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Admiral House
Southwold, Suffolk

Juni 1943

”Kom ihåg, mitt hjärta, att du är en älva som tyst svävar över 
gräset på florstunna vingar, redo att fånga ditt byte i ditt silkes
nät. Titta!” viskade han i mitt öra. ”Där sitter han, längst ut 
på bladet. Nu, flyg!”

Precis som han hade lärt mig blundade jag ett par sekunder, 
ställde mig på tå och föreställde mig att mina små fötter lät
tade från marken. Så kände jag pappa ge mig en lätt knuff 
framåt med handflatan. När jag slog upp ögonen riktade jag 
in mig på det hyacintblå vingparet och flög de två korta stegen 
fram för att kunna svepa mitt nät över syrenbuddlejans skira 
blad där den svartfläckiga blåvingen satt.

Luftpusten när nätet landade över måltavlan skrämde fjäri
len, som öppnade sina vingar i förberedelse för flykt. Men det 
var för sent, för jag – älvprinsessan Posy – hade fångat  honom. 
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Han skulle förstås inte komma till skada, bara föras iväg för 
att Lawrence, det magiska folkets konung – tillika min far – 
skulle kunna studera honom, varpå han skulle släppas fri  
efter att ha fått njuta av en stor skål av den bästa nektarn. 

”Vilken duktig flicka hon är, min Posy!” sa pappa när jag 
kom tillbaka genom buskaget och stolt lämnade över nätet. 
Han satt på huk, så våra ögon – som alla sa var så lika – ham
nade i jämnhöjd och vi utväxlade en blick av ömsesidig stolt
het och förtjusning.

Han böjde på huvudet för att studera fjärilen, som satt 
alldeles stilla och grep med de pyttesmå benen om sitt vita 
nätfängelse. Pappas hår var mörkt mahognyfärgat, och oljan 
han hade i för att släta ut det fick det att glänsa i solen som 
ytan på det långa matsalsbordet när Daisy hade polerat det. 
Det luktade underbart också – det luktade han och trygghet, 
för han var ”hemma” och jag älskade honom mer än allt 
annat i mina två världar, människovärlden och älvvärlden. 
Jag älskade förstås mamma också, men fastän hon nästan 
alltid var hemma tyckte jag inte att jag kände henne lika väl 
som jag kände pappa. Hon tillbringade en hel del tid på sitt 
rum med något som kallades migrän, och när hon väl kom 
ut verkade hon alltid för upptagen för att hinna vara med 
mig. 

”Han är ett riktigt praktexemplar!” sa pappa och lyfte 
blicken mot mig. ”En riktig raritet längs den här kusten, och 
utan tvivel av adlig härkomst.”

”Kan han vara en fjärilsprins?” frågade jag.
”Det kan han mycket väl vara”, medgav pappa. ”Vi får lov 

att behandla honom ytterst respektfullt, så som hans kungliga 
ställning kräver.”

”Lawrence, Posy … lunch!” ropade en röst från andra sidan 
buskaget. Pappa reste sig så att han blev längre än syrenbudd
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lejan och kunde vinka bort mot terrassen utanför Admiral 
House. 

”Kommer, min kära!” ropade han, ganska högt eftersom 
vi var ett stycke bort. Jag såg hur han log så att han fick ryn
kor runt ögonen vid åsynen av sin hustru: min mamma och, 
utan att veta om det, drottningen av det magiska folket. Det 
här var pappas och min lek.

Vi gick hand i hand över gräsmattan och förnam doften av 
nyklippt gräs, en doft som jag förknippade med lyckliga da
gar i trädgården: mammas och pappas vänner, med cham
pagne i ena handen och krocketklubba i den andra, tjoffet 
från en boll som for iväg över krocketplanen, som pappa 
alltid klippte när det vankades kalas …

Dessa lyckliga dagar hade blivit mer sällsynta sedan kriget 
bröt ut, vilket fick minnena av dem att kännas ännu mer 
dyrbara. Kriget hade också gjort pappa halt, så vi var tvungna 
att gå ganska sakta, vilket jag bara tyckte var bra för det 
betydde att jag fick ha honom för mig själv ännu lite längre. 
Han mådde mycket bättre nu än när han kom hem från sjuk
huset. Han hade suttit i en rullstol som en gammal person, 
och hans ögon hade sett alldeles grå ut. Men tack vare mam
mas och Daisys omvårdnad, och mina helhjärtade försök att 
läsa sagor för honom, hade han snabbt blivit bättre. Nu för 
tiden behövde han inte ens gå med käpp, om han inte skulle 
utanför ägorna.

”Seså Posy, spring in och tvätta händerna och ansiktet. 
Säg till din mamma att jag bara ska se till att vår nya gäst 
kommer till rätta”, sa pappa och dinglade med nätet när vi kom
mit fram till trappstegen som ledde upp till terrassen.

”Ja, pappa”, sa jag och såg efter honom när han gick iväg 
över gräsmattan och till slut försvann bakom en hög bux
bom. Han var på väg mot Fåfängan, som med sitt torn av 



12

sandgult tegel var det perfekta sagoslottet för älvfolk och 
deras fjärilsvänner. Och pappa tillbringade i alla händelser 
en hel del tid där inne. Ensam. Jag hade bara tillåtelse att 
sticka in huvudet innanför ytterdörren som ledde till det lilla, 
runda rummet på Fåfängans bottenvåning – som var mycket 
mörkt och luktade av gamla strumpor – när mamma bad 
mig ropa till pappa att det var mat.

Det var där han förvarade sin ”friluftsutrustning”, som 
han kallade den: tennisracketar som trängdes med cricket
grindar och leriga gummistövlar. Jag hade aldrig fått lov att 
gå uppför trappan men jag visste att den gick runt, runt tills 
den nådde toppen, eftersom jag i hemlighet hade gått upp en 
gång när mamma hade ropat på pappa att han skulle komma 
och ta ett telefonsamtal i huset. Det hade varit en stor besvi
kelse att upptäcka att den stora ekdörren som mötte mig där 
trappan slutade var låst. Fastän jag tog i för allt vad jag var 
värd med mina små händer, rörde sig dörrvredet inte ur 
fläcken. Jag visste att utrymmet, till skillnad från rummet 
under, hade många fönster, för de syntes utifrån. Fåfängan 
påminde mig lite om fyren i Southwold, fast den hade fått en 
gyllene krona att ha på huvudet i stället för en starkt lysande 
lampa.

Jag gick uppför trappstegen till terrassen och blickade med 
en lycklig suck upp mot de vackra ljusröda tegelväggarna på 
huvudbyggnaden med de många raderna av höga skjutföns
ter, inramade av limegröna blåregnsrankor. Jag lade märke 
till att det gamla bordet i smidesjärn, numera mer grönt än 
svart, hade dukats för lunch ute på terrassen. Det var bara 
tre tabletter och vattenglas, vilket betydde att det bara var vi 
som skulle äta. Detta var mycket ovanligt, och jag tänkte på 
hur trevligt det skulle bli att ha både mamma och pappa för 
mig själv. Jag klev in genom de breda dörrarna till salongen, 
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kilade emellan sidendamastsofforna som stod runt den enor
ma öppna spisen i marmor – så stor att tomten hade lyckats 
få ner en blank röd cykel genom den förra julen – och skut
tade längs labyrinten av korridorer som ledde till toaletten 
på bottenvåningen. När jag hade stängt om mig tog jag i med 
båda händerna för att vrida på den stora silverkranen och 
tvättade mig sedan noggrant. Jag ställde mig på tå för att 
kunna se mig i spegeln och titta om jag var smutsig i ansiktet. 
Mamma brydde sig väldigt mycket om det yttre – pappa sa 
att det var hennes franska påbrå – och nåde oss om vi inte 
var rena och fina när vi satte oss till bords.

Men inte ens hon kunde bemästra de ostyriga bruna lock
arna som titt som tätt lösgjorde sig från mina hårda flätor, 
tittade fram i nacken på mig och slingrade sig ur hårspänne
na som satts dit för att hålla undan håret från min panna. En 
kväll när pappa nattade mig frågade jag om jag fick låna lite 
av hans hårolja, eftersom jag tänkte att det kanske kunde 
hjälpa, men han skrattade bara och tvinnade en av mina 
lockar runt fingret. 

”Du skulle bara våga. Jag älskar dina lockar, min kära 
flicka, och om jag fick bestämma skulle de få flyga fritt över 
dina axlar varje dag.”

