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Humlan är inne på sitt andra nummer och vi är stolta över att
publicera det bästa av humanistelevernas omfattande produktion av
både skönlitterära alster och rena faktatexter.
När du bläddrar runt i Humlan, så kommer du att lägga märke
till att Rom är en återkommande inspirationskälla för våra unga
författare och det kanske inte är så konstigt då Humanistiska
programmets utbildning genomsyras av Rom som tema, både inom
kultur‐ och språkrelaterade kurser.
Låt dig bäras av Humlans vingar in i våra skribenters uppdiktade
tillvaro, från Norrköping till Rom, från De Geergymnasiet till världen.
Rodrigo Durán Alfaro
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Vården
Fru och Herr Larsson hade en vana att promenera till Statsparken
varje torsdag och fredag för att mata ankor och gäss med gammalt
bröd dem hade kvar hemma. Idag var det en av dessa dagar vilket
fåglarna hade tur med. Medans dem stod där och kasta bröd bitar
utöver sjön hörde dem ett rart ljud inne i buskarna. Dem inspektera
busken och la märke till en kattmamma med två ungar. En av ungarna
hade fastnat med tassen i en rot vilket var väldigt obekvämt för den.
Fru Larsson hjälpte ungen loss och drog sen tillbaka hem med sin
man. På fredagen nästa dag när Fru Larsson kom hem från jobbet fick
hon ett samtal om att hennes man hade varit med om en olycka och
klarade sig tyvärr inte. Fru Larsson stod tyst i några minuter tills hon
bestämde sig för att fortsätta med deras rutin.
Fru Larsson stod stelt i parken på samma ställe som hon hade varit
med sin man dagen innan. Hon hade bröd med sig men kände ingen
motivation att slänga iväg det. Hon vände sig raskt om och hörde ljud
från samma buske som gårdagen. Det var kattmamman med ungarna.
Fru Larsson lade märke till att dem såg hemlösa och hungriga ut och
mamman verkade leta efter någon eller något. Fru Larsson tänkte
efter en stund och bestämde sig sen för att ta katterna hem med sig.
Hon tänkte att glädjen med djur kunde fylla hennes sorg och
ensamhet. Fru Larsson sa till katterna: Jag kommer att vårda er som
min make vårda mig.
A LISS ALA S OOS AWA T
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Citroner
Han stud erad e henn e allti d lika nyfik et. Hon som verk ade
som osyn lig för de flest a andr a, men som för hono m var å så
stän digt närv aran de.
Und er de 30 år som han bott i stad en hade han varje dag gått
sam ma prom enad geno m sam ma park . Och varje dag hade
hon stått där, i park ens mitt , ikläd d ett ljusg rönt förk läde .
Hon såld e citro ner - citro ner, av allt i värld en - ur en liten
vagn till de få män nisk or som var intre sser ade. Det är inte
helt gynn sam t, den här type n av arbe te, hörd e han henn e en
dag säga till en kund . Han kund e inte anna t än att tyst hålla
med .
VI

Den na tors dags mor gon i apri l gick han i sakt a mak läng s
park stige n, den svar ta yllek epse n nerd rage n till ögon bryn en
och den tjock a hals duke n tätt virad runt hals en. Han frös
även då vädr et var av den vårig a type n, men han frös å andr a
sida n allti d, så det var inge t spec iellt med det.
När han närm ade sig park ens mitt tyck te han sig känn a
doft en av citru s. Gen ast spre d sig ett ytter st ovan ligt leen de
över de åldr ande ansi ktet och han börj ade gå snab bare , så att
bene n knap pt häng de med .
Han stan nade tvär t då han nått gräs plät ten i mitt en av
park en. Hon var inte där. Bor ta var hon, bort a var henn es
citro ner. Inte ett spår .

ALVA H EDBERG

Blinka lilla stjärna
Demonerna gömde sig i de tysta skuggorna. Ett knakande ljud hördes
från övervåningen. Tip, tap, tip, tap. Hon smög. Med en snabb blick
åt vänster såg hon en demon. Bakom sig, en annan demon. Hon visste
att under henne fanns det två demoner. Hon svalde med en klump i
halsen. Hon satte ner stolen försiktigt för att inte väcka dem. Tystnad.
Med darrande ben klättrade hon ljudlöst upp i stolen. Den ljus lila och
vita pläden slöt hon omkring sig. Hon tog ett skagit andetag och tyst
sa ord i en bekant rytm av toner.
“Blinka lilla stjärna där…” Rummet föll tyst igen. Ovanför henne
sken den. Hennes beskyddare. Sakta slöt hon sina ögon, hennes blick
fast på stjärnan som suddades ut för var sekund.
Demonen hade vaknat. Den klev med tunga steg upp för trappen.
Dens blick fann henne i stolen ut av vana. Den gick fram till henne.
Lutade sig lätt över och gav ut en suck.
“Jag svär att du har ärvt detta från din as till pappa.” Demonen
lyfte upp henne och tog henne från stjärnas tillsyn. Drog henne åter
tillbaka in i skuggorna bland mörker och tystnad.

F ILIPPA LUNDG REN
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En liten figur satt gömd i skuggorna i ett mörkt rum.Plötsligt hördes
det ett ljud,det lät som en ytterdörr som öppnades. Figuren i hörnet
ryckte till, helt plötsligt spänd som en fjäder. Mer ljud hördes där
nere, ljud från någon som inte ville bli hörd. Mjuka steg började gå
uppför trappan. Figuren flög upp ur stolen och öppnade en
garderobsdörr och sjönk ner där inne, så tyst och försiktigt som
möjligt. De smygande stegen gick igenom korridoren, kollade
igenom alla rummen. Det gick en minut, det gick 2. Det han gå minst
7 minuter innan stegen började gå mot rummet där den lilla figuren
satt nedsjunken i en garderob. I takt med att stegen kom närmare
blev det svårare för den lilla figuren att andas. Stegen kom fram till
dörren. Genom en springa såg figuren människan som kom in i
rummet, han var storväxt och helt klädd i svart. Han kollade sig runt
omkring i rummet. Han gick fram till lådorna och började dra ut
dem, han letade igenom dem och hittade det han letade efter. Precis
då råkade figuren i garderoben göra ett ljud. Han vände sig om och
stirrade in i den lilla glipan. Han gick fram med några snabba steg
med knutna nävar. Han slet upp dörren och skrek “ Vad gör du i mitt
hus”. Figuren slog honom snabbt i huvudet med ett basebollträ. Det
här var nästan för enkelt.

I DA H AHN

Oövervinnerlig
Så långt ögat kan nå breder stora gröna slätter ut sig. Solen värmer
mig medan det mjuka gräset kittlar mina bara ben. Lukten av
blommor och frisk luft fyller mina lungor. Jag börjar springa. Jag
kan känna hur det nästan bränner i bröstet när lungorna kämpar
att pressa ut luften i kroppen. Men jag saktar inte ned. Det känns
som om jag flyger, svävar högt uppe bland molnen där ingen kan
nå mig, inget kan stoppa mig. Om jag bara flyger lite högre kan jag
nudda stjärnorna. Snart där, bara lite till. Nästan framme. Ett högt
och illalåtande oljud skjuter ner mig från himlen. Den starka solen
slocknar och de gröna slätterna krymper tills det inte finns ett spår
kvar av dem. Den friska luften har plötsligt blivit tjock och full av
tunga avgaser, jag kan inte andas längre. Nu finns inga spår kvar av
den stora ängen som en gång lång utspridd framför mig, bara stora
hus och vägar. Snabbt kliver jag på bussen och sätter mig längst
bak. Fler hus rullar förbi utanför men jag blundar tungt. Känslan
av oövervinnerlighet sprider sig och jag återigen se de gröna
slätterna och känna vinden i ansiktet när jag ännu en gång flyger.
Denna gång når jag stjärnorna.

J ASMIN E KARLSSON
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Allt det hårda arbetet var onödigt
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Här sitter man och väntar på att ens kompisar ska komma ut ur salen
medan man själv tänker på hur det egentligen gick på provet. Jag vet
inte hur många timmar jag satt hemma och försökte plugga in allting.
Klockan tickade, man kunde höra hur de andra snabbt vässade sina
blyertspennor. Efter ett liten stund kom de ut, suckade och sa bara att
de hoppades på att vi alla skulle få bra betyg. Det var den sista
uppgiften vi skulle göra för denna termin. Det var det stora
matteprovet. Nu när vi alla var samlade gick vi ut till cafét för att fika.
Vi ville få våra hjärnor att tänka på annat men kunde inte trots att
dessa bullar var så goda. Nu var klockan två och det var den tiden
man skulle gå tillbaka till salen för att få reda på sitt resultat.
Anledningen till att de rättade proven så snabbt var att det fanns tio
lärare i rummet. När jag väl var där tog jag emot provet från en utav
lärarna som inte verkade bry sig så mycket om oss elever eller våra
resultat. Jag var besviken, ledsen och arg på mig själv. Hur kunde
detta hända? Jag som verkligen försökte men allting var i förgäves.
Äh, jag skiter i det. Orkar inte mera. Det blev som det blev.

J OELLE YOUSSEF

Middag för två
Vandrandes genom staden efter att jag slutligen beslutat mig för
att skippa resterna, ensamheten och istället käka ute, trots att detta
oftast innebar trubbel. Plötsligt såg jag dem, paret, samhällets
norm personifierade. Informationen sköljde över mig där jag stod
frusen från topp till tå - skenet från neonskyltarna gav intrycket att
allt var i sin ordning, men jag visste att det var så i helvete heller! I
staden där alla invånare gick igenom samma gamla vardagliga
rutiner: vakna till alarmet prick klockan kvart i sju, det heliga kaffet,
mannen som genom åren förvandlats från prins Charmig till
monarken Soffpotatis, kvinnan, vars flamma slocknat för en livstid
sen. förlorade själar helt enkelt. Vägledd av hunger gav plötsligt
mörkret vika - för där stod du - naturens mästerverk. När du
knuffade undan kvinnan och rev upp mannens halspulsåder, log du
lättsamt mot mig med blod drypandes ur ena mungipan middagen var serverad.

M ARTIN B RAESCH -ANDERSEN
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Barnet i lägenheten
Kvinnan som stiger på spårvagnen har ett barn i lägenheten, ett barn
vars mamma bara ska åka några få hållplatser bort för att handla i
mataffären. Kvinnan övertalar sig själv att hon inte är en dålig
mamma, bara för att hon åker för att handla mat. Hon är befriad från
ansvaret och känslan av otillräcklighet i åtminstone en halvtimme.
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Här ska hon av. Här är hennes hållplats. Där på hörnet kan hon se
mataffären från sin sittplats. Men hon gör ingen ansats att stiga av.
Istället fäster hon blicken på en annan kvinna som kommer ut från
affären med en liten pojke i ena handen och en kasse i den andra.
Kvinnan på spårvagnen håller inget barn i handen, och inte heller
någon matkasse. Hon känner huvudvärken avta så fort spårvagnen
börjar åka igen.
Kvinnan på spårvagnen är medveten om att hon är saknad av barnet i
lägenheten, flera hållplatsen bort.