När jag gick tillbaka längs korridoren önskade jag som så 
många gånger förr att jag hade mammas släta, spikraka 
blonda hår. Det hade samma färg som de vita chokladprali
nerna hon serverade till kaffet efter middagen. Mitt hår var 
mer som café au lait – det var i alla fall vad mamma kallade 
det. Själv kallade jag det råttbrunt. 

”Där är du, Posy”, sa mamma när jag klev ut på terrassen. 
”Var har du gjort av solhatten?”

”Åh, jag måste ha glömt den i trädgården när pappa och 
jag fångade fjärilar.”
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”Hur många gånger måste jag säga åt dig att du kommer 
att bli solbränd i ansiktet och lika rynkig som ett gammalt 
sviskon”, grälade hon på mig medan jag satte mig. ”Du 
kommer att se ut som sextio när du är fyrtio.”

”Ja, mamma”, sa jag och tänkte att fyrtio ändå var så 
gammalt att vid det laget skulle det göra detsamma.

”Hur mår min andra favoritflicka denna vackra dag?”
Pappa dök upp på terrassen, tog mamma i famnen och 

svängde runt med henne så att vatten från tillbringaren hon 
höll i skvimpade ut på den grå stenläggningen. 

”Försiktigt, Lawrence!” bannade mamma honom med ryn
kad panna innan hon lösgjorde sig ur hans grepp och ställde 
ner tillbringaren på bordet.

”Är det inte underbart att leva en sådan här dag?” Han log 
och slog sig ner mittemot mig. ”Och det fina vädret ser ut att 
hålla i sig till helgen och vår fest också.”

”Ska vi ha fest?” frågade jag medan mamma satte sig 
bredvid honom.

”Det ska vi, vännen. Din far har bedömts vara frisk nog 
för att kunna återvända till tjänsten, så mamma och jag har 
bestämt oss för att ha ett sista stort kalas medan vi kan.”

Mitt hjärta började bulta, men just då kom Daisy, vår 
tjänste flicka och alltiallo sedan det övriga tjänstefolket gett 
sig av för att göra krigstjänst, och serverade konserverat kött 
och rädisor. Jag avskydde rädisor, men det var allt som var 
kvar från köksträdgården den här veckan, eftersom det mesta 
som växte där också måste skickas iväg till kriget.

”Hur länge blir du borta, pappa?” frågade jag med liten, 
ansträngd röst, för jag hade fått en stor, hård klump i halsen. 
Det kändes precis som om en rädisa hade fastnat där, och 
jag visste att det betydde att jag var mycket nära att börja 
gråta. 
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”Åh, det borde inte behöva bli så länge. Alla vet att tyskarna 
håller på att förlora, men jag måste hjälpa till med den sista 
knuffen, förstår du. Jag kan ju inte svika mina kamrater, eller 
hur?”

”Nej, pappa”, lyckades jag få fram med ostadig röst. ”Du 
kommer väl inte att bli skadad igen?”

”Nej då, chérie”, inflikade mamma. ”Din pappa är osår
bar, inte sant, Lawrence?”

Jag såg hur mamma gav honom ett litet, stramt leende och 
jag tänkte att det måste betyda att hon var lika orolig som jag.

”Det är jag, min älskling.” Han lade handen på hennes 
och kramade den hårt. ”Det är jag sannerligen.”

”Pappa?” frågade jag vid frukostbordet dagen därpå medan 
jag omsorgsfullt doppade mina rostade brödstavar i ägget. 
”Det är så varmt idag, kan vi åka till stranden? Det var så 
länge sedan vi var där.”

Jag såg pappa kasta en blick på mamma, men hon satt och 
läste sina brev över koppen med café au lait och tycktes inte 
märka. Mamma fick alltid massor av brev från Frankrike, 
samtliga skrivna på mycket tunt papper, till och med tunnare 
än en fjärilsvinge, vilket passade mamma, för allt hos henne 
var så skirt och smäckert.

”Pappa? Stranden”, tjatade jag.
”Min älskling, stranden är tyvärr ingen lämplig plats att 

leka på just nu. Där är fullt av taggtråd och minor. Kommer 
du ihåg när jag berättade vad som hände i Southwold förra 
månaden?”

”Ja, pappa.” Jag tittade ner på mitt ägg och rös vid minnet 
av hur Daisy hade burit mig till skyddsbunkern (som jag trodde 
kallades Andersonbunkern därför att vi hette så i  efternamn 
– jag hade blivit väldigt förbryllad när Mabel sa att hennes 
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familj också hade en Andersonbunker, eftersom hon hette 
 Price i efternamn). Det hade låtit som om ett fruktansvärt 
 oväder med åska och blixtar hade farit över himlen, men pappa 
sa att det inte var Gud som hade skickat det utan Hitler. Inne 
i bunkern hade vi alla suttit tätt hopkrupna, och pappa hade 
föreslagit att vi skulle låtsas vara en igelkottsfamilj och att jag 
skulle rulla ihop mig som en liten kotte. Mamma hade blivit 
arg för att han kallade mig kotte, men det var vad jag låtsades 
vara, nedgrävd under marken medan människorna krigade 
ovanför oss. Till slut hade de fruktansvärda ljuden upphört. 
Pappa hade sagt att vi kunde gå hem och lägga oss igen, men 
jag var ledsen över att behöva krypa ner ensam i min människo
säng i stället för att vara tillsammans allihop i vår håla. 

Morgonen därpå när jag kom ner i köket stod Daisy där 
och grät, men hon vägrade säga varför. Mjölkvagnen kom 
inte den dagen, och sedan sa mamma att jag inte skulle gå till 
skolan för den fanns inte kvar.

”Men hur kan den inte finnas kvar, mamma?”
”Den träffades av en bomb, chérie”, sa hon och blåste ut 

cigarettrök. 
Mamma rökte nu också, och ibland var jag rädd att hon 

skulle råka tända eld på ett av sina brev eftersom hon höll 
dem så nära ansiktet när hon läste. 

”Men vår strandhytt, då?” frågade jag pappa. Jag älskade 
vår lilla hytt – den var målad smörgul och stod allra längst 
bort i raden, så om man tittade åt rätt håll kunde man låtsas 
att man var de enda människorna på stranden på flera kilo
meters avstånd, men om man vände sig åt andra hållet såg 
man att den snälle glassförsäljaren borta vid piren inte var 
alltför långt borta. Pappa och jag gjorde alltid de mest avan
cerade sandslott, med torn och vallgravar, där alla de små 
krabborna skulle få plats att bo om de bestämde sig för att 



17

komma tillräckligt nära. Mamma ville aldrig följa med till 
stranden; hon sa att det var ”för sandigt”, vilket jag tyckte 
var lite som att säga att havet var för vått.

Varje gång vi åkte dit var det en gammal man där med 
bredbrättad hatt som gick sakta längs stranden och petade i 
sanden med en lång käpp, dock inte en sådan som pappa 
använde för att gå med. Mannen hade en stor säck i handen, 
och med jämna mellanrum stannade han och grävde i sanden. 

”Vad gör han, pappa?” frågade jag en gång.
”Han letar strandfynd, älskling. Han går längs strandkan

ten och finkammar sanden efter saker som kan ha blivit upp
sköljda från skeppen ute till havs eller förda hit från fjärran 
stränder.”

”Jaha”, sa jag fastän mannen inte alls såg ut att ha någon 
kam, i alla fall inte en sådan som Daisy drog genom mitt hår 
varje morgon. ”Tror du att han kommer att hitta begravda 
skatter?”

”Om han gräver tillräckligt länge kommer han säkert att 
hitta något en vacker dag.”

Förväntansfullt tittade jag på när mannen tog upp något 
ur hålet och borstade bort sanden från det, men det visade 
sig bara vara en gammal tekanna i emalj. 

”Vilken besvikelse”, suckade jag. 
”Kom ihåg att den enes skräp kan vara den andres guld. 

Men kanske är vi alla på sätt och vis skattletare”, sa pappa 
och kisade mot solen. ”Vi fortsätter söka i hopp om att hitta 
den där svårfunna begravda skatten som ska berika vårt liv, 
och när vi drar upp en tekanna i stället för en glimmande 
juvel får vi helt enkelt fortsätta leta.”

”Letar du fortfarande efter din skatt, pappa?”
”Nej, min älvprinsessa, jag har funnit den.” Han log ner 

mot mig och kysste mig på hjässan.
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Efter en hel del tjat gav pappa till sist med sig och sa att vi 
kunde åka till en flod och bada, så Daisy hjälpte mig på med 
baddräkten och tryckte ner en hatt över mitt lockiga hår, och 
så hoppade jag in i pappas bil. Mamma hade sagt att hon var 
upptagen med att förbereda för festen imorgon, men det 
gjorde mig ingenting, för då kunde älvkungen och jag väl
komna alla flodens varelser till vårt hov. 

”Finns det uttrar där?” frågade jag medan han körde oss 
genom det böljande gröna landskapet inåt landet i stället för 
mot havet.

”Man måste vara väldigt tyst om man vill se uttrar”, sa 
han. ”Klarar du det, Posy?”

”Det är klart!”
Vi körde en lång stund innan jag skymtade den ringlande 

blå floden bakom vassen. Han parkerade bilen och tillsam
mans stegade vi ner till flodstranden. Pappa bar all vår forsk
ningsutrustning: en kamera, fjärilsnät, glasburkar, lemonad 
och smörgåsar med konserverat kött.

Trollsländor flög omkring alldeles ovanför vattenytan 
men försvann snabbt när jag plaskade i. Vattnet var ljuvligt 
svalt men mitt huvud och ansikte kändes stickigt och varmt 
under hatten, så jag kastade in den till stranden, där pappa 
nu också hade bytt om till badbyxor. 

”Om det fanns några uttrar här så har de definitivt flytt nu 
av allt detta ståhej”, sa pappa medan han gick i vattnet. Det 
nådde honom knappt upp till knäna eftersom han var så 
lång. ”Se här på all vattenbläddra, ska vi ta med lite hem till 
vår samling?”

Tillsammans sträckte vi oss ner i vattnet och drog upp en 
av de gula blommorna så att de blåsfyllda stjälkarna blev 
synliga. Massor av små insekter bodde i den, så vi fyllde en 
burk med vatten och stoppade ner vårt exemplar. 
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”Kommer du ihåg det latinska namnet, vännen?”
”Utricularia!” svarade jag stolt medan jag vadade upp 

ur vattnet och satte mig bredvid honom i den gräsbevuxna 
slänten. 

”Duktig flicka. Du måste lova att du fortsätter skaffa ex
emplar till vår växande samling. Om du ser en intressant 
växt, pressa den så som jag har visat dig. Jag kommer ju  
behöva hjälp med min bok medan jag är borta, Posy.” Han 
räckte mig en smörgås från picknickkorgen och jag försökte 
se mycket allvarlig och naturvetenskaplig ut när jag tog emot 
den. Jag ville att pappa skulle veta att han kunde anförtro 
mig sitt arbete. Han hade varit något som kallades botaniker 
före kriget och hade skrivit på sin bok nästan lika länge som 
jag hade funnits. Han stängde ofta in sig i Fåfängan för att 
”tänka och skriva”. Ibland tog han med boken till huset och 
visade mig några av teckningarna han gjort. 

Och de var underbara. Han förklarade att boken handlade 
om den naturliga miljö vi levde i, och där fanns jättefina 
teckningar av fjärilarna och insekterna och växterna. En 
gång hade han berättat att om bara en enda sak förändrades, 
kunde det rubba balansen för allt annat. 

”Titta på de här myggen, till exempel.” Det hade varit en 
varm sommarkväll och pappa hade pekat på en irriterande 
myggsvärm. ”De är livsviktiga för ekosystemet.”

”Men de bits ju”, hade jag sagt och viftat bort en mygga.
”Ja, det ligger i deras natur”, hade han skrattat. ”Men utan 

dem skulle många fågelarter sakna en stadig födokälla och 
deras bestånd skulle minska drastiskt. Och om fågel beståndet 
påverkas, så får det efterverkningar på övriga närings kedjan. 
Utan fåglar skulle andra insekter som gräshoppor plötsligt ha 
färre naturliga fiender, och då skulle de mång dubblas i antal 
och äta upp alla växter. Och utan växterna …”
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”Skulle alla växterätare sakna föda.”
”Växtätare, ja. Så du förstår, allt hänger ihop i en skör 

balans. Och ett enda litet vingslag från en fjäril kan få kon
sekvenser för hela världen.”

Jag tänkte på detta nu medan jag mumsade på min smör
gås. 

”Jag har med en sak till dig”, sa pappa och stoppade ner 
handen i ryggsäcken. Han tog upp en blank burk och räckte 
mig den. 

Jag öppnade den och däri låg dussintals perfekt vässade 
pennor i regnbågens alla färger.

”Medan jag är borta måste du fortsätta med dina teck
ningar så att du kan visa mig hur duktig du har blivit när jag 
kommer tillbaka.”

Jag nickade, så glad över presenten att jag inte fick fram ett 
ord. 

”När jag läste vid Cambridge fick vi lära oss att verkligen 
betrakta omvärlden”, fortsatte han. ”Det är så många som 
bara går runt utan att se skönheten och magin omkring sig. 
Men inte du, Posy. Du ser redan saker och ting tydligare än 
de flesta andra. Genom att rita av naturen kan vi börja förstå 
den – vi kan se alla de olika delarna och hur de hänger ihop. 
Genom att teckna det du ser och studera det, kan du hjälpa 
andra att också förstå naturens under.”

När vi kom hem fick jag skäll av Daisy för att jag hade blött 
ner håret, och sedan skickade hon mig i badet, vilket jag 
tyckte var märkligt för då blev ju håret alldeles blött igen. 
När hon hade nattat mig och stängt dörren bakom sig, klev 
jag upp igen och tog fram mina nya färgpennor. Jag strök 
över de vassa men ändå lena spetsarna och tänkte att om jag 
övade flitigt kunde jag visa pappa, när han kom tillbaka från 
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kriget, att jag var tillräckligt duktig för att också studera vid 
Cambridge – fastän jag var flicka.

Morgonen därpå såg jag från sovrumsfönstret hur bil efter 
bil kom körande längs uppfarten, samtliga proppfulla med 
folk. Jag hade hört mamma förklara att alla hennes vänner 
hade hjälpts åt att samla bensinkuponger för att kunna göra 
resan från London. Hon kallade sina vänner för ”émigrés”, 
vilket jag visste – eftersom hon hade pratat franska med mig 
ända sedan jag föddes – betydde ”emigranter”. I ordboken 
stod det att en emigrant var en person som hade flyttat från 
sitt ursprungsland till ett annat. Mamma sa att det kändes 
som om hela Paris hade flyttat till England för att undkom
ma kriget. Jag visste förstås att det inte var sant, men det 
tycktes alltid vara fler av hennes franska vänner än pappas 
engelska på våra fester. Det gjorde mig absolut ingenting, för 
de var så underbart färggranna – herrarna med sina brokiga 
scarfar och juvelfärgade rökrockar, och damerna i satäng
klänningar och rödmålade läppar. Det bästa av allt var att de 
alltid hade med presenter till mig, så att det kändes som jul. 

Pappa kallade dem ”mammas bohemer”, ett ord som en
ligt ordboken betydde kreativa personer såsom konstnärer 
och musiker och målare. Mamma hade en gång i tiden varit 
sångerska på en berömd nattklubb i Paris, och jag älskade 
att höra henne sjunga, för hennes röst var djup och sammets
len som smält choklad. Hon visste förstås inte att jag lyssna
de, för det var meningen att jag skulle ligga till sängs, men 
eftersom det var omöjligt att sova när det var fest i huset 
brukade jag smyga ner i trappan och lyssna på musiken och 
samtalen. Dessa kvällar var det som om mamma levde upp, 
som om hon låtsades vara en livlös docka tiden mellan fes
terna. Jag älskade att höra henne skratta, för det hände inte 
så ofta när vi var själva. 
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Pappas pilotvänner var också snälla, fast alla tycktes vara 
likadant klädda i marinblått och brunt så det var svårt att 
skilja dem åt. Min gudfar Ralph, som var pappas bästa vän, 
var den jag tyckte bäst om; han var väldigt stilig med sitt 
mörka hår och sina stora bruna ögon. Det fanns en bild i en 
av mina sagoböcker som föreställde prinsen som kysser Snö
vit och väcker henne ur förtrollningen. Ralph såg ut precis 
som han. Dessutom var han jättebra på att spela piano – före 
kriget hade han varit konsertpianist (före kriget hade varenda 
vuxen jag kände varit något annat, utom Daisy, vår tjänste
flicka). Onkel Ralph hade någon sjukdom som gjorde att 
han inte kunde slåss eller flyga flygplan i kriget. Han hade 
något som de vuxna kallade ”kontorsarbete”, men jag kun
de inte föreställa mig vad man gjorde på ett kontor förutom 
att sitta vid ett skrivbord och bläddra i papper, vilket för
modligen var det han gjorde. När pappa var iväg och flög 
sina Spitfireplan, brukade onkel Ralph komma och hälsa på 
mamma och mig, vilket verkligen muntrade upp oss båda. 
Han kom och åt söndagslunch och sedan spelade han piano 
för mig och mamma. Jag hade nyligen insett att pappa hade 
varit iväg och krigat i fyra av mina sju år på den här plane
ten, och det måste ha varit förskräckligt tråkigt för mamma 
att bara ha mig och Daisy som sällskap.