S AGA CSERH ALMI

Sekunder
Tick-tock, tick-tock, tick-tock…
Jag sitter på en stol i vårt upptända kök och hör hur sekunderna
tickar förbi en efter en. Jag vet att du kommer hem närsomhelst.
Jag väntar på dig. Likt hur jag väntade på dig igår kväll och otaliga
kvällar innan det. Jag väntar på dig ofta numera. När du väl
kommer hem stinker du av den där främmande parfymen och
spottar undanflykter som vanligt, men jag är inte blind. Min hand
väger tungt i mitt knä och mina fingrar är knutna så hårt runt den
kalla metallen att knogarna vitnar. Nu hör jag dina steg i
trappuppgången, de springer lika fort som mitt hjärta. Min svarta
blick är fokuserad på dörren och när jag ser att dörrhandtaget
trycks ner reser jag mig från stolen. Jag försöker desperat få mina
händer att sluta skaka. Du får syn på mig och ler brett, dina ljusa
lockar dansar runt dina axlar, men sedan försvinner ditt leende när
jag höjer min hand. Siktar. Trycker av. Ljudet av tre höga smällar
fyller vår lägenhet. Både du och mina tårar faller till golvet. Sedan
sänker sig tystnaden igen och klockan tycks återuppta sitt ticktock, tick-tock, tick-tock…

TESS ANDERSSON
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Ljuset i Rom

Första plats

av Felicia Söderström
Det kändes som att hjärtat for upp i hans hals varje gång bilen
krängde sig över ett ojämnt gupp. I framsätet satt Agata med
händerna så hårt knutna om ratten att knogarna vitnade. Pojken
bredvid honom andades lugnt, men Luca visste att nervositeten var
lika närvarande hos Mio som för alla andra i den gamla Volvon. Av alla
tankar var det en som stod ut mest; han var på väg hem.
Första gången de träffade Agata var då Mio och Luca suttit på
gungorna i den gamla lekplatsen. Hon hade på avstånd lyssnat på
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deras konversation om Lucas hemland, medan hennes systerdotter
plockade vissna blommor. Hon hade erbjudit dem sin hjälp då hon
planerade att åka till Italien inom kort.
Hans tillit till Agata hade inte vuxit under den senaste veckan,
men Mio hade lyckats övertala honom att om dem inte lämnade nu så
skulle Luca kanske aldrig få chansen att återvända till Italien i hopp

om att finna sina biologiska föräldrar. Dessutom var ryktet känt om att
Sydeuropa skulle ha klarat sig bäst efter de miljökatastrofer och
följande krig som brutit ut. Han hade till slut accepterat erbjudandet.
De packade sina vikigaste ägodelar och Luca lämnade en lapp till sina
adoptivföräldrar som förklarade situationen. Han var övertygad om att
dem inte skulle bry sig särskilt mycket om han lämnade. Mio visste
inte om han talat sanning om det, men han visste att detta var
viktigare för Luca än att stanna kvar hos dem.
De hade lyssnat igenom en av Agatas CD‐skivor och bilen var nu
tyst. Mios solglasögon vilade på hans fräkniga näsa, även om solen var
sedan länge bortglömd bakom himlens gråa moln. Matilda sov i
framsätet med huvudet lutat mot rutan. Hennes moster lät sin ena
hand släppa ratten för att stryka henne över sitt ljusbruna hår. Bilen
förblev tyst.
”Varför ska ni till Rom?” Frågan hade hängt i luften ett tag. Mio
visste att Luca ogillade att dela personlig information med okända
människor, men Agata färtjänade ändå ett svar. Hon var den som gjort
detta möjligt.
”För att hitta mina föräldrar. För att få ett bättre liv.”
”Jag förstår. Jag tänker finna min syster. Hon åkte till Italien för
tre år sedan och lämnade Matilda med hennes man i Sverige.” Hon
pausade och sneglade emot Luca i backspegeln innan hon fokuserade
blicken tillbaka till vägen. ”Men nu har hennes man tvingats resa iväg
på grund av hans arbete, så jag tyckte det var dags att låta Matilda
träffa sin mor igen.” Ingen av killarna var beredda på att hon skulle
svara, men Mio uppskattade det. Han ville att Luca skulle få mer tillit
till Agata och det ända sättet skulle vara genom att dem pratade med
varandra.
Första natten hade de tvingats sova i bilen. Vid midnatt hade
Luca och Mio tyst klivit ut och satt sig på marken utanför. Lutandes
mot bilens smutsiga vita sida hade de kollat upp mot den mörka
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himlen. Under sin uppväxt hade de suttit på taket till Lucas hus, eller i
lekplatsen och fantiserat om hur stjärnhimlen såg ut. De hade ritat
teckningar om hur de trodde att Rom skulle se ut på det stora fältet
en bit bort från Mios lägenhet, men bläcket hade spridits ut av regnet
innan de hann komma hem. De hade suttit upp självlysande stjärnor i
deras sovrumstak och kollat på bilder i faktaböcker om rymden.
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Sedan hade de varit tvungna att bo i skyddsbunkrar under en längre tid
och alla drömmar om att se hur stjärnhimlen såg ut bakom de tjocka
molnen i Rom försvann ännu längre bort. Mio lutade sitt huvud mot
Lucas axel, slöt sina ögon och tänkte att kanske, kanske skulle de
äntligen få se de verkliga stjärnorna som de drömt om så länge om
bara några dagar.
Andra natten hade dem mer tur. De hade kört vid kala
skogar och förorenade sjöar, men närmade sig Italien snabbt,
åtminstone enligt Agata. Lagom till läggdags hade de stannat vid ett

övergivet värdshus i Zermatt nära gränsen till Rom. Matilda höll hela
tiden hårt i Agatas hand och var som klistrad vid hennes sida. Agata
strök henne då och då över håret och förklarade att hon var så modig
och att det inte var många åttaåringar som skulle våga åka på en sån
lång resa som hon gjort.
De delade upp sig för att sova, men Luca stod inte ut ensam i det
mörka rummet med det knarrande taket. Istället smög han försiktigt
till rummet där Mio sov. Utan att fråga om lov först, kröp han ner i den
obekväma sängen. Den mörka natten kändes tryggare med sin bästa
vän vid ens sida och föreställningen om att det sitter självlysande
stjärnor i taket.
Morgonen därpå möttes de dock av en shock. Värdshuset stod
tomt. Varken Agata eller lilla Matilda syntes till och den vita Volvon
var borta. Killarna stod ensamma på parkeringen och stirrade ut mot
horisonten. De var så nära sitt mål, men de skulle inte ta sig dit utan
Agata. Mio hade litat på henne. Kanske hade till och med Luca börjat
lita på henne. Men nu föll allt och Luca skrek ut i frustration. Mio
försökte övertyga Luca att det var okej. Att de skulle ta sig till Rom på
något sätt. Att det säkert fanns fungerande tåg eller bussar som gick
åt rätt håll. De skulle klara det.
Vägarna i Italien såg inte ut att vara i mycket bättre skick än vad
de sett tidigare. Himlen var ett lika tjockt lager av grått och många av
träden var lika kala. De hade lyckats ta ett tåg till Milano och satt nu
på ett annat tåg som var på väg mot Rom. Mio försökte hålla upp både
sitt eget och Lucas humör, han pratade hela tiden om hur allt säkert
skulle bli bättre ju längre in i landet de kom. Men Luca såg igenom
Mios positivitet. Han såg hur sin vän nervöst drog händerna genom sitt
blonda hår gång efter gång och hur hans händer skakade lätt och
trevade efter sitt cigarettpaket. Mio började röka när han var fjorton,
i samband med att situationen med hans familj blev allt värre. Han var
sexton nu och en sextonårings ovanor var inget som folk längre brydde
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sig om. Mio hävdade dessutom att lungorna blev lika förstörda av att
bara andas in luften, så vad spelade det för roll. Men nu hade han inga
cigaretter och hans solglasögon var uppskjutna i pannan.
Timmarna gick och pojkarna blev allt mer nervösa. Nog såg
Italiens miljö lite friskare ut, men skillnaden var knapp. Det fanns lite
fler löv på träden, gräset var inte lika visset, himlen var lika tung och
grå. Mio rotade efter något i sin ryggsäck.Han hittade inte det han
letade efter, men det låg något annat där. En lapp med värdshuset
logga på och prydlig text skriven i svart bläck. Han läste igenom det
snabbt, flämtade lätt ichock och visade det sedan till Luca.
Jag kan inte fortsätta denna resa. Matilda och jag
måste genast ge oss. Jag har precis fått veta av Matildas
far att min syster har avlidit. Hon hade tagit sig till
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Frankrike och något måste ha hänt. Hennes man väntar på
oss där. Jag är ledsen att vi inte kan fortsätta resan, men
jag vill inte att Matilda ska komma till Italien och få reda
på att hennes mor inte är i livet. Jag är säker på att ni
förstår min situation. Hitta närmaste tågstation och ta er
till Rom. Jag hoppas att ni finner vad ni söker.
Agata.

Lucas blick mjuknade lite efter att han läst brevet. Han var
fortfarande upprörd att hon lämnat dem ensam, men samtidigt hade
Agata varit i en svår situation där hon skulle behöva förklara för sin
systerdotter att hennes mamma dött. Han sjönk ihop lite och lutade
sitt huvud mot Mios axel.
”Vi fick inte ens en chans att säga tack,” började han. ”Men jag
litade aldrig riktigt på att hon skulle ta oss hit ändå.”

Roms centralstation var en övergiven byggnad. Gångarna var
tomma och golvet fyllt med ett tjockt lager damm. Staden såg lika
förfallen ut.
Människorna som
gick längs gatorna
såg trötta ut. Allt
var stort, men det
var varken som de
drömt om eller som
de hört om. Det var
vid det här laget
som Luca började
tvivla på om hans
biologiska föräldrar ens fortfarande var vid liv. Mios hand letade sig till
Lucas och de höll varandra hårt. De var i ett främmande land, de
visste inte vad som väntade vid nästa kvarter. Solen syntes svagt
igenom molnen när de kisade upp mot himlen, ett svagt ljus av hopp.
De hade varandra och kanske, bara kanske, skulle de få se stjärnorna
inatt.
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Ro m e n d y s t o p i

Andra plats

av Kim Karlsson

Om vi kunde se på kroppen som varken något vackert eller
fult. En utopi. Beatrice satt på köksbordet och rökte. Manuel
studerade henne. De var ensamma i rummet. De andra
ungdomarna rörde sig in och ut ur lägenheten. De unga
nyfascisterna hade lämnat kvarteren och poliserna dragit sig
tillbaka. De sönderslagna polisbilarna hade slutat brinna men
stod fortfarande kvar ute på gatan. Ungdomarna som nu
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kommit ut från universitet kände sig segervissa även om
vissa, tyst, ifrågasatte om det inte eskalerat.