Jag satt på fönsterbänken i mitt rum och kikade ut  
genom fönstret för att titta på när mamma tog emot sina 
gäster på den breda trappan som ledde upp till huvud
ingången nedanför mig. Hon var så vacker idag, iklädd en 
midnattsblå klänning som matchade hennes underbara 
ögon, och när pappa kom och ställde sig bredvid henne och 
lade ena armen om hennes midja kände jag mig så otroligt 
lycklig. Daisy kom för att hjälpa mig på med den nya klän
ningen hon hade sytt åt mig av ett par gamla gröna gardiner. 
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Medan hon borstade mitt hår och sedan fäste några slingor 
med ett grönt band bak, bestämde jag mig för att inte tänka 
på att pappa skulle åka iväg igen imorgon och på den ekan
de tystnaden som åter skulle sänka sig över Admiral House 
och oss, dess invånare.

”Redo att gå ner, Posy?” frågade Daisy. Jag såg att hon var 
rödblommig och svettig i ansiktet och såg hemskt trött ut, 
förmodligen för att det var väldigt varmt och hon var tvung
en att laga mat till alla dessa människor utan någon hjälp. 
Jag gav henne mitt mest förtjusande leende. 

”Ja, Daisy, det är jag.”

Posy var egentligen inte mitt riktiga namn: jag var uppkallad 
efter min mamma, Adriana. Men eftersom det skulle vara 
alldeles för besvärligt att ha två Adriana i huset, blev det 
bestämt att jag skulle tilltalas med mitt andranamn, Rose, 
efter min farmor. När jag var baby, hade Daisy berättat, bru
kade pappa kalla mig ”RosyPosy”, och någonstans på vägen 
hade den andra halvan av det smeknamnet fått fäste. Inte 
mig emot, eftersom jag tyckte att det passade mig mycket 
bättre än något av mina riktiga namn.

Några av pappas äldre släktingar kallade mig fortfarande 
”Rose”, och då svarade jag förstås, för jag hade fått lära mig 
att alltid svara artigt när vuxna tilltalade mig, men på festen 
kände alla mig som Posy. Jag blev kramad och pussad och 
små tyllpåsar hopknutna med band och fulla med karamel
ler trycktes ner i mina händer. Mammas franska vänner kom 
gärna med dragerade mandlar, som jag ärligt talat inte var så 
förtjust i, men jag visste hur svårt det var att få tag på chok
lad på grund av kriget. 

När jag satt vid det långa bockbordet som hade ställts ut 
på terrassen så att alla skulle få plats, och kände solen gassa 
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över min solhatt (som bara gjorde mig varmare) och lyssnade 
på samtalen runt omkring mig, önskade jag att varje dag i 
Admiral House kunde vara så här. Mamma och pappa sit
tande tillsammans i mitten, som ett kungapar som höll hov, 
han med armen om hennes vita axel. De såg bägge så för
skräckligt lyckliga ut att det gjorde mig gråtfärdig.

”Hur är det fatt, lilla Posy?” frågade onkel Ralph, som 
satt bredvid mig. ”Förbaskat varmt här ute”, tillade han och 
fiskade upp en skinande ren vit näsduk ur kavajfickan och 
torkade sig i pannan.

”Det är bra, onkel Ralph. Jag tänkte bara på hur lyckliga 
mamma och pappa ser ut idag. Och hur ledsamt det är att 
han måste åka tillbaka till kriget.”

”Ja.”
Jag iakttog Ralph medan han betraktade mina föräldrar 

och jag tyckte att han också med ens såg ledsen ut. 
”Nåväl, med lite vind i seglen är det snart över”, sa han till 

sist. ”Och då kan vi alla börja leva våra liv igen.”

Efter lunchen fick jag vara med och spela krocket, vilket gick 
förvånansvärt bra, förmodligen därför att de flesta vuxna 
hade druckit en hel del vin och slog bollen snett och vint åt 
alla möjliga håll. Jag hade hört pappa säga tidigare att han 
skulle låta tömma vinkällaren på den här festen, och det såg 
ut som om det mesta hade tömts ner i gästerna redan. Jag 
begrep inte riktigt varför de vuxna ville dricka sig fulla; som 
jag såg det blev de bara gapiga och larviga, men jag kanske 
skulle förstå när jag blev vuxen. När jag gick över gräsmattan 
mot tennisbanan såg jag en man ligga under ett träd med en 
kvinna på vardera armen. Alla tre sov djupt. Någon spelade 
saxofon ensam uppe på terrassen och jag tänkte att det var tur 
att det var långt till närmsta granne. 
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Jag visste att jag var lyckligt lottad som bodde i Admiral 
House. När jag började i traktens skola och blev hembjuden 
till Mabel, som jag blivit god vän med, för att dricka te, hade 
jag blivit förbluffad över att hennes familj bodde i ett hus där 
ytterdörren ledde rakt in i salongen. Det fanns ett pyttelitet 
kök i andra änden av huset, och ett utedass! Hon hade fyra 
syskon som hon delade ett litet sovrum på övervåningen 
med. Det var första gången jag insåg att jag kom från en 
förmögen familj, att inte alla bodde i ett stort hus med en hel 
park till trädgård, och det var en riktig chock. När Daisy 
kom och hämtade mig och vi gick hem frågade jag varför det 
var så. 

”Det är slumpen, Posy”, svarade Daisy på sin mjuka Suffolk
dialekt. ”Man kastar tärningen och vissa har tur och andra 
inte.”

Daisy var väldigt förtjust i sina talesätt. Hälften av gånger
na förstod jag inte vad hon menade, men jag var hur som 
helst glad över att ”tärningen” hade skickat mig till den lyck
ligt lottade skaran och beslöt mig för att be mer för alla som 
inte hamnat där.

Jag var inte säker på om min lärarinna, miss Dansart, gil
lade mig något vidare. Hon uppmuntrade oss alla att räcka 
upp handen om vi kunde svara på frågorna, men min hand 
tycktes alltid komma först upp. Då himlade hon lite med 
ögonen och munnen antog en lustig form när hon med trött 
röst sa: ”Ja, Posy.” En gång hörde jag henne prata med en 
annan lärare på skolgården medan jag stod i närheten och 
vevade ena änden av ett långt hopprep.

”Enda barnet … bara umgåtts med vuxna … brådmogen …”
När jag kom hem slog jag upp ”brådmogen” i ordboken. 

Och efter det slutade jag räcka upp handen, även om svaret 
brände i halsen på mig.
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Klockan sex vaknade alla och gick för att byta om till mid
dagen. Jag gick ut i köket och Daisy nickade mot min kvälls
mat. 

”Bröd och sylt till dig ikväll, fröken Posy. Jag har två laxar 
att ta hand om som mr Ralph kom med och vet knappt vad 
som är fram och bak på dem.”

Daisy skrockade åt sitt eget skämt och jag tyckte plötsligt 
synd om henne för att hon måste arbeta så hårt hela tiden.

”Vill du ha hjälp?”
”Marjorys två flickor kommer hit från byn för att duka 

och servera ikväll, så jag klarar mig. Tack för erbjudandet”, 
sa hon och gav mig ett hastigt leende. ”Du är en snäll tös, 
du.”

När jag hade ätit upp kvällsmaten smet jag från bordet 
innan Daisy hann säga åt mig att gå upp och göra mig i ord
ning för sängen. Det var en så vacker kväll och jag ville gå 
tillbaka ut och njuta av den. När jag klev ut på terrassen såg 
jag att solen hängde alldeles ovanför ekarna och skickade 
ner strimmor av smörgult ljus på gräset. Fåglarna sjöng fort
farande som vore det mitt på dagen, och det var ännu så 
varmt att man kunde gå utan kofta. Jag satte mig i trappan 
och slätade ut bomullsklänningen över knäna medan jag 
iakttog en amiralfjäril som hade slagit sig ner i rabatten som 
sluttade ner mot trädgården. Jag hade alltid trott att vårt 
hus var uppkallat efter fjärilarna som fladdrade så fint 
kring buskarna och blivit hemskt upprörd när mamma  
berättade att det var uppkallat efter min farfars farfars far
fars (jag tror det var tre ”farfars”, eller kanske fyra) farfar, 
som hade varit amiral i flottan, vilket inte alls var lika  
romantiskt. 