”Manuel, vi går ut nu!” Jean tittade in igenom dörren. Manuel
reste sig upp och lämnade Beatrice bakom sig. Vänstra benet värkte
fortfarande efter batongslagen och påminde om
sammandrabbningarna.
Ett par veckor tidigare hade allting känts mer självklart för
Manuel. Han hade skjutsat några av de andra studenterna till en
lägenhet några kvarter bort från universitetet och alla hade hjälpts åt.
De andra verkade nöjda med ockupationen och gatuslagsmålen.
Manuel saknade det samtidigt som han förbannade att alla verkat
tappa orken att fortsätta kämpa, omedelbart efter briserade de inre
konflikterna och den revolutionära kraften började förloras.
Jean halvsprang ner för gatan. Manuel låg några steg bakom. En
ljusblå bil körde förbi och stannade lite längre fram. Tre män med
kortklippt hår och likadana bruna skinnjackor mötte upp bilen.
”Jean, vi går hit!” ropade Manuel och tog in på en sidogata. Två
av männen lade märke till de två och följde efter.
”Grabbar, var ska ni?” ropade en av dem. Jean gav dem fingret och
Manuel drabbades av panik.
”För i helvete, de är ju poliser, idiot!” skrek Manuel och drog tag i sin
kompis ”Skynda dig!”
Det var kväll men inte mörkt. Solen hade värmt hela dagen och
gatstenarna var fortfarande ljumna. Om allting hade varit en film
hade lugn pianomusik spelats i bakgrunden. De två sprang framåt men
det kändes som att de inte kom framåt. Manuel var trött. Inte bara i
kroppen men i hela sin existens. Poliserna kom ifatt. Två av dem
tryckte ner Jean i marken, slog honom hårt i ryggen med knutna
händer. Den tredje tryckte upp Manuel emot väggen. Ena örat
skrapade emot den vita putsen. Jean svor och försökte göra motstånd.
Manuel grät. Han kunde inte längre andas, bröstet fylldes av panik.
Pianomusiken tystnade och han hade fallit till marken om inte den
tredje mannen i skinnjacka hållit fast honom.
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”Kommunistbögar!” skrek en av poliserna. Manuel satt lutad
emot väggen och grät. Han hade inte blivit slagen. Jean låg orörlig på
marken.
Två veckor tidigare hade Valle Giulia brunnit och de
revolutionära hjärtana med det. Även Manuels. Männen i skinnjackor
hade lämnat de två studenterna. Jean hade satt sig upp. Hans bröst
värkte och han blödde ur munnen. Manuel höll hans hand.
”Vi skiter i det här” sade han.
”Vad menar du?”
”Det kommer inte att gå; vi håller inte ihop längre, polisen är överallt
och det finns inget vi kan göra åt det.” Jean reste sig upp ställde sig
mitt emot Manuel.
”Ställ dig upp, jävla fitta!” skrek han ”Ställ dig upp!” Manuel reste sig
upp. ”Tror du att vi bara kan ge upp? Det är försent nu, om vi inte
fortsätter slåss så kommer de att vinna. Om du slutar slåss så kommer
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vi att döda dig, förstår du?” Rödfärgat spott slungades ur hans mun
och träffade Manuel.
”Vad ska jag göra då?” pressade han ur sig.
”Va?”
”Vad fan ska jag göra då?” skrek han nu.
”Du är ju helt dum i huvudet” väste Jean. Inte längre med samma
ilska i rösten så som strax tidigare, utan nu med rent förakt ”dra åt
helvete, Manuel.” Han lämnades ensam på den smala gatan.
En kort stund av förvirring resulterade i en fullständig katastrof.
Manuel Allegri fanns inte längre. Han satt fullt levande lutad emot en
väg på en av Roms bakgator inte många hundra meter från Universitet,
men han fanns inte längre. Hans tillvaro rämnade, hans framtid tynade
men Beatrice tände ytterligare en cigarett på glöden från den förra.

Insekter

Tredje plats

av Hugo Jonsson
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Den väldiga stadens portar välkomnar mig, precis som jag
välkomnar dem. Myriader av röster och olika ljud. Stanken av
tusentals smutsiga stadsbor. Rom. Gamla, härliga känslor
fyller mig när jag träder in genom portarna. Lazarus stampar
i marken med sina hovar och slänger med sitt väldiga huvud,
som om han delar min nostalgin. Det var alltför länge sedan
jag var hemma, och när jag föreställer mig att se Eliannes
ansikte framför mig igen så sprakar det till i mitt bröst.
Gatan framför mig är full av människor, såsom en gata i Rom
förväntas vara, och de är alla på väg mot ett håll:
Vespasianus forum. Höga röster kan höras bland dem, de
flesta med en aggressiv, jäktande ton. Deras blickar är fyllda
av det där bekanta, det som jag så ofta såg hos mina vänner
i legionen innan en strid. En ny stämning ersätter den
tidigare lugna, härliga känslan som åsynen av mitt hem gav

mig. Det är samma stämning som fyllde krigshären mot
upprorsmännen i Belgica; vanliga människor som fått för sig
att de vill se blod, bara för att någon högre uppsatt sagt
det. En offentlig avrättning, ingenting annat skulle
intressera så många människor. Vilket betyder att en väldig
klump av stadens invånare blockerar vägen framför mig. Jag
kliver av Lazarus och lägger en mjuk hand på hans mule. Om
jag inte vill meja ner halva folkmassan så finns det inte en
chans att Lazarus tar sig igenom den. Hans mörka, visa ögon
möter mina, sedan vänder han sig om och traskar tillbaka ut
mot porten.
”Din häst ger sig iväg!” utbrister en kvinnoröst bakom mig.
”Jaså? Det märkte jag inte”, svarar jag torrt utan att ta någon
vidare notis om henne. Jag placerar en lätt hand på Maereos fäste,
och den andra framför mig som en sköld mot gatans alla människor.
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Att vandra genom Rom en dag som denna, med den italienska halvöns
torra sommarvärme i nacken är lättare sagt än gjort. Striderna och
marscherna i legionen var jämfört med Roms stadsliv en bagatell.
Tusentals personer som ska till olika platser och göra olika saker, och
inte en enda av dem verkar ha någon åtanke om att alla de andra
tusen personerna också ska någonstans. I norr var det bättre.
Befolkningen där är mycket färre såklart, och de flesta ägnade faktiskt
några sekunder av sin tid för att underlätta andras färder genom
städerna. Men Rom är inte norr, och på de nästan alltid överfyllda
gatorna har man inte råd att vara osjälvisk. För att ens ha en chans att
ta sig fram genom staden så måste man helt enkelt glömma konsten
att vara en hygglig människa. För varje steg man tar så finns det någon
som man måste knuffa undan för att kunna ta ett till. För att vara
världens största stad så har Rom väldigt trånga gator. Men mitt jobb är
att döda och inte att lägga vägar, så jag gör precis som alla andra, och
tränger mig fram så gott jag kan. En man krockar in i mig.

”Ursäkta mig!” mumlar han hastigt och stryker förbi mig. Hans
krage är lång, och enkelt att få tag i. Han vänder sig sakta och snopet
mot mig. Våra blickar möts, hans ögon är ljusblå och taggiga, och
pupillerna rör sig hit och dit som en insekts vingar. Efter bara en glimt
mot mitt svärd och handen som vilar på det så trycker han tillbaka min
börs i handen, och jag släpper taget om honom. Jag vänder mig om
och forsätter framåt, och hoppas att det var det sista jag någonsin
kommer se av honom. Jag förstår nu varför Elianne verkar trivas så bra
här, det finns ett överflöd av upptagna människor vars fickor och
börsar enkelt kan tillfredsställa hennes och många andra romares
desperata kleptomani. Varför blev jag förälskad i en kvinna som stjäl
istället för att arbeta? Men vettig kärlek är kanske lika sällsynt som ett
lönsamt arbete i Rom, så man får ta vad man kan hitta i båda fallen.
Det är ju bara synd att Elianne endast hittade kärleken, för vad jag
kan minnas så är stöld straffbart. Förhoppningsvis har hon inte blivit
ertappad med handen i någon tillräckligt viktig persons ficka, som med
sin viktighet fått henne hängd. Nej, såklart inte det vet jag ju, hon
skulle aldrig tillåta sig själv att vara så oförsiktig.
Jag fortsätter framåt såsom tidigare, och det tar inte lång tid för
ropen ifrån folkmassan vid Vespasianus forum att nå mig. Tillsammans
med folkets ilska och torgets vattniga bloddoft fyller de mig. Till slut
kan jag se den väldiga fontänen som pryder torgets center. En
magnifik, uråldrig tingest som säkert funnits här ändå sedan torget
först byggdes. Nu fungerar den mer ett utkikstorn än en fontän,
övertäckt av lortiga barn likt myror på en myrstack som för allt i
världen vill se dagens underhållning. Min blick förenas med det stora
havet av människor, och i torgets kant, mitt emot fontänen står den
väldiga scenen av trä. Dess brädor tapetserade med blod, och
träklossen och de avkapade huvudena dess möblemang. Bakom den, en
alldeles för lång rad av män och kvinnor, kedjade och med soldaters
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spjut i deras ryggar. Längst fram på scenen står en bödel, vars mörka
dräkt är fläckad av blod, och iklädd en lika mörk huva såsom det
passar en bödel. Där står även en präst, vitklädd och utsmyckad såsom
det passar en präst. I sina händer håller han ett långt
pergamentpapper, som han slappt, nästan nonchalant läser upp ifrån.
Prästen ropar upp ett namn, sedan kliver namnets ägare upp och får
huvudet tryckt mot klossen. Prästen utropar en bön, och efter orden
så låter han bödeln göra sitt. Det korta ljudet av metall genom kött
och trä fyller torget, följt av publikens rop och hurrande. Jag skakar
på huvudet. Kvällssolen har precis börjat försvinna, men kön är
fortfarande lång, och i Rom brukar avrättningarna börja under
förmiddagen.
”Elianne!” Nonchalant. Jag blir till is. En kvinna förs upp på
scenen. Elianne är ett vanligt namn, kanske inte så vanligt, men
tillräckligt vanligt. Kvinnan vars namn är Elianne trycks ner på knä och
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lägger huvudet mot klossen. Man blir väl inte avrättad för stöld? Nej, i
värsta fall förslavas man i något år. Prästen börjar utropa bönen,
nästan lika taktlöst som han sade fångarnas namn. Jag börjar också att
säga en bön, men den av den motsatta sorten. Bödeln höjder sitt
svärd, och jag håller hårt om mitt eget. Jag blundar.
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Första kapitlet till historiska
romanen om Rom
Första plats

Jasmine Karlsson

Lucia hatade verkligen sin morbrors fru ibland. Vad hade den
kvinnan emot henne? Det var som om hela Lucias existens var
Adelas största mardröm. Det var ju inte som om hon kunde resa
tillbaka i tiden och se till att hon aldrig blir född, något som Adela
antagligen fortfarande hoppades skulle ske.
“Hade jag fått bestämma, hade du aldrig satt din fot i detta
hus.” Adelas ord klingade fortfarande i Lucias huvud. Hur orkade
kvinnan fortsätta att klaga som hon gjorde? Under Lucias sjutton
år tillsammans med dem hade Adela alltid haft något nedlåtande
att säga om henne och efter ett par år började hennes
kommentarer tappa sin betydelse. Lucia brydde sig inte längre
om vad Adela tyckte. Varför skulle hon?
“Om jag hade fått bestämma, så kan jag lova dig att jag
aldrig skulle ha satt min fot i ditt hus.” muttrade Lucia och slog
upp ytterdörren på vid gavel. Som vanligt hade Adela skällt på
henne för att hon bara var i vägen och kostade pengar och sedan
hade hon gått in i köket för att fortsätta med hennes sysslor. Eller
snarare låtit sin dotter göra dem åt henne.
“Lucia vänta! Vart är du på väg?” ropade en röst bakom
henne. Ett par ögonblick senare stod hennes kusin, Livia bredvid
henne. Det fanns bara två personer som hon brydde sig om, sin
morbror Lucius som hon blev döpt efter och hans dotter, Livia. Så
lik Adela till utseendet men så olik Adela på insidan.
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“Din kära mor sa åt mig att bege mig till smedjan för att jag
inte skulle vara i vägen mer än vad jag redan är.” svarade Lucia
otåligt och försökte hålla giftet borta från hennes röst. Hon visste
att hon inte var rättvis genom att tvinga Livia välja sida mellan
hennes egna mor och Lucia men hon kunde inte hjälpa det.
Kvinnan gjorde henne galen ibland.
Livia gav henne en ett osäkert leende och kastade en blick
tillbaka mot huset. “Jag vet att du och mor inte har den bästa
relationen. Men kan du inte försöka? För min skull?”
“Det är din mor som borde försöka. Jag har gjort allt hon har
bett mig att göra utan den minsta invändningen. Det enda som
jag har gjort utan hennes tillåtelse är att bli född och det är inget
jag kan påverka tyvärr”, sa Lucia kallt och började gå mot staden.
Det var morgon, solen hade varit uppe i en timme eller två redan
och snart skulle gatorna svärma av människor som vill få något
sålt och av beväpnade vakter som skulle se till att det var ordning.
“Du har all rätt att vara arg. Det var mitt fel att svärden låg
framme. Jag glömde bort att lägga undan dem”, sa Livia och kom
återigen ikapp Lucia.
“Sluta, det är inte ditt fel. Hon har en poäng i det hon säger,
vanliga flickor som oss borde inte slåss med svärd”, sa Lucia.
Ett flin spred sig på Livias läppar. “Men vi är inte vanliga
flickor, Lucia.” Det fick Lucia att faktiskt skratta till. Hon saknade
att umgås med Livia. De senaste veckorna hade de fått jobba
dubbelt så mycket. Hon hade gått upp tidigare än vanligt så Livia
sov när Lucia begav sig till smedjan.
“Det är nog bäst att du återvänder innan Adela kommer och
anklagar mig för att uppehålla dig från arbetet.” flinade Lucia och

kastade sig in i den växande skaran av människor.