Pappa hade visserligen sagt att det gick ”tretton amiral
fjärilar på dussinet” häromkring, men jag tyckte ändå att de 
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var de vackraste fjärilarna av alla, med de vibrerande röda 
och svarta vingarna med de vita fläckarna längst ut, som 
påminde om mönstret på Spitfireplanen pappa flög. Men 
den tanken gjorde mig sorgsen för den påminde mig också 
om att han skulle åka iväg och flyga sina plan imorgon 
igen.

”Hej min flicka, vad gör du här ute alldeles ensam?”
Ljudet av hans röst fick mig att hoppa till, eftersom jag just 

suttit och tänkt på honom. Jag tittade upp och såg pappa 
komma gående över terrassen. Han rökte på en cigarett, som 
han sedan släppte ner på marken och släckte med foten. Han 
visste att jag avskydde lukten.

”Säg inte till Daisy att du har sett mig, pappa. Då skickar 
hon mig raka vägen i säng”, vädjade jag medan han satte sig 
bredvid mig i trappan.

”Jag lovar. Ingen borde förresten behöva gå och lägga sig 
en så välsignad kväll som denna. Jag tycker att juni är den 
bästa månaden England har att erbjuda. Allt i naturen har 
vaknat efter den långa vinterdvalan, sträckt på sig och gäs
pat och vecklat ut sina blad och blommor så att vi människor 
kan njuta av dem. Framåt augusti har all dess energi sugits 
upp av hettan och allt är redo att somna om igen.”

”Precis som vi, pappa. Jag har inget emot att gå och lägga 
mig på vintern”, sa jag. 

”Exakt, vännen. Glöm aldrig att vi är oupplösligt sam
manflätade med naturen.”

”I Bibeln står det att Gud skapade allt på jorden”, sa jag 
viktigt. Jag hade lärt mig detta på religionskunskapen.

”Det stämmer, men jag har svårt att tro att han hann med 
det på bara sju dagar”, skrockade han.

”Det är magi, pappa, visst är det? Som att jultomten hinner 
dela ut julklappar till alla barn i hela världen på en natt.”
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”Visst är det så, Posy, givetvis är det så. Jorden är en magisk 
plats och vi kan alla skatta oss lyckliga som bor på den. 
Glöm aldrig det.”

”Jag lovar. Du pappa?”
”Ja, Posy?”
”Vilken tid åker du imorgon?”
”Jag måste ta tåget efter lunch.”
Jag stirrade koncentrerat på mina svarta lackskor. ”Jag är 

rädd att du ska bli skadad igen.”
”Var inte det, hjärtat. Jag är osårbar, precis som din mamma 

sa”, log han.
”När kommer du hem igen?”
”Så fort jag får permission, vilket inte borde dröja alltför 

länge. Du tar väl hand om din mamma medan jag är borta? 
Jag vet hur olycklig hon blir av att gå här hemma alldeles en
sam.”

”Jag försöker alltid, pappa. Hon blir ledsen för att hon 
saknar dig och älskar dig, visst?”

”Ja, och jag älskar henne, Posy. Tanken på henne – och  
dig – är det enda som håller mig uppe när jag flyger. Vi hade 
inte varit gifta så länge när det här fördömda kriget bröt ut, 
förstår du.”

”Efter att du hade hört henne sjunga på den där klubben i 
Paris och ögonblickligen förälskat dig i henne, och sedan 
svepte med henne till England för att bli din brud innan hon 
hann ändra sig”, sa jag drömskt. Mina föräldrars kärleks
historia överträffade alla mina sagoböcker. 

”Ja. Det är kärleken som skapar magin i livet, Posy. Till 
och med under de gråaste dagarna under den strängaste vin
tern, kan kärleken få världen att lysa upp och bli lika vacker 
som den är nu.”

Pappa suckade djupt och tog sedan min hand i sin stora. 



29

”När du finner kärleken, lova mig att du griper tag i den och 
aldrig släpper den.”

”Jag lovar, pappa”, sa jag och såg allvarsamt på honom.
”Duktig flicka. Nu måste jag gå och byta om till midda

gen.”
Han pussade mig på hjässan, reste sig och gick tillbaka in 

i huset.
Det visste jag förstås inte då, men det var det sista ordent

liga samtal jag någonsin skulle ha med min far.

Pappa gav sig av på eftermiddagen nästa dag, och alla gästerna 
likaså. Den kvällen var det kolossalt varmt och luften kändes 
tjock och tung när man andades, som om allt syre hade  
sugits ur den. Tystnaden sänkte sig över huset – Daisy hade 
åkt iväg för att dricka te med sin väninna Edith, som hon 
gjorde varje vecka, så inte ens hennes vanliga muttrande eller 
gnolande hördes (av dessa två föredrog jag muttrandet) över 
smutsdisken. Som det fanns en hel del av, fortfarande travad 
på brickor i diskrummet i väntan på att bli omhänder tagen. 
Jag hade erbjudit mig att hjälpa till med glasen, men Daisy 
hade svarat att jag bara skulle stjälpa mer än hjälpa, vilket 
jag tyckte var orättvist sagt.

Mamma hade gått och lagt sig i samma sekund som den 
sista bilen försvann bakom kastanjerna. Hon hade fått ett 
migränanfall, tydligen, vilket Daisy sa var ett fint ord för bak
fylla, vad nu det var. Jag satt på mitt rum, hopkrupen på 
fönster bänken som var belägen precis ovanför portiken på 
fram sidan av Admiral House. Detta innebar att jag alltid var 
först med att få syn på gäster som kom på besök. Pappa kall
ade mig sin ”lilla spanare”, och sedan vår butler Frederick 
hade åkt iväg för att slåss, var det oftast jag som öppnade 
porten.
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Härifrån hade jag perfekt utsikt över uppfarten och vägen 
som löpte mellan rader av uråldriga kastanjer och ekar. Pappa 
hade berättat att några av dem hade planterats för nästan 
trehundra år sedan när den förste amiralen låtit bygga huset 
åt sig. (Jag fann detta fascinerande, för det betydde att träd 
levde på jorden nästan fem gånger längre än människor, om 
det som stod i Encyclopaedia Britannica i biblioteket stämde 
och den förväntade medellivslängden var sextioett år för 
män och sextiosju för kvinnor.) Om jag kisade ordentligt 
kunde jag på molnfria dagar se en tunn gråblå linje mellan 
trädtopparna och himlen. Det var Nordsjön, som låg bara 
åtta kilometer från Admiral House. Det var skrämmande att 
tänka att pappa en dag snart kanske skulle flyga över den  
i sitt lilla plan.

”Var rädd om dig och kom snart hem”, viskade jag till de 
mörkgrå molnen som hängde tunga över den sjunkande  
solen, på väg att pressa den som en saftig apelsin (en sådan 
hade jag inte ätit på mycket länge). Luften stod stilla och 
inte minsta lilla bris fläktade in genom mitt öppna fönster. 
Jag hörde mullret av åska i fjärran och hoppades att Daisy 
hade fel om att det var Guds vrede. Jag kunde aldrig få rät
sida på om Han var Daisys arga Gud eller kyrkoherdens 
snälla. Kanske var Han som en förälder och kunde vara 
bägge delarna.

När de första regndropparna började falla och snabbt 
övergick i ett skyfall som genomkorsades av Guds blixtrande 
vrede, hoppades jag att pappa hade hunnit fram till sin bas, 
annars skulle han bli förskräckligt blöt, eller ännu värre  
– träffad av blixten. Jag stängde fönstret eftersom det regnade 
in och då märkte jag att min mage mullrade nästan lika högt 
som åskan. Så jag gick ner för att ta för mig av brödet och 
sylten Daisy hade ställt fram åt mig till kvällsmat.
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Medan jag gick nerför den breda ektrappan i skymnings
dunklet, tänkte jag på hur tyst det var i huset jämfört med 
igår, som om en hel svärrm av surrande, pratsamma bin hade 
intagit vårt hem och sedan försvunnit lika plötsligt. Ännu en 
hög åskknall bröt tystnaden, och jag tänkte att det var tur att 
jag inte var en liten fegis som var rädd för mörker och åska 
och att vara ensam.

”Åh Posy, ditt hus är otäckt”, hade Mabel sagt när jag 
hade bjudit hem henne på te. ”Titta på alla tavlor med döda 
människor i gammaldags kostymer! De ger mig kalla kårar.” 
Och med en rysning hade hon pekat upp mot porträtten av 
släkten Andersons förfäder som hängde i trappan. ”Jag skulle 
inte våga lämna mitt rum och gå på toaletten på natten. Tänk 
om det spökar!”