Fler och fler människor började samlas på vägarna och
snart blev det svårare att ta sig fram genom skaran av människor.
När hon hade kommit ett par kvarter bort svängde hon åt vänster,
in på en mindre genväg. Ju färre människor desto bättre.
Lucius smedja var inte mycket för det utomstående ögat
men för Lucia var det hem. Ända sen hon var liten hade hon följt
med Lucius tills hans smedja och hjälpt honom med sysslor som
att plocka undan skräp som låg i vägen och välkomnat kunder.
När hon blev äldre hade hon fått börja hjälpa Lucius med
föremålen som han antingen behövde skapa eller justera.
När hon kom in i smedjan slogs hon av doften av varmt järn
och hon blev genast lugnare. Varmt järn innebar att hon skulle få
sitta i tystnad och arbeta, låta tankarna flyga iväg någon
annanstans. Bort ifrån Rom.
Lucius satt vid sin arbetsbänk med ryggen mot henne och
hukad över ett föremål. Hon kunde dock inte se vad det var
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föremål och han verkade så fridfull där han satt. Som om han
inte hade en hel familj att ta hand om. Hon hade inte hjärtat att
störa honom.
“Stå inte bara där, mitt barn. Jag har något jag vill visa dig.”
sa Lucius plötsligt utan att titta upp från sitt arbete. Utan att säga
ett ord gick hon bort till Lucius och tittade över hans axel för att se
vad det var han jobbade med.
Lucia var helt mållös och kunde inte finna orden. Framför
henne på den stökiga arbetsbänken låg två hängsmycken i någon
metall hon aldrig hade sett förut. Det ena halsbandet hade formen
av en sol och var inte större än en större oliv. Det andra
halsbandet hade formen av en halvmåne i ungefär samma
storlek. Men det var inte symbolerna som gjorde henne mållös
utan de noggrannhet som Lucius måste ha lagt ner på smyckena.
Olika mönster var ingraverade över berlockerna tillsammans med
två andra symboler. En lyra och en pil.
Apollo och Diana.
Livia och Lucia.
“En till min musa.” sa Lucius och höll upp båda halsbanden.
“Och en till min jägarinna.” Hans ögon var fyllda av stolthet, men
om det över halsbanden eller över Livia och henne själv kunde
hon inte avgöra.
“Varför får jag ett halsband?” Hon tvekade att ta emot den
när hennes morbror höll fram mån halsbandet åt henne. Det
kändes inte rätt för henne att ta emot en sådan gåva. Efter allt
som han hade gjort för henne, efter allt han hade gett upp för
henne.
“För att, min lilla jägarinna, ni behöver något när tiden blir

svår.” svarade Lucius klappade henne lätt på kinden. Hon hade
fått höra många gånger att hon var rätt lik sin mor Cordelia. Långt
hår svart som kol och liknande ansiktsdrag. Men hennes
solbrända hy och mörkblåa ögon var en gåva från hennes far.
Men bortsett från hårfärgen var hon inte lik sin morbror. Han
hade ljusbruna ögon, precis som Livia och hennes lillebror Adren.
Innan hon kunde fråga honom vad han menade med det,
gav han henne en stor kram. Snabbt blev hon lugn men hon var
tvungen att bita sig i tungan för att hålla tillbaka tårarna. Hon
älskade sin Lucius och allt han hade gjort för henne och hon
skulle alltid göra det. Men det fanns en saknad djupt inom hennes
hjärta som för alltid skulle finnas kvar. Saknaden efter hennes
mor, Cordelia som hade dött några dagar efter Lucias födelse och
hennes far som hon inte ens visste vem det var men som alltid
fanns med i hennes tankar.
En hård knackning ekade i den lilla smedjan. Lucius släppte
hennes genast och skyndade sig fram till dörren för att se vem
det var. Hon kunde se hur han knöt sina händer och andas
tyngre. Det var ett oväntat besök, fastslog hon när hon såg hur
hennes morbror reagerade. Vem kunde det vara?
Till slut vände sig Lucius sakta om med ren fasa lysande i
hans ögon. All färg hade försvunnit ur hans ansikte när han
snabbt kom fram till henne och la halsbanden i hennes hand.
“Håll dem nära er och gudarna kommer beskydda er.” I den andra
handen höll han i sitt svärd som han också gav henne.
Sen allt hände så fort. Ena ögonblicket tittade hon på de två
halsbanden som nu låg i hennes hand och i andra ögonblicket
hade dörren lossnat från gångjärnen och beväpnade vakter och
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soldater fyllde snabbt det lilla utrymmet.
“General Gavius. Ta er till by-” Hon kunde nästan själv
känna hur svärdets vassa klinga borrade in sig i Lucius hjärta och
för ett ögonblick förstod hon inte vad som hade hänt. Men det
ögonblicket passerade snabbt när verkligheten återvände och
hon insåg att hon skulle vara svärdets nästa offer om hon inte tog
sig ut därifrån.
Under hela hennes liv hade hennes morbror lärt henne allt
hon behövde veta för att överleva. Allt ifrån vad hon skulle göra
om hon gick vilse i en okänd skog till om hon hade ont om vatten.
När hon blev äldre hade han inte bara lärt henne konsten att
smida men också hur man använde olika typer av vapen. Hennes
favorit hade alltid varit pilbågen. Ett vapen som krävde
koncentration och pricksäkerhet men också styrk. Från den
dagen hon fick sin allra första pilbåge jagade hon enbart med pil
och båge. Men Lucius hade även tvingat henne att träna med
svärd och att välja sina strider.
Nu var hon glad över alla timmar och tidiga morgnar som de
hade tränat tillsammans där hon sprang genom stadens smala
gator bort från smedjan.

Hon var tvungen att sakta ner när hon kom ut på större gator där
människor flockades för att inte springa in i någon men så fort
hon kom till en mindre väg ökade hon farten. Hon kunde dessa
gator in i minsta detalj och visste vart hon var på väg.
Bilderna av Lucius ansikte när hans livskraft rann ur honom
som sand i ett timglas gjorde ville inte lämna hennes näthinna.
Behovet av att skrika och sparka på någon eller något var nästan
öronbedövande. Men behovet av att brista ut i tårar var
överväldigande. Varje hjärtslag var som ett hugg mot hjärtat och
saknaden som hade varit där tidigare hade nu växt sig större.
Hon skulle aldrig kunna förlåta sig själv för att ha sprungit iväg
från smedjan och lämnat Lucius kvar där.
När hon äntligen kunde se skogen torna upp sig i horisonten
vågade hon sakta ner och när hon till slut kom till ett stopp värkte
det i hennes ben och bröstkorg. Varje andetag var ansträngande
och hennes lungor verkade aldrig få tillräckligt med syre som de
behövde. Andfått började hon gå mot skogen och stödde ena
handen mot hennes höft.
“Vart fick en flicka som du tag på ett svärd som det där?”
frågade en okänd röst bakom henne. Hon kom till ett absolut
stopp. Hon hade varit för upptagen med att tvinga sina ben att
röra på sig att hon inte hade märkt att hon var förföljd. Nu var det
försent att ta sig därifrån. Det fanns bara ett alternativ kvar nu.
Slåss.
Sakta vände hon sig om och granskade sin motståndare.
Framför henne stod en ung man några år äldre än henne och
lekte med en dolk i sin ena hand. Han var helt klädd i mörka
färger och i något som verkade någon form av rustning i läder.
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Hans bruna hår blåste lätt med vinden men det var hans ögon
som fick henne att dra sitt svärd. De påminde henne om valpögon
men det var lekfullheten som hon fann i dem oroväckande.
“Vem är du och varför följer du efter mig?” frågade hon och
höjde svärdet lite. Hon vågade inte attackera, inte än, men skulle
han visa sig vara ett hot skulle hon inte tveka att attackera först.
“Så oartigt av mig, Kassander till dig tjänst.” svarade han
och bugade lätt innan han med väldigt snabba och ljudlösa steg
kom fram till henne. “Och jag måste tyvärr meddela att vi måste
spara det här för en annan dag.” Hårt men samtidigt försiktigt
lirkade han snabbt svärdet ur hennes hand.
“Varför följer du efter mig?” frågade hon och försökte att få
tag på sitt svärd men han var längre än henne och höll det lätt ur
hennes räckhåll.
“Det är en intressant historia som involverar mina
fantastiska hjältedåd, något som tyvärr får vänta tills senare. Jag
hoppas att du kan fortsätta springa.” sa Kassander och gav
henne ett snett leende innan han gav henne dolken som han
hade stått och lekt med. “Försökt att inte sticka mig i ryggen. Jag
har en känslig ryggtavla.”
“Där är dem! Stanna precis vart ni är!” En soldat hade till slut
hunnit ikapp henne och stod nu bara ett par tiotal meter bort ifrån
henne med en laddad pilbåge, redo att avfyras.
“Och det där är vår signal.” sa Kassander drog i hennes
hand men hon kunde inte röra sig. Hon var återigen som
fastfrusen i marken.
Soldaten siktade in sin pilbåge rakt på henne men i hennes
värld fanns den inte. Inte heller den mystiska unga mannen som

höll i hennes hand. Det enda som hon kunde se var soldaten

framför henne, täckt av blod. Hennes morbrors blod. Med ett
argt vrål drog hon åt sig sin hand och kastade sig mot
soldaten med dolken i högsta hugg precis när vakten lät sin
pil klyva luftrummet rakt mot henne.
***
När Livia var liten hade solnedgången gjort henne rädd. Det
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betydde att dagen var slut och att stora otäcka monster skulle
komma ut för att leta upp små barn och äta upp dem. Det var
i alla fall sagan som hennes mor alltid hade berättat för
henne. Nu visste hon att det inte var något farligt med
solnedgångar. Men hon kunde fortfarande inte skaka bort
känslan av att något hemskt hade hänt och att något ännu
hemskare var på väg att ske.

XLII

“Stå inte bara där och glo. De kommer inte komma tillbaka
på ett bra tag. Inte förrän solen har gått ner helt.” sa Adela medan
hon gick igenom de fånga mynt de hade tjänat under dagen vid
torget. Livia observerade sin mor noga där hon stod vid fönstret.
Skymningen hade kommit och det blev snabbt mörkare och
mörkare i deras lilla kök. Adela satt vid det lilla matbordet och
räknade pengarna om och om igen som om det skulle finnas mer
pengar vid nästa räkning.
Det gjorde ont i Livia när hon såg hur hennes mor sjönk ihop
för varje gång hon räknade pengarna. Hon ville göra något för att
hjälpa sin familj men hon visste inte hur. Det enda hon hade att
erbjuda var att sälja blomsterarrangemang och det skulle inte
resultera i mycket pengar, inte så mycket som de skulle behöva.
Ibland önska hon att hon var som Lucia, smart, snäll och
skicklig. Även om Lucia hade försökt träna med henne i ett par år
nu med olika typer av redskap så kunde hon aldrig bli lika bra
som Lucia, vare sig det handlade om svärdfäktning eller jakt. Hon
kunde inte se en framtid där Lucia inte fanns vid hennes sida som
den bästa vän hon var. Det fanns en mörk del av henne som hon
aldrig skulle visa för Lucia. Det faktum att hon var avundsjuk på
henne. Framförallt Lucias nära relation med hennes egna far.
Medan Lucia var bra på allt så var hon själv bara en vacker flicka
som plockade blommor. Hon skulle aldrig bli något mer än det.
“Vi måste sälja några saker om vi ska ha råd med mat de
kommande dagarna.” Adelas röst väckte upp Livia ur hennes
tänkande. Hon fann en tröst, oavsett hur mycket skuld hon fick, i
att för hennes mor var Livia nummer ett, aldrig nummer två.
“Det där är Lucias, den kan vi inte sälja”, sa Livia förskräkt

när hon såg att Adela hade hittat en blank silverliknande ring med
en mörkblå sten i.
“Allt som är Lucias är vårt. Hon bor i vårt hus, hon äter vår
mat och då kan hon lika gärna hjälpa till med kostnaderna. Den
här kan vi säkert få en rejäl slant från.” sa Adela hårt och
studerade den över det lilla ljuset på bordet. Den var väldigt
vacker och de skulle kunna få rätt bra betalt för den, det kunde
hon inte förneka. Men hon visste vilken historia just den där
ringen hade.
“Mor, Lucia skulle gå med på att sälja allt hon ägde, vilket
inte är mycket men inte den där ringen.” tryckte Livia på. Hon var
tvungen att stoppa sin mor från att sälja ringen men hon fick inte
vara uppkäftig för då skulle allt bli värre.
“Vad som säljs och när det säljs är inte upp till henne. Så
länge hon lever i vårt hus ska hon följa vad vi säger”, sa Adela
argt och tonen i hennes röst signalerade att diskussionen om
ringen var över. Hon hade bestämt sig och ringen skulle säljas,
oavsett vad Livia sa.
Med ett sista försök att vinna över sin mor på sin sida,
viskade hon; “Det var Cordelias. Det är allt Lucia har från henne.”
Så fort orden hade lämnat hennes tunga blev allt tyst. Bara
yttrandet av de orden fick temperaturen i rummet att sjunka
avsevärt. Det enda som hördes var några grenar som skrapade
lätt mot huset och vinden som ven utanför. Livia försökte att få
ögonkontakt med sin mor men Adela tittade bara in i ljuset på
bordet, som om hon var fast i trans och befann sig flera hundra
mil bort ifrån staden.
Till sist tittade Adela upp på Livia med något mörkt i blicken,
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något som Livia aldrig hade sett i sin mors blick innan. “Tro mig,
det gör Lucia gott att bli av med ringen. Bli av med allt som binder
henne till Cordelia.”
“Hur kan du säga så? Den tillhörde hennes mor som hon
aldrig fick träffa!” utbrast Livia förfärat och höll ena handen för
munnen. Det var ingen hemlighet att Adela inte hade några varma
känslor om sin svägerska men hon hade aldrig uttryckt det på det
här sättet. Med ett brinnande hat i blicken.
“Den kvinnan var en lögnare som använde sin egen brors
kärlek till henne mot honom. Hon är inte värd att minnas.” sa
Adela kallt. “Hon lämnade sitt egna barn medan hon själv sprang
iväg efter sin älskare.”
“Varför har inte jag hört något om det här?” frågade Livia
hest. Hennes far hade aldrig talat om Cordelia men av det hon
hade fått höra så hade hennes faster varit en snäll och glad själ
som bara ville sprida kärlek och glädje. Att hon hade lämnat sitt
nyfödda barn ensam fanns inte i Livias värld.
Ett högt sorgset skrik klöv tystnaden och fick både mor och
dotters uppmärksamhet. Adela mumlade något ohörbart åt Livia
innan hon gick in i det lilla sovrummet till Livias tre år gammal bror
Adren.
“Livia vattnet är slut. Gå ut och hämta lite vatten, din bror
har hög feber och behöver vätska!” Det tog ett ögonblick innan
Livia förstod vad hon skulle göra. Utan att säga emot eller klaga
öppnade hon dörren och klev ut i den kalla nattluften.
Den kalla luften fyllde hennes lungor och hon tog några
djupa andetag och tog in dofterna av skog runt omkring sig. Det
var tyst bortsett från ljud och svaga röster som kom från stadens

kärna. Solen hade gått ner nu helt och det var svårt att se i
mörkret. Träden såg ut som ett stort mörkt hål som skulle sluka
henne om hon kom för nära och ner henne till underjorden.
De förvarade vattnet i hinkar och tunnor en bit bort för att
hålla det så kallt som möjligt. Dock var det väldigt riskabelt att
förvara det utanför men eftersom de inte hade någon plats för
hinkarna inomhus hade de inget annat val.
Men hon önskade att allt var annorlunda. Att de kunde flytta
närmare in i staden och få ett så pass stort boende att de kunde
förvara vattnet inomhus. Det fanns så mycket som Livia ville
skulle ske men det fanns inget hon hellre ville än att flytta in i
staden och se den närmare.
Under hennes sjutton år vid livet hade hon aldrig varit längre
in i staden än till den närmsta marknaden som låg ett par kvarter
längre in i den gigantiska staden. De bodde precis i utkanten av
staden och hennes far smedja låg bara lite längre in så hon hade
aldrig haft en anledning att besöka den riktiga staden. Det var
ingen stad
för flickor
som henne,
hade hennes
mor alltid
sagt. Men
hon kunde
inte sluta att
drömma om
att se de
stora byggnaderna och stora pelare som prydde staden. Se alla
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människor och besöka de heliga templen som fanns där. De
offrade alltid något hemma i deras hus och gick sällan till tempel.
Enligt hennes far hade de inte tid med sådant och att gudarna
blev nöjda ändå.
Men det som lockade henne mest med kärnan av Rom
var inte de fantastiska templen eller människorna där utan
senaten. Ända sedan hon hade varit liten och faktiskt börjat förstå
hur staden drevs hade hon varit fascinerad av senaten. När hon
och Lucia hade varit tolv år hade de skämtat om att Livia skulle ta
över senaten och Lucia skulle slå ner alla hennes motståndare.
Men vad Livia inte hade berättat för Lucia den kvällen var att hon
skulle ta sig dit och hon skulle leda senaten. Oavsett vad som
hände skulle hon bli den första kvinnan att komma in i senaten.
Till sist kom hon fram till hinkarna och tog ett stadigt tag om en
hink. En skulle räcka gott och väl. Hennes ljusa hår blåste över
hennes ansikte och hon var tvungen att använda andra handen
för att hålla det ur vägen för att inte snubbla med vattnet. Det
skulle inte hennes mor bli glad över.
“Psst! Du okända flicka med vattenhinken!” hörde hon en röst
väsa. Snabbt stannade hon och läste av sin omgivning precis
som hennes far och Lucia hade lärt henne att göra. Det blev
snabbt tyst igen och hon kunde inte se något som stod ut.
“Hallå?” sa hon tyst medan hon sakta ställde ner hinken för att
inte spilla något. Sakta rörde hon sig lite närmare de mörka
träden och var beredd att skrika och springa om det skulle
behövas.
Precis när hon kom fram till där skogen blev tätare dök en mörk
figur upp framför henne, knappt urskiljbar från träden. Men hon

kunde se konturerna av en person. Hon kände hennes hjärta slå
hårt och hon var säker på att den okända personen framför henne
kunde höra hennes hjärtslag.
“Livia, det är lugnt. Det är bara jag.” sa Lucia och kom ut ur
skogen en bit bort från huset. Livia kunde inte se sin kusin
ordentligt men hon kände på sig att någon inte stämde. Sättet
som Lucia gick på, bestämt men samtidigt graciöst var inte lik
henne. Hennes konturer såg annorlunda ut också, hon hade inte
längre på sig en klänning utan något som satt tajtare åt hennes
kropp.
“L-lucia?” stammade hon fram och tog ett par steg bakåt. Nu
fanns det två personer framför henne och hon var säker på att en
av dem var Lucia men den andra visste hon inte vem det var.
Hennes blick föll till de två långa konturerna av ett svärd och en
dolk i Lucias händer.
“Livia ta det lugnt. Det är bara jag och en- vän.” sa Lucia och
kom äntligen ut till det lilla ljuset som gjorde det möjligt för dem att
se varandras ansikten mycket bättre. Hon tittade skeptiskt mot
den andra personen och uppfattade Lucias korta paus vid ordet
vän.
“Vän? Titta vi gör framsteg! Jag sa ju att du skulle gilla mig
till slut!” utbrast den andra personen och hoppade ut ur skogen.
“För det första, du är inte min vän, för det andra jag gillar
inte dig och för det tredje va tyst.” väste Lucia argt. “Bry dig inte
om Kassander, det gör inte jag.”
Kassander fnyste till och gick ett par steg därifrån och
lämnade Livia och Lucia ensamma. “Jag har så mycket att berätta
men jag hinner inte just nu. Vi måste ut ur Rom till en närliggande
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by.” Lucia gav Livia något kallt och när hon tittade visste hon
direkt vad det var. Ett halsband med en sol berlock tittade tillbaka
på henne och hon kände direkt igen sin fars arbete. Hon hade
sett den ett par gånger när hon hade hälsat på honom där.
“Varför har du dem?” frågade Livia och tog ett steg bakåt.
Nu studerade hon Lucia mer noggrant och såg smärtan som lyste
i hennes ögon. Vad hade hänt?
“Livia, vi måste härifrån, det är inte säkert.” sa Lucia och tog
hennes hand. Något blött och kladdigt snuddade vid Livias hand
och hon drog förskräckt den åt sig. Lukten av metall slog mot
henne och hon vågade inte titta ner på sin hand.
“Vad hände?” tryckte hon fram men hon vågade fortfarande inte
titta ner på sin hand. Hon hade alltid varit extra känslig mot blod
och hon var rädd att om hon tittade ner på sin hand så skulle hon
svimma.
“Förlåt”, sa Lucia när hon insåg vad som hade hänt. Hon
drog åt sig sin hand och fokuserade sin blick på dolken i hennes
andra hand. Svärdet hängde nu vid hennes sida. “Soldater kom
till smedjan och-” Lucia tittade bort helt och vände sig mot
Kassander. “Jag var tvungen att byta kläder, jag kunde inte
springa i klänning.”
“Lucia var är far?” fick Livia fram med gråten i halsen.
Snälla, snälla Apollo, tänkte hon om och om igen.
“Hörni, huset brinner.” sa Kassander och kom fram till dem.
De båda vände sig om och tittade bort till huset en bit bort och det
var sant. Huset brann och lågorna började få fäste i halm taken
och den spred sig med en sån kraft och fart att under ett
ögonblick gick det från en liten eld till att hela taket brann.