”De är mina släktingar som levde för länge sedan, och jag 
är säker på att de skulle vara jättesnälla om de kom tillbaka 
för att säga hej”, hade jag svarat, stött över att hon inte ome
delbart älskade Admiral House lika mycket som jag gjorde.

Nu när jag gick genom hallen och den ekande korridoren 
som ledde till köket, var jag inte det minsta rädd, fastän det 
hade hunnit bli väldigt mörkt ute och mamma, som förmod
ligen fortfarande låg och sov uppe i sitt sovrum, aldrig skulle 
höra mig om jag skrek. 

Jag visste att jag var trygg här, att inget hemskt någonsin 
skulle kunna hända innanför husets robusta väggar.

Jag sträckte mig efter lysknappen för att tända i köket, 
men lampan verkade inte fungera, så i stället tände jag ett av 
ljusen som stod på en hylla. Jag var bra på att tända ljus, för 
elektriciteten i Admiral House var inte att lita på, särskilt 
sedan kriget bröt ut. Jag älskade det mjuka, fladdrande skenet 
som bara lyste upp platsen där man stod och kunde få det  
fulaste av ansikten att se vackert ut. Jag tog brödet som Daisy 
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hade skurit upp åt mig tidigare – jag hade visserligen tillåtelse 
att tända ljus men jag fick inte röra vassa knivar – och bredde 
snabbt på smör och sylt. Sedan, med den första tuggan redan 
i munnen, tog jag med fatet och ljuset och gick tillbaka upp 
till mitt sovrum för att titta på ovädret. 

Jag satte mig på fönsterbänken, och medan jag tuggade på 
brödet tänkte jag på att Daisy oroade sig för mig när hon åkte 
iväg på sin lediga kväll. Särskilt när pappa inte var hemma. 

”Det är inte rätt att en liten flicka får vara ensam i ett så 
stort hus”, brukade hon muttra. Då påpekade jag att jag inte 
var ensam för mamma var ju hemma, och förresten var jag 
inte ”liten” längre för jag var sju år, och det var ganska stort.

”Hmpf!” svarade hon medan hon tog av sig förklädet och 
hängde det på kroken på köksdörren. ”Vad hon än säger ska 
du gå och väcka din mamma om du behöver henne.”

”Jadå”, sa jag alltid, men det gjorde jag förstås aldrig, inte 
ens en gång när jag kräktes på golvet och hade jätteont i ma
gen. Jag visste att mamma skulle bli arg om jag väckte henne, 
för hon behövde sin sömn. Hur som helst hade jag inget 
emot att vara ensam, för jag hade vant mig vid det sedan 
pappa dragit ut i kriget. Dessutom hade jag hela samlingen 
av Encyclopaedia Britannica i biblioteket att läsa. Jag hade 
läst klart de första två banden, men det var tjugotvå kvar, 
som nog skulle räcka ända tills jag var vuxen.

Den här kvällen, när strömmen hade gått, var det för 
mörkt för att läsa och det var bara en liten stump kvar av 
ljuset, så jag satt och tittade på himlen i stället och försökte 
att inte tänka på att pappa hade åkt, för då skulle tårarna 
börja trilla från mina ögon lika snabbt som regndropparna 
som smattrade mot fönstret.

När jag tittade ut skymtade jag plötsligt något rött högst 
upp i hörnet av fönstret.
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”Åh! Det är en fjäril! En amiralfjäril!”
Jag ställde mig på fönsterbänken och såg att den stackaren 

förtvivlat sökte skydd från ovädret. Jag var tvungen att rädda 
den, så jag öppnade försiktigt haspen på den övre rutan och 
sträckte ut handen. Fastän den inte rörde sig tog det en stund 
innan jag lyckades få grepp om den med pekfingret och tum
men för jag ville inte skada dess ömtåliga vingar, som var 
envist stängda och väldigt våta och hala. 

”Nu har jag dig”, viskade jag och drog varsamt in handen 
– som nu var genomblöt – och stängde fönstret ordentligt 
med min torra hand.

”Då ska vi se, lilla vän”, viskade jag och synade fjärilen 
där den satt på min handflata. ”Hur ska vi få dina vingar att 
torka?”

Jag funderade över hur de kunde tänkas torka ute i natu
ren, för de måste ju bli våta titt som tätt.

”En ljummen vind”, kom jag på och började försiktig blåsa 
på dem. Till en början rörde sig fjärilen inte, men till slut, när 
jag började känna mig svimfärdig av allt blåsande, såg jag 
hur vingarna fladdrade till och öppnades. Jag hade aldrig 
haft en fjäril sittande stilla i min hand förut, så jag böjde på 
huvudet och studerade de fina färgerna och det intrikata 
mönstret längst ut på vingarna. 

”Du är en riktig skönhet”, sa jag till den. ”Du kan inte 
flyga ut igen ikväll för då kommer du drunkna, så jag kan 
väl lämna dig här på fönsterbrädan? Då kan du titta ut på 
dina vänner där utanför och så släpper jag ut dig imorgon 
bitti?”

Mycket varsamt lyfte jag upp fjärilen med fingertopparna 
och satte ner den på fönsterbrädan. Jag iakttog den en stund, 
undrade om fjärilar sov med vingarna öppna eller stängda. 
Men vid det här laget hade jag fullt sjå att hålla mina egna 
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ögon öppna, så jag drog för gardinerna framför fönstret så 
att den lilla varelsen inte skulle bli frestad att flyga ut i rum
met och sätta sig högt upp i taket. Jag skulle aldrig få ner den 
igen om den gjorde det och då kanske den skulle svälta ihjäl 
eller dö av rädsla.

Jag tog ljuset, gick bort till sängen i andra änden av rum
met och kröp ner, belåten över att ha lyckats rädda ett liv. Jag 
tänkte att det kanske var ett gott tecken som betydde att 
pappa inte skulle bli skadad den här gången.

”God natt, lilla fjäril. Sov gott till imorgon bitti”, viskade 
jag. Sedan blåste jag ut ljuset och somnade.

När jag vaknade såg jag ljusstrimmor som löpte över taket 
från gliporna i gardinen. De var gyllene idag, vilket betydde 
att solen redan var framme. Jag kom ihåg fjärilen, klev ur 
sängen och drog försiktigt gardinerna åt sidan.

”Åh!”
Åsynen av min fjäril, liggande på sidan med vingarna 

stängda och de pyttesmå fötterna i vädret, fick mig att dra 
efter andan. Eftersom undersidan av vingarna var mestadels 
mörkbruna såg den mer ut som en stor och väldigt död mal. 
Tårarna sved i ögonen på mig när jag petade lite på den bara 
för att kolla, men den låg blick stilla, så jag förstod att dess 
själ redan var uppe i himlen. Det kanske var jag som dödade 
den genom att inte släppa ut den igår kväll. Pappa sa alltid 
att man måste släppa ut dem väldigt snabbt, och även om 
den inte hade varit i en glasburk så hade den ju varit inom
hus. Eller så kanske den hade dött av lunginflammation eller 
luftrörskatarr efter att ha blivit så blöt.

Jag stod där och såg på den, och jag bara visste att det var 
ett mycket dåligt tecken.
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Hösten 1944

Jag tyckte om den tiden på året då sommaren började falna 
och övergå i den långa, livlösa vintern. Dimman lade sig över 
trädtopparna som jättelika spindelnät och luften doftade 
träigt och fylligt av fermentering (jag hade lärt mig det ordet 
nyligen när vi åkte på skolutflykt till traktens bryggeri och 
fick se när humlen förvandlades till öl). Mamma sa att hon 
tyckte det engelska vädret var deprimerande, att hon ville bo 
någonstans där det var soligt och varmt året om. Personligen 
skulle jag tycka att det var hemskt tråkigt. Det var spännan
de att få följa årstidernas växling, de osynliga magiska hän
derna som fick de smaragdgröna löven på bokträden att bli 
glänsande bronsbruna. Men kanske var det bara jag som 
levde ett förfärligt trist liv. 

Och det hade varit trist sedan pappa åkte. Inga fler fester 
eller folk som kom på besök, förutom onkel Ralph, som dök 
upp ganska ofta med blommor och franska cigaretter till 
mamma och någon gång ibland choklad till mig. Men den 
enahanda tillvaron hade i alla fall fått ett avbrott i och med 
den årliga augustiresan ner till Cornwall för att hälsa på far
mor. I vanliga fall brukade mamma följa med, och så kom 
pappa dit några dagar om han fick permission, men i år 
kungjorde mamma att jag var gammal nog för att åka själv.

”Det är dig hon vill träffa, Posy, inte mig. Hon hatar mig, 
det har hon alltid gjort.”