De kunde känna värmen från elden därifrån de stod och de
stora varma lågorna klättrade upp mot den kalla natthimlen.
Röken blev tjockare och tjockare och hon kunde inte lista ut ur
elden hade startat.
“Vi måste härifrån.” sa Kassander till Lucia.
“Aldrig! Mor och Adren är fortfarande inomhus!” skrek Livia
och kastade sig fram mot lågorna. De skulle ut därifrån, de kunde
inte lämnas kvar. Elden slog mot henne och värmen brände
hennes hud. Dörren brann och hon kunde inte hitta en öppning
stor nog för henne att ta sig in. Det hade gått så fort och nu stod
nästan hela taket och en stor del av huset i brand. Hur hade de
kunnat missa elden?
“Soldaterna är på väg och de kommer döda oss om vi inte
sticker nu.” varnade Kassander och drog ett svärd. Hans blick var
fäst vid en kulle där det stod två soldater med pilbågar och
brinnande pilar. “De måste ha skjutit dem och siktat mot huset i
vetskapen om att halmtaket skulle ta eld fort.”
“Varför attackerar de inte?” sa Lucia och försökte dra undan
Livia men hon brydde sig, hon hörde dem inte ens över elden.
Det enda som hon brydde sig om var att få ut sin familj ur
flammorna, men hon lyckades inte hitta en öppning. Hon försökte
skrika deras namn men hon fick inget svar tillbaka. Hemska
tankar började fylla hennes huvud men hon försökte att inte tänka
på det. Det var inte över förräns det var över.
“Livia! Vi kommer inte in och soldaterna är på väg mot oss.”
vrålade Lucia och drog till sig Livias uppmärksamhet. Hennes
ögon brändes av elden men mest av tårarna. Det kändes som om
hela hon skulle explodera och smärtan som hon kände var
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översvallande. Det kändes som om någon hade huggit henne i
hjärtat om och om igen.
“Vi kan inte lämna dem här!” skrek Livia hysteriskt och
försökte komma loss från Lucias grepp, men den andra flickan
höll Livia i ett stadigt grepp och började dra henne därifrån.
Tårarna gjorde synen svår men hon kunde urskilja soldaterna
som kom snabbt emot dem och hon kunde höra hur pilar träffade
i närheten av dem.
Till sist drogs hon iväg därifrån och de började alla tre
springa in i den mörka djupa natten. Träden slog i hennes ansikte
och hon var tvungen att fortfarande hålla Lucia i handen annars
skulle hon vände om direkt. Hon kunde inte förstå hur hon hade
lämnat sin familj kvar där. Hur hon själv nu sprang för sitt liv
medan de antingen brändes upp i elden eller blev dödade på
svärd. Hennes mor som försöker få ekonomin att funka, hennes
lillebror som aldrig skulle växa upp och se staden. Staden som
hon hade älskat med hela sin själ men som hon nu avskydde.
Den hade tagit hennes familj ifrån henne.
Efter en tid som kändes som dagar stannade de till sist uppe
på en kulle som låg utanför staden. Så långt utanför staden hade
hon aldrig varit och därifrån kunde man se nästan hela staden.
Eldar inne i stadens kärna som lyfte upp den för människorna där
och som klättrade mot himlen. Den såg fantastisk ut på håll men
allt hon kände för staden nu var avsky.
En liten glöd i det mörka havet av staden syntes i utkanten
och det högg till i magen på henne när hon insåg att det var
hennes hus. Den plats som hade varit hennes allt var så liten och
så obetydlig för den stora staden Rom, för hela Romarriket.

Livia tittade argt bort mot senaten och lät tårarna rinna
nerför hennes kinder, det fanns inget sätt att stoppa dem nu och
det ville hon inte. Hon ville att hela staden skulle känna hennes
brännande smärta. Ville att de alla skulle brinna.
I det ögonblicket gjorde hon ett löfte till sin nu döde familj.
Ett löfte om att en dag återvända och på den dagen, skulle hela
staden Rom brinna ner till grunden och hon skulle vara elden som
startade det hela.
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Värmen och ljuset känns plågsamt. Det bränner och svider i ögon
trots att hon håller dem stängda. Det var värmen som väckte
henne från sin befriande sömn, och som nu istället tvingar henne
till att blinkandes öppna ögon. Ögonfransarna är som
ihopklistrade, men hon lyckas urskilja ett fönster med vita
gardiner som en tydlig kontrast mot de blåa väggarna (varför drog
hon inte igen de satans gardinerna?). Det har bildats en
ljusrektangel som sträcker sig över rummet och mot hennes säng.
Om hon inte haft en sådan förfärlig huvudvärk hade hon nog tyckt
det var vackert. Istället stönar hon och knäpper av sig
pyjamasjackan; lägger sig på mage och låter ljuset värma hennes
ryggtavla och ögonen vila i mörkret. Hon somnar om.
När hon återigen vaknar har rektangeln förflyttats till väggen snett
över henne. Nu framstår istället de blåa väggarna som fiender för
hennes trötta ögon. Sigrid försöker minnas gårdagen och dess
händelser. Det går sisådär och hon känner mest att hon hellre vill
somna om och sedan vakna upp i sitt gamla sovrum, trots att hon
lovat sig själv att varken längta eller älta. Sigrid försöker
koncentrera sig på att andas stabilt men känner redan stressen
växa som ett moln innanför bröstkorgen. Hon biter nervöst på
tummens nagelband och försöker koncentrera sig på

ljusrektangelns utdragna skepnad. Det börjar blöda från tummen.
Hon suger på nagelbandet och blinkar blinkar blinkar. Men okej
skit samma! Det är ändå ingen annan där. Hon tillåter sig själv
gråta ut, men eftersom hon hållit tillbaka så pass länge kommer
ingenting förutom lite fånigt blinkande. Suckande vänder hon sig
om på mage igen.
Jo, hon minns gårdagen. Hon minns att hon grät mestadels av
tiden på planet ner till Rom. Hon minns att hon på knackig
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italienska hittade vägen till lägenhetshuset där hon illegalt hyrde
rum av en tant med en förkärlek till luddiga koftor, trots den
nästan plågsamma värmen så här års. Hon minns det blåa
rummet med de vita gardinerna. Och hon minns att hon mötte
upp Frida och hennes kurskamrater på kvällen för att “ta en
drink”, vilket gick betydligt överstyr.
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Frida är en sådan tjej som dricker vin och röker ut genom
köksfönstren på ett slarvigt men sofistikerat sätt. Sigrid och hon
hade tidigare pluggat tillsammans då de båda bodde i Göteborg,
men för ett halvår sedan hade Frida temporärt flyttat till Rom för
att studera kultur och italienska. Sigrid upplevde därefter att
seminariumen blev allt mer utdragna och studierna tråkigare. Dels
kanske för att hon saknade Frida, dels för att hon inte kunde sluta
tänka på Rom. Hon kunde inte sluta tänka på hur Frida gjorde
Rom till sin egna stad genom att röka ut genom italienares
köksfönster, studera på utecaféer i värmen och uppleva kulturen
och historien. Men Sigrid höll ut. Hon läste klart sin kurs och var
nöjd med allt hon lärt sig och hur hon presterat. Men nu var det
hennes tur att göra Rom till sin stad. Hon fixade boende,
planerade kurser och upplägg med sina föräldrar, tog kontakt med
Frida och köpte flygbiljett med pirrande förväntningar i
fingertopparna. Och rädsla över att inte kunna uppnå dess
förväntningar. Men Sigrid väntade och längtade. Hon längtade
efter nattliga gator och nattlig värme, ingen som undrar vart hon
är.
Och nu var hon här. Hon hade fått sina nattliga gator och sin
nattiliga värme. Ingen ringde och frågade vart hon var eller
varför hon inte kommit hem. Hon hade visserligengråtit av saknad
mestadels av tiden på planet, men kvällen blev lyckad
tillsammans med Frida och en hennes kurskamrat som hon
delade lägenhet medoch som, till Sigrids lättnad, också var
svensk. De hade druckit billigt vin och lyssnat på bra musik
medan de gjorde sig iordning inför att gå ut och möta upp
resterande kurskamrater, samt visa Roms nattliv för Sigrid.

Även om vissa detaljer var en aning suddiga och huller om buller
för Sigrid denna morgon i det blåa rummet hade den uppfyllt
hennes förväntningar och krav för en trevligt första natt i Rom.
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Men hon var ändå inte nöjd. Rummet och hennes tillvaro
framstod plötsligt som ett helvete. Ett helvete med blå väggar, en
stängd dörr med fula repade klisterdekaler och en ljusrektangel i
taket. Hon längtade hem. Hon skulle förmodligen aldrig kunna bli
så som hon önskade att hon var, trots att hon flyttade till Rom.
Plötsligt framstod bakfyllan hon känt ännu tidigare i morse som ett
drömtillstånd; en anledning till att få sova, komma bort och låta
kroppen vila. Men nu var hon istället fast i det blå rummet med en
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avtagande ljusrektangel.
Sigrid sitter på Fridas balkong med en kopp kaffe framför sig och
en apelsin i händerna. Hon har fortfarande sin pyjamasjacka på
sig. Trevande försöker hon förklara sitt tillstånd för Frida och
hennes rumskamrat som hon pinsamt nog glömt namnet på på
grund av antalet glas vin hon drack kvällen innan. Hon tvekar på
orden då hon förklarar känslan av otillräcklighet och ouppnådda
förväntningar blandade med hemlängtan och oro. Sigrad skalar
snabbt och nervöst apelsinen och känner hur apelsinsaften svider
i såret på tummen.
“Jag tror du har allt för höga tankar om andra, och allt för höga
förväntningar på dig själv”, Frida böjer sig fram och fimpar i
Sigrids kaffekopp. Sigrid ler snett mot henne.
“Jo, jag har lyckats räkna ut det själv faktiskt”.
“Vadå, tror du inte jag var helt förstörd av hemlängtan och ånger
då jag kom hit?”, säger Frida och ler ömt. “Jag var rödgråten hela
första veckan. Du är rätt intelligent och kan nog själv räkna ut att
hemlängtan är en del av processen för de flesta av oss som hipp
som happ flyttar hemifrån till ett annat land. Och hallå, det blir
bättre.” Frida stryker henne över låret och reser sig upp för att
hämta en ny kopp kaffe åt henne.
“Jag vet”, svarar Sigrid och äter en klyfta apelsin. “Jag behövde
nog bara höra det från någon annan än mig själv”.
Frida ler, trycker ner fimpen i askfatet och går in i köket. Sigrid
spanar ut över balkongkanten från sin plats vid de lätt rostiga
utemöblerna och drar in dofterna av cigarettrök, avgaser och
varm asfalt. Här skulle hon nog trivas trots allt; i staden och i
kulturens centrum.

Första kapitlet till historiska
romanen om Rom
Tredje plats

Tess Andersson

Publikens jubel och skrik överröstade allt. Det var längesedan någon
hade varit ute på planen och man kunde höra på publiken att de i ren
uttråkning krävde ett nytt offer. Jag slängde en snabb blick genom det
galler jag satt bakom. Sanden utanför glänste scharlakansröd och
doften av död fyllde mina lungor. Jag vände bort blicken in i rummet
igen. Alla andra gjorde sig iordning för dagens strid, polerade sina
vapen tills de glänste och gav rustningarna samma behandling, men jag
satt som förstenad på min enkla bänk. Mitt ben hoppade nervöst utan
att jag kunde stoppa det och min blick hade stannat på den gråa
marken.
“PETRUS!” En mullrande röst väckte mig ur min trans. Jag höjde
blicken och mötte det mörkt skäggiga ansiktet som just nu bar på ett
brett leende som avslöjade gulnade tänder.
“Dolius” sa jag och gjorde mitt bästa för att frammana ett leende.
“Idag är en stor dag!”
sa han samtidigt som
han slog mig i ryggen
med sin stora hand så
att mina skyddsplattor
skakade och skrattade
sitt djupa skratt som
påminde mig åska.
“Självaste kejsaren själv
ska se på våra strider
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idag, vilken ära!” Han tog plats på bänken bredvid mig, hans tyngd fick
den att knaka protesterande.
“Ja, det är sannerligen en ära” svarade jag och misslyckades helt med
att ens låta en gnutta positiv. Jag hade utkämpat många gladiatorstrider
för någon i min ålder, och även om jag hade talang för det skulle jag
aldrig njuta av dem likt publiken eller många av de andra gladiatorerna.
Äran eller guldet har aldrig lockat mig. Jag hade blivit tvingad hit i brist
på deltagare och nu var jag fast här mot min vilja tills den dag jag stupar
i en av striderna. Hoppas att min död kommer vara till publikens nöje.
“Såja gosse, du kommer göra väl ifrån dig där ute som vanligt. Jag
hörde att du skulle möta Teras från Grekland i din första duell, en enkel
match för någon som du!” Dolius gjorde sitt bästa för att höja mitt
humör, men till ingen nytta. Dolius är en av de äldre tävlande här på
Colusseumet. Han
var en storväxt typ
med lemmar som
timmerstockar och
skrämde oftast slag
i sina motståndare
bara genom att
ställa sig ute på
planen. Han var
även en av de få
vänner jag hade
kvar här. Många hade sedan länge mött döden, antingen i form av ett
lejon, giftiga ormar eller en annan mänsklig motståndare, men Dolius
och jag själv hade överlevt hittills.
Publiken höjde rösterna i ett högt jubel ännu en gång och Dolius vände
sig om för att se vem som nu gått ett grymt öde till mötes. Nu när han
väl var bortvänd från mig kunde jag se det hål som fanns in i hans
huvud där en gång hans högra öra hade suttit. Jag var inte en gladiator

när han förlorade det, men jag har många gånger fått höra historien om
hur tappert Dolius utkämpade sin allra första gladiatorstrid trots att hans
öra hade fått smaka på hans motståndares svärd redan i de första tio
sekunderna av matchen. Han hade varit i min ålder då.
Helt plötsligt så märkte jag rörelse i ögonvrån. De andra gladiatorerna
gjorde sig redo för att äntra arenan. Jag svalde hårt en gång och
började långsamt resa mig från bänken. Ingen mer tid för tankar, det var
dags att strida. Jag tog upp mitt svärd och min hjälm, båda blänkte klart
och speglade mitt ansikte. Jag insåg nu hur sliten jag såg ut. Mitt mörka,
axellånga hår hängde matt på varsin sida av mitt huvud och mina
annars skarpa, gröna ögon tittade tillbaka trött på mig. Jag tog på mig
hjälmen och samlade mig. Försökte ta fram den där sidan inom mig
som stängt av alla känslor och bara fokuserade på att vara vaken i
striden, på att vinna striden. Alla kämpar samlades i ett led bakom det
galler jag nyss hade blickat ut igenom. Jag stod någonstans i mitten av
alla, med Dolius vid min sida. Jag slängde en blick mot honom och
möttes av ett uppmuntrande leende innan även han tog på sig sin hjälm.
Vi sa ingenting, men jag visste att vi båda önskade varandra lycka till
ute på planen. Gallret gav ifrån sig ett jämrande gnissel när det
långsamt, långsamt hissades upp ur marken. Ledet sattes i rörelse och i
par om två gick vi alla mot arenas utgång. Fötter stampade i takt och
utgången kom allt närmare. Tillslut nådde jag den och klev ut i den
obarmhärtiga hettan från solen, vars ljus tillfälligt bländade mig. Jag blev
bedövad av publikens höga skrik och när jag äntligen fått tillbaka min
syn genom att hålla min hand som skydd mot solen så kunde jag se det
enorma folkhavet som var min publik för dagen. Jag hade aldrig sett så
många människor förut i hela mitt liv och det värsta var, de lät mer
blodtörstiga än någonsin förr.
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Intervju

N ä r Rom s vä g a r b ä r ti l l B ri ta
Rodrigo Durán Alfaro

Antika sevärdheter, imponerande byggnader, charmiga
gatumiljöer, levande historia... allt detta, och mer, är Rom. Ett
besök av vackra och viktiga platser kan komma att bli  vid sidan
av fotokamerans bildförevigande funktion  oförglömliga med rätt
guidning. Så blev det för humanisttreorna och för oss mentorer,
tack vare guiden Brita Olsson. Visningarna runt Colosseum,
Vatikanmuseerna, Sixtinska kapellet och Peterskyrkan blev just
därför höjdpunkterna under vår studieresa i Rom.
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Det är lätt att låta sig imponeras av Britas smittande energi och
hennes kunskaper som sträcker sig från konst till arkeologi,
historia till religion och arkitektur till kulturantropologi. I två
decennier har Brita Olsson D´Amelio arbetat som guide i en av
världens viktigaste och mest spännande metropoler. Vägarna, i
staden som alla vägar bär till, ledde oss till Brita.

H u r ko m d e t s i g a t t d u b l e v
g u i d e?
När jag flyttade till Italien var
jag just klar med min fil kand. i
bl. a språk och visste inte vad
jag ville göra här, utom att jag
absolut inte ville fortsätta med
universitetsstudier för att
komplettera min svenska
examen som då inte
godkändes automatiskt. Innan
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jag flyttade hade jag fixat ett
tillfälligt jobb som reseledare
för ett svenskt bolag och
träffade då en av mina bästa
italienska väninnor som är
auktoriserad guide i Rom.
Reseledarjobbet var emellertid
ingenting som jag kunde tänka
mig att fortsätta med så sedan
jobbade jag under flera år av
och till som översättare. När
sedan en guideexamen

utlystes - fick tipset av min
väninna-, gjorde jag den.
Va d krä vs d e t a v e n g u i d e ,
e n l i g t d i n e rfa re n h e t?
God allmänbildning och
mycket goda kunskaper om
den plats man verkar på och
inom de ämnen det gäller men
också förmåga att förmedla
och väcka intresse
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hos alla, att anpassa
framställningen till deltagarnas
förutsättningar, "tala med
bönder på bönders vis och
med de lärde på latin" som
ordspråket säger, dessutom en
bra röst och klar och tydlig
diktion samt energi och
uthållighet. Man måste också
kunna "hålla tiden" dvs.
genomföra programmet på de
timmar som står till buds, ofta
har man också bokningstider
till muséer och monument att
passa.
Lite insikter i psykologi och

gruppdynamik kommer också
väl till pass.
Va d ka n d u m e r b e rä tta om h u r
a rb e tsl i ve t se r u t för e n g u i d e ?
Som guide är man egen
företagare och
säsongsarbetare, förvisso på
gott och ont. Man kan råda
över sina arbetstider och
uppdrag samt vara ledig långa
perioder.
Guidejobbet kan också vara
mycket påfrestande, man går
och står i många timmar, man
rör sig i en kaotisk stad,
trängsel och buller råder inte
bara på gator och torg utan
även på monument och i
museer, rösten tar stryk även
om man idag alltid använder
radiosystem även för mindre
grupper, biljett och
bokningshantering blir mer och
mer komplicerad pga. att

turistströmmen ökar för varje
år, ibland är det omöjligt att
lyckas få grupptider på
monument och museer,
säkerhetskontrollerna medför
långa köer och andra
komplikationer. Det är inte
heller alltid så lätt att - i en
grupp där deltagarna har olika
förutsättningar, kunskaper och
intresse - lyckas göra en
visning som alla uppskattar.
H u r ä r d e t a tt j o b b a s o m g u i d e
j u s t i Ro m ?
Rom är en "tacksam" stad att
guida i, hela staden är ju som
ett enda museum med
hänförande vyer och de flesta
som kommer är intresserade
men, som i alla sammanhang,
man kan också råka ut för
synnerligen "besvärliga"
personer som man måste
kunna tackla på ett
diplomatiskt sätt.

Va d ä r d e t b ä sta m e d d i tt j ob b ?
Att få visa en stad som Rom är
ett rent nöje och att dessutom,
för att hålla sig à jour och
ständigt förkovra sig, kunna
följa kurser och föreläsningar,
specialvisningar och
utställningar är mycket
givande.
O m d u i n te h a d e b l i v i t g u i d e ,
v a d s ku l l e d u h a j o b b a t m e d ?
Troligen lärare.
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Reportage

E n p ort ti l l a n ti ke n s h e m l i g h e te r
Joakim Ydebäck

Beläget cirka 30 minuter från Italiens huvudstad ligger Ostia Antica, en
hamnstad som band Rom till sina många erövrade områden runt
Medelhavet. Idag är platsen en välbevarad destination för historisk
forskning och arkeologiska utgrävningar men även en park för
skolklasser och intresserade turister.
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Det gungande kollektivtåget
tar oss genom Roms förorter med
en väldans fart. Mina
medresenärer skyndar sig av och
på tåget och tillsammans står vi
packade likt sardiner. Trots allt
härdar jag ut med vetskapen om
mitt mål: Ostia Antica.
Tågfärden tar plötsligt ett
abrupt slut när jag pressas ut
genom folkmassan och finner mig
i en till synes övergiven liten
tågstation. Förvirrat söker jag
efter en vänlig själ som kan visa
mig vägen och lyckas lyckligtvis
finna min guide Camilla Ferrigni.
Hon verkar vara något stressad
och plockar med en stor bunt
papper hon förvarar i en pärm
vars färg bleknat under alla år av

användning. När Camilla ser mig
blir hon lättad och säger att hon
var rädd att vi aldrig skulla finna
varandra. Med stormsteg tar hon
med mig förbi det lilla
villaområde, vars trädgårdar är
fulla av tama höns, till den antika
hamnstad vi kommit för att
besöka.
Efter att Camilla har
dividerat livligt med den lilla
gubben i biljetkassan på en för
mig felfri italienska finner vi oss
båda bakom entréns spärrar i ett
öde landskap, full av ödsliga
stenar och raserade väggar av
tegel. Hon visar mig runt och
pekar energiskt och ivrigt på de
byggnader och statyer som ännu
står längs den stenlagda vägen.

– Namnet Ostia kommer
från det latinska ordet för ”dörr”
eller
”mynning”, berättar hon medan
hon visar de olika
konstruktionerna längs vägen.
Hamnstaden fungerade ju faktiskt
som än dörr ut till resten av det
väldiga rike Romarriket skulle
komma att bli. Ostia var mycket
viktig.
Medan jag ser till att allt
intressant fotograferas berättar
Camilla att hon gjort denna
guidning sedan 1 4 år tillbaka, då
hon flyttade hit efter hon gift sig.
Detta är en av tre guidningar hon
gör. De andra två görs på Forum
Romanum och Vatikanstaten.