Jag var säker på att det inte var sant, för ingen kunde hata 
mamma, som var så vacker och hade så fin sångröst, men hur 
som helst blev det så att jag åkte ensam, med en trumpen 
Daisy som sällskap på den långa resan dit och tillbaka.

Farmor bodde i utkanten av en liten by som hette Blisland, 
som låg alldeles vid den västra änden av Bodminheden. Fast
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än hennes hus var ganska stort och ganska tjusigt tyckte jag 
alltid att dess grå väggar och tunga, mörka möbler kändes 
lite dystra jämfört med de ljusdränkta rummen i Admiral 
House. Men det var i alla fall roligt att gå på upptäcktsfärd 
ute. När pappa kom brukade vi gå ut på heden och samla 
exemplar av ljung och de söta vilda blommorna som växte 
mellan ärttörnebuskarna. 

Men den här gången kunde pappa inte komma, och det 
regnade varje dag, vilket innebar att jag inte fick gå ut. Under 
de långa, blöta eftermiddagarna lärde farmor mig att lägga 
patiens och vi åt mycket kaka, men jag var ändå väldigt glad 
när det var dags att åka hem igen. Väl framme klev Daisy och 
jag ur hästvagnen som Benson, vår trädgårdsmästare på del
tid (som nog var hundra år gammal), ibland hämtade upp 
folk med på järnvägsstationen. Jag lät Benson och Daisy 
bära in resväskorna och rusade in i huset för att leta rätt på 
mamma. Från grammofonen i salongen hördes ”Blue Moon” 
spelas, och där hittade jag mamma och onkel Ralph dansande 
tillsammans.

”Posy!” Hon släppte onkel Ralph och skyndade fram för 
att ge mig en kram. ”Vi hörde inte att ni kom.”

”Det var nog för att ni har så hög musik på här inne, mam
ma”, svarade jag och tänkte på hur fin hon var och hur glad 
hon såg ut, med blossande kinder och det underbara långa 
håret, som hade glidit ur spännet och föll som en blekt gyllene 
stig ner över hennes rygg.

”Vi firade, Posy”, sa onkel Ralph. ”Det har kommit fler 
goda nyheter från Frankrike, förstår du. Det verkar som om 
tyskarna snart kommer att kapitulera så att kriget äntligen 
tar slut.”

”Åh, vad bra”, sa jag. ”Då kommer pappa hem snart.”
”Ja.”
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Det blev tyst en stund och sedan sa mamma åt mig att 
springa upp till mitt rum och tvätta mig och byta om efter 
den långa resan. Medan jag gjorde det hoppades jag innerligt 
att onkel Ralph hade rätt och att pappa skulle komma hem 
snart. Efter att man hade börjat rapportera på nyheterna i 
radion om Ddagens framgångar, hade jag ständigt gått och 
hoppats på att han skulle dyka upp. Det var mer än tre må
nader sedan nu och han hade fortfarande inte kommit till
baka, även om mamma hade varit och besökt honom under 
en kort permission, för att det hade varit enklast. När jag 
frågade varför han inte hade kommit hem än fastän vi nästan 
hade vunnit kriget, ryckte hon på axlarna. 

”Han har väldigt mycket att göra, Posy. Han kommer när 
han kommer.”

”Men hur vet du att han mår bra? Har han skrivit till dig?”
”Oui, chérie, det har han. Ha tålamod. Det tar lång tid att 

avsluta ett krig.”

Matransoneringen var värre än någonsin och nu hade vi 
bara två kycklingar kvar, som hade klarat sig från att bli 
nackade därför att de lade flest ägg. Nu verkade till och med 
de molokna, fastän jag pratade med dem varje dag eftersom 
Benson hade sagt att glada höns lade fler ägg. Mitt småprat 
fungerade inte, för varken Ethel eller Ruby hade lagt några 
ägg på fem dagar. 

”Var är du, pappa?” frågade jag vänd mot himlen och 
tänkte på hur underbart det skulle vara om en Spitfire plöts
ligt dök upp mellan molnen och det var pappa som kom su
sande ner för att landa på den vidsträckta gräsmattan.

Det blev november och varje eftermiddag efter skolan gick 
jag ut och letade i den svampiga, frosttäckta undervegetatio
nen efter ved till brasan som mamma och jag tände i frukost
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rummet på kvällarna, eftersom det var ett mycket mindre 
utrymme att värma upp än den stora salongen. 

”Posy, jag har funderat över julen”, sa mamma en kväll.
”Pappa kanske är hemma till dess så att vi kan fira allihop 

tillsammans?”
”Nej, han kommer inte hinna hem, och jag har blivit bjuden 

till London för att fira med mina vänner. Det skulle förstås bli 
förskräckligt tråkigt för dig att vara bland så många vuxna, så 
jag skrev till din farmor och du får vara där över jul.”

”Men jag …”
”Posy, du måste förstå att vi inte kan stanna här. Det är 

iskallt i huset, det finns inget kol att elda med …”
”Men vi har ved och …”
”Vi har ingen mat på bordet, Posy! Din farmor har förlo

rat sin hemhjälp nyligen och är villig att anställa Daisy tills 
hon hittar någon i trakten som kan ersätta henne.”

Jag bet mig i läppen och kände gråten i halsen. ”Men tänk 
om pappa kommer tillbaka och vi inte är här?”

”Jag skriver till honom och berättar var vi är.”
”Han kanske inte får brevet, och förresten stannar jag hellre 

här och svälter än firar jul hos farmor! Jag älskar henne men 
hon är gammal och det huset är inte mitt hem och …”

”Nu räcker det! Jag har bestämt mig. Kom ihåg att vi alla 
måste göra vad vi kan för att överleva det här brutala krigets 
sista månader. Du kommer åtminstone att vara varm och 
trygg och ha mat i magen. Det är betydligt mer än många 
andra runt om i världen som svälter eller till och med är 
döda.”

Jag hade aldrig sett mamma så arg, och trots att en stört
flod av tårar tryckte bakom mina ögon så att det värkte i 
dem, svalde jag hårt och nickade.

”Ja, mamma.”
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Efter det verkade åtminstone mamma lite gladare, medan 
Daisy och jag vankade omkring i huset som bleka vålnader. 

”Hade jag något val skulle jag inte åka”, muttrade Daisy 
medan hon hjälpte mig packa resväskan. ”Men frun säger 
att hon inte har råd att betala mig här, så vad ska jag göra? 
Jag kan ju inte leva på luft.”

”Det blir säkert bättre så fort kriget är slut och pappa kom
mer hem igen”, sa jag, lika mycket för att trösta mig själv som 
henne. 

”Tja, mycket värre kan det inte bli, den saken är säker”, 
svarade Daisy bistert. ”Jag undrar nästan om hon vill få oss 
bägge ur vägen, så att hon kan …”

”Kan vadå?” frågade jag.
”Ingenting, unga dam, men ju förr din far kommer hem, 

desto bättre.”

Eftersom huset skulle bommas igen i en hel månad, satte Daisy 
igång med att städa minsta lilla vrå.

”Men varför städar du om ingen ska vara här?” undrade 
jag.

”Fråga inte så mycket, fröken Posy, utan hjälp till med 
de här i stället”, sa hon och tog fram en trave vita lakan 
som hon skakade ut som stora vita segel. Tillsammans 
bredde vi ut dem över alla sängar och möbler i husets tjugo
sex rum, tills det såg ut som om en stor spökfamilj hade 
flyttat in.

När lovet började tog jag fram mina färgpennor och mitt 
block med rena, vita papper och målade av allt jag kunde 
hitta i trädgården. Det var ganska svårt för allt var visset. En 
kylig dag i december tog jag med mig förstoringsglaset ut i 
trädgården. Det hade inte kommit någon snö än, men det låg 
glittrande vit frost på alla järneksbuskar, och jag tog av mig 
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vantarna för att kunna hålla i förstoringsglaset och studera 
grenarna ordentligt. Pappa hade lärt mig exakt var man 
skulle leta för att hitta tosteblåvingens puppa. 

Plötsligt öppnades dörren till Fåfängan och Daisy kom ut, 
blossande röd i ansiktet och med famnen full med städred
skap. 

”Fröken Posy, vad gör du här ute utan vantar”, bannade 
hon. ”Ta på dem igen, annars förfryser du fingrarna så att de 
trillar av.” Sedan stegade hon iväg till stora huset, och när 
jag tittade bort mot Fåfängan såg jag att dörren inte hade 
gått igen helt bakom henne. Utan att tänka smet jag in, och 
dörren knarrade igen bakom mig. 