Guidningarna brukar oftast vara i
större grupper men hon har gjort
ett undantag just för mig.
En grupp fransktalande barn
med röda kepser springer om oss
i gångarna. De tittar på oss och
ler, säger något och springer
sedan vidare. Barnen har precis
kommit ner från den stora
amfiteatern som knuter staden
samman. Camilla leder mig upp
för trappuppgången där utsikten
slår mig med häpnad. Från den
höjden kan man se var den gamla
marknadsplatsen låg, där man,
enligt Camilla, brukade sälja sina
varor från hela riket. Man kan
också se stora delar av den antika
hamnstaden och jag blir viss om
att vi inte skulle hinna se allt på
den tid guidningen skulle pågå.
– Man vet att teatern byggdes
några år före kristus, berättar
Camilla. Men ingen är riktigt säker
på vem som byggde den eller
vem som lät den byggas.
Troligtvis spelade man upp olika
dramer här för att underhålla
invånarna och de köpmän som
passerade. Bröd och skådespel,
du vet, säger Camilla och ler.
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Vår sista anhalt under denna
guidning som Camilla har planerat
leder oss till det arkeologiska
muséet i Ostia Antica, som ligger
nära Tibern. Muséet är öppet för
alla med en biljett in till området.
När man kliver in försvinner suset
från vinden och ljudet från
skolklasserna. Istället finner man
sig i en lugn och fridfull miljö.
Muséet öppnades av påve Pius IX
år 1 865 och samlar in olika
artefakter så som sarkofager och
statyer i vit marmor från den
antika tiden. De föreställer antika
gudar och hjältar så som Hermes
och Perseus. Dessa figurer med
tomma blickar utstrålar en viss
kraft och berättar en historia om

en svunnen tid. Camilla pekar ut
sin favorit, den av hjälten Perseus
med monstret Medusas huvud i
sin högra hand.
– Den sänder ut en viss
känsla av likgiltighet, inte sant?
säger Camilla och skrattar medan
jag fotograferar. Trots att han
precis förgjort ett hemskt monster
är hans blick rätt så intetsägande.
Kanske är det för att han saknar
pupiler. Men vad vet jag? Denna
staty, bland andra i muséet, är
från den Flavianska perioden.
Alltså några sextio år e.kr.
Medan dagen lider mot sitt
slut tackar jag Camilla för
guidningen och tar en sista tur
runt kvarteren av Ostia Antica.
Jag kan knappt greppa att jag går
på samma gator och ser samma
byggnader och konstruktioner
som tusentals människor innan
mig. Det enda som skiljer oss är
årens lopp.
Det är tur att denna skatt
bevarats.

A short story by Sofia Petterson

Care
The insurance company looked awfully welcoming, despite its
watered-down colours and busy atmosphere. The sound of
paper shuffling and the beeping from printers worked like a
comforting background noise, distracting me from my
unusually chaotic thoughts. I’m going to be fine. How can I
tell? How could I be sure? Fine. It’s all going to be fine. Why
would I be? Why me? It’s never you. It won’t be you.
I disconnected myself from my own thoughts with a
shaky breath. The mantra of fine never stopped, but it blended
in nicely with the background noises. I enjoyed the forced
silence in my head, took comfort in fiddling with my pen,
occasionally drawing
a squiggle on my
paper. My isolated
state was interrupted
by my name, called
out across the
waiting room like a
rushed procedure. I
followed the
no-name secretary
into a room and was
shoved into a seat,
less comfortable
than the sofa I was
sitting on previously.
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I was sitting in the centre of a big office, which seemed to
follow the watered-down colour theme from the waiting room.
That’s why the big, pitch black desk in front of me stood out
like a sore thumb. Behind it, there was a man in his late
thirties, suited to an almost ridiculous extent for this
establishment. The tie he was wearing was probably more
expensive than any piece of clothing I’d ever own. Behind him,
there was a security guard, watching me cautiously. Is he
really necessary? Why would they- My train of thought was
interrupted by the loud bang of the door closing shut behind
the secretary. The secretary’s leaving seemed to be the
businessman’s cue to begin our meeting.
“Mr. Fairclough,” he began, looking through what
seemed to be my file with no real interest, “we have discussed
the coverage of your insurance.” The man’s eyes were filled
with nothing but indifference as he flipped through the pages.
The indifference provided some sort of comfort. It was
certainly refreshing after another week of pitying looks from
the hospital staff. “I have no interest in the process, just give
me a number I can work with. How much is from my own
pocket?” I asked, tempted to close my eyes in cowardice
when I saw the man straighten up. I met his eyes instead,
chest tensing uncomfortably when his gaze met mine. It was a
calculated, cold, distant stare. One that could only be held by
a worn out bureaucrat like himself. “I’m afraid we can’t help
you in this matter, Mr. Fairclough. We can only pay for
comfort, provided you can not afford the surgery.”
Comfort? “Comfort? What do you mean with comfort?”
My voice was steady, but the underlying panic was all too
apparent. Comfort, that’s good, right? Fine, it’s all fine, you’re
going to be fi- “I’m sorry, Mr. Fairclough.” he said, closing the
file like the finalpunctuation. My breathing became erratic. The

look in his eyes had changed. I wasn’t met with the gaze of
indifference, I was met with a gaze filled with hesitation,
careful observation and expectation. Suddenly, the security
guard’s presence seemed to make sense for me. No,
there has to be something. “There has to be something.” Still
steady, but close to breaking. My eyes flickered down to his
nameplate. “Mr. Bullard, there must be something.”
“It’s already decided, Mr. Fairclough.”
“Then decide again.”
“We have given you your options, we have already-”
“No, you haven’t. You haven’t done anything.”
“Mr. Fairclough, if you’re not willing to discuss this in a
civil manner I’ll have the security guard show you out.”
I chuckled. He had the stomach to threaten me when he
was trying to give me a death sentence. How did he think I
was going to react? To sit here quietly? Say my prayers and
die silently? Bastard is sitting on enough money to save
hundreds of lives. He can help me, he must help me. “Mr.
Bullard, I don’t want comfort. There’s no comfort in dying.”
“We can help you, make your days last longer and make
the pain less... painful.”
“How is that help? That’s not helping. You’re not
helping.” I took a deep, sharp breath. The room seemed a lot
smaller now, closing in on me like the realisation that I was
going to... You’re going to be FINE. FINE.
“Mr. Fairclough-”
“No. You’re going to help me.”
“There’s nothing we can-”
“Yes there is! Don’t tell me you can’t do anything! That
watch you’re wearing is worth more than me, don’t sit there
and tell me there’s nothing you can do!”
Mr. Bullard sighed, rubbing his temples in annoyance.
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He was annoyed. He didn’t show an ounce of pity, not a shred
of sympathy. How many times does a man have to do this to
become so... so distant? So far away and unaffected?
“I’m sorry, Mr. Fairclough.”
“No you’re not!” I stood up, patience finally breaking
along with his nameplate as I slammed my hands down on his
desk. I barely felt the wooden nameplate give away
beneathmy hands. I was shaking, I was breaking apart and I
was showing teeth. You’re not sending me away. You’re not...
“You will help me!” I suddenly felt hands on my
shoulders, pulling me back from the desk. The security guard
finally gave his existence some purpose. I tried to push him
away, get myself out of his grip but my struggles only put my
arms in a more painful lock. He could break them for all I
cared, I’m not leaving this office.
“Show him out.” Mr. Bullard sighed with a dismissive flick
of his hand. Before the security guard had a chance to act on
his orders, the businessman pulled out his phone. Hiding
behind the piece of electronics like a coward.
“Look me in the fucking eyes when you’re killing me!
Look at me!” I’m not leaving, not until he saves my life. I’m not
leaving, I’m not dying. Fine. Fine. Fine. FINE.
“A little dramatic, don’t you think, Mr. Fairclough?” he
said, calmly as ever, without sparing a single glance in my
direction. I struggled harder against the security guard’s grip
when he pulled me closer to the door. Once I’m out the door,
it’s final. I wouldn’t let it happen, I’m not letting him kill me.
“No, no! You’re not! Let me go! Please, you have to help
me! I’m not letting you-You can’t do this!”
“Goodbye, Mr. Fairclough.”
I was pulled out of the building. Kicking, screaming and
eventually crying. I cursed at everyone in sight, the secretary,

the security guard, the people in the waiting room. I thought
someone would realise, someone would jump into action and
make everything fine again. Someone would realise the
injustice done to me, someone would care. Someone would
care. They all looked away. Some annoyed, some
uncomfortable. Look at me, fucking do something! I’m notSlumped over the wheel in my car, pushing my face
harder into my hands. Every sob shaking through me like an
earthquake. Chest unbelievably tight, forcing every breath out
of my body like a punch to my stomach. Pulling my hair to
distract me from the invisible pain that pulsed through my
body like needles in my blood. I have to fix this, I have to- I
slammed my hands down on the wheel, kicking my feet
violently against the pedals. There’s no fixing any of this,
there’s no saving- I grabbed my hair, pulling hard enough to
draw blood from my scalp. I’m not fine, I’m not going to be
fine.
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Recensión de “El laberinto del fauno”, por Johanna Klasson.

Un mundo fantasía como nunco he visto antes
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Yo he visto una película que se llama “El
laberinto del fauno” y trata de Ofelia que tiene
trece años y junto con su embarazada madre se mudan
a las montañas. Allí su marido, el capitán Vidal,
participa en combate al movimiento de resistencia.
El contexto ocurre durante el año 1944 en la Guerra
Civil Española, durante del persecución del régimen
de Franco.
La película retrata dos mundos: un mundo donde
se puede ver el combate del movimiento de
resistencia con los militares de Franco, y un
segundo mundo que es un mundo de fantasía. Ofelia ve

una hada que le conduce a ella hasta al laberinto
que está cercano de su vivienda.
En su mundo mágico secreto en el centro del
laberinto se encuentra un fauno con planes dudosos
para Ofelia y su pequeño hermano. Se entera de que
ella es la reencarnación de una princesa perdida
hace mucho tiempo, regresa a su palacio y para
convertirse en inmortal, ella tiene que pasar por
una serie de tareas difíciles.
El Capitán Vidal
es una persona que hace que lo quiere, sin
consideración moral. Es estricto, sádico y monótono
pero también egoísta cuando se entera de que su
esposa está en mal estado cuando está embarazada, y
dependiendo de cómo van las cosas para ella, así el
capitán quiere que el médico para salvar el niño en
primer lugar, para que pueda llevar el nombre de
Vidal después. No muestra ningún respeto por las
personas que sufren. Parece una persona horrible, y
no encuentro nada positivo en él.
Ofelia es una chica solitaria, curiosa y está
soñando sin esperanza cuando conoce a una pequeña
hada. Ella tiene miedo a lo desconocido, pero al
mismo tiempo es muy atrevida. Ella se encuentra con
seres que no son naturales. Sus padres se enteran y
Vidal cree que es malo, que ella lee demasiado.
Mercedes es una mujer que es ama de llaves de
Vidal. Ella es valiente y un muy importante
personaje en la película. Ella aparece como la más
fuerte personaje de manera positiva y aparece como
una persona de protección contra el mal, incluso
contra el Capitán Vidal.
La idea detrás de la película tiene
probablemente como punto de partida el contenido de
la película “Narnia”. Ambas películas contienen
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seres que de otra manera no existen en un mundo
humano, por ejemplo el fauno en “Narnia” que se
llama Señor Tumnus y es como el gigante fauno en “El
laberinto del fauno”. Me gusta que el director
retrate esta esencia que de otro modo no se podría
imaginar. Lo que más me gusta de la película es que
pueden cambiar de una escena a otra los mundos, es
cuando se vuelve más emocionante. Crean ciertos
sentimientos diferentes.
No me gusta la fantasía como género
directamente, pero esta película es algo especial.
La recomiendo fuertemente para aquellos que les
gusta la fantasía, pero también por las
representaciones de los acontecimientos históricos.
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F i c h a t é c n i c a d e l a p e l íc u l a
Título: El laberinto del fauno
Dirección y libreto: Guillermo del Toro
País: Estados Unidos, España, México.
Año: 2006.
Fecha de estreno: 06/1 0/2006.
Duración: 11 8 minutos.
Género: Drama, guerra, fantasía.
Calificación: No recomendada para menores de 1 8 años.
Reparto de actrices y actores: Ivana Baquero (Ofelia), Sergi
López (Capitán Vidal), Maribel Verdú (Mercedes), Doug Jones
(Fauno y el hombre pálido), Álex Angulo (Doctor).
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