Det var väldigt mörkt, men mina ögon vande sig snabbt 
och då kunde jag urskilja silhuetterna av cricketgrindarna 
och krocketbågarna som pappa förvarade här liksom det 
låsta vapenskåpet som han hade sagt åt mig att jag aldrig fick 
röra. Jag sneglade mot trappan som ledde upp till pappas 
arbetsrum och blev stående och velade av obeslutsamhet. 
Om Daisy hade lämnat dörren på bottenvåningen olåst, kan
ske den till pappas privata rum också var öppen. Jag ville så 
väldigt, väldigt gärna se hur det såg ut där inne …

Till slut segrade nyfikenheten och jag kilade uppför trap
pan som gick runt, runt – snabbt innan Daisy kom tillbaka. 
När jag kommit ända upp satte jag handen på den stora ek
dörrens handtag och vred om. Daisy hade inte låst efter sig: 
dörren öppnades, och ett steg senare stod jag inne i pappas 
hemliga arbetsrum.

Det luktade rengöringsmedel, och dagsljuset lyste upp de 
runda väggarna på bägge sidor om fönstren som Daisy just 
tvättat. På väggen rakt framför mig hängde något som måste 
vara en hel släkt amiralfjärilar. De satt i rader om fyra bak
om en glasruta med förgylld ram.
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Jag tog ett steg närmare och blev med ens förbryllad. Hur 
kunde fjärilarna sitta så stilla, och vad hade de att äta inne i 
sitt glasfängelse? 

Sedan såg jag huvudena på nålarna som höll fast dem mot 
tavlan. Jag sneglade på de andra väggarna och såg att de 
också var täckta med alla de fjärilar vi hade fångat under 
åren.

Med ett stön av förfäran vände jag och störtade nerför 
trappan och ut i trädgården. När jag såg Daisy komma emot 
mig bortifrån huset vände jag och sprang runt till baksidan 
av Fåfängan och in i skogen. När jag hade kommit tillräck
ligt långt sjönk jag ner över rötterna till en stor ek och kippade 
efter luft. 

”De är döda! De är döda! De är döda! Hur kunde han 
ljuga för mig?” skrek jag mellan snyftningarna. 

Jag stannade kvar i skogen en lång, lång stund, ända tills 
jag hörde Daisy ropa på mig. Jag önskade så att jag kunde 
fråga pappa varför han hade dödat dem när de var så vackra 
och hängt upp dem som troféer på väggarna. 

Men jag kunde inte fråga honom för han var inte här. Jag 
måste helt enkelt tro och lita på att det fanns ett gott syfte 
med morden i vårt fjärilsrike. 

Medan jag reste mig och sakta började gå tillbaka hem, 
kunde jag dock inte komma på ett endaste ett. Det enda jag 
visste var att jag aldrig mer ville sätta min fot i Fåfängan.





Admiral House

September 2006

Fjärilsbuske
(Buddleja davidii)
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Kapitel 1

Posy var ute i köksträdgården och drog upp några morötter 
när hon hörde mobilen ringa långt inifrån Barbourjackan. 
Hon fiskade upp den ur fickan och svarade.

”Hej mamma. Väckte jag dig?”
”Visst inte. Och även om du hade gjort det så är det under

bart att höra ifrån dig. Hur mår du, Nick?”
”Jag mår bra, mamma.”
”Och hur har du det i Perth?” frågade Posy medan hon räta

de på sig och började gå tillbaka mot huset med sikte på köket. 
”Det börjar bli varmare här nu, precis när det börjar bli 

svalare i England. Hur är det med dig?”
”Det är bara bra. Här är det sig likt.”
”Jag ringer för att berätta att jag kommer tillbaka till Eng

land senare den här månaden.”
”Åh Nick! Så underbart. Efter alla dessa år.”
”Tio, närmare bestämt”, bekräftade hennes son. ”Det är 

på tiden att jag kommer hem, eller hur?”
”Verkligen. Jag är överlycklig, älskling. Du vet hur mycket 

jag saknar dig.”
”Och jag dig, mamma.”
”Hur länge stannar du? Länge nog för att vara hedersgäst 

på mitt sjuttioårskalas i juni nästa år?” Posy log.
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”Vi får se hur det går. Men även om jag bestämmer mig för 
att åka tillbaka hit, ska jag självklart se till att vara med på 
ditt kalas.”

”Ska jag komma och hämta dig på flygplatsen?”
”Nej, det behövs inte. Jag tänkte bo i London några dagar 

hos mina vänner Paul och Jane. Jag har en del affärer att 
ordna. Men jag ringer när jag vet mer om mina planer och så 
kommer jag upp till Admiral House och hälsar på.”

”Jag längtar.”
”Jag också, mamma. Det var alldeles för länge sedan. Nu 

måste jag sluta, men jag hör av mig snart.”
”Vi säger så. Åh Nick … jag kan knappt fatta att du kom

mer hem.”
Han hörde hur hennes röst stockade sig. ”Inte jag heller. 

Puss och kram, och så ringer jag så fort jag har ordnat allt. 
Hej så länge.”

”Hej då, älskling.”
Posy sjönk ner på den gamla skinnstolen bredvid Aga

spisen och kände sig alldeles matt av känslor.
Av sina två söner hade hon tydligast minnen av Nick som 

nyfödd. Kanske var det för att han hade fötts så kort efter sin 
pappas tragiska bortgång som Posy alltid hade känt att Nick 
var helt och hållet hennes.

Hans för tidiga ankomst – med största sannolikhet på
skyndad av den fruktansvärda chocken att förlora Jonny, 
hennes make sedan tretton år tillbaka – innebar att Posy, 
som utöver den nyfödde Nick också hade den treårige Sam 
att ta hand om, knappt hade haft tid över att sörja.

Det var så mycket som skulle ordnas, så många svåra be
slut att fatta, just under den tid då det var som allra tyngst. 
Alla planer hon och Jonny hade smitt för framtiden måste 
läggas på hyllan. Med två små barn att uppfostra på egen 
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hand – barn som skulle behöva sin mammas kärlek och upp
märksamhet mer än någonsin – hade Posy insett att det skulle 
vara en omöjlig uppgift att försöka driva Admiral House 
som det företag de hade planerat. 

Det var värsta tänkbara tidpunkten att förlora sin make, 
konstaterade Posy. Efter att ha varit stationerad på olika 
ställen runt om i världen hade Jonny bestämt sig för att läm
na armén och uppfylla sin hustrus efterlängtade dröm: att 
flytta tillbaka till Admiral House och ge deras lilla familj ett 
riktigt hem.

Posy satte på tevatten och tänkte tillbaka på hur varmt det 
hade varit den där augustidagen för trettiofyra år sedan när 
Jonny hade kört dem genom Suffolks gyllene landskap på 
väg mot huset. Hon var nygravid med Nick och nervositeten 
i kombination med illamåendet hade tvingat dem att stanna 
två gånger. När de äntligen körde in genom de gamla grin
darna av smidesjärn hade Posy hållit andan.

När Admiral House uppenbarade sig sköljde en störtflod 
av minnen över henne. Det såg ut precis som hon mindes det 
– måhända lite äldre och tröttare, men det var ju hon också. 
Jonny öppnade bildörren och hjälpte henne ut, och Sam 
sprang fram och tog ett fast grepp om hennes hand medan de 
gick uppför trappstegen till den stora porten. 

”Vill du öppna?” frågade hon och lade den tunga nyckeln 
i hans lilla hand. 

Han nickade och hon lyfte upp honom så att han kunde 
sticka nyckeln i låset.

Tillsammans sköt de upp den tunga dörren, och solen lyste 
upp en stig in i det mörka och igenbommade huset. Posy  
letade i minnet och hittade lysknappen. Elektriskt ljus lyste 
upp den stora hallen och alla tre vände blicken upp mot den 
magnifika kristallkronan som hängde sex meter ovanför dem. 
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Vita lakan var draperade över möblerna och dammet låg 
tjockt på golvet och virvlade upp när Sam sprang uppför den 
magnifika fribärande trappan. Posy fick tårar i ögonen och 
knep ihop dem hårt medan synerna och dofterna från barn
domen övermannade henne – mamma, Daisy, pappa … När 
hon slog upp dem såg hon Sam vinka från översta trappste
get, och hon gick upp till honom för att utforska resten av 
huset.

Jonny hade också älskat det, om än med vissa reservatio
ner gällande dess underhåll.

”Det är enormt, älskling”, sa han när de satt i köket, där 
Posy hade så levande minnen av Daisy som stod och kavlade 
deg på ekbordet. ”Och behöver förstås renoveras.”

”Tja, ingen har ju bott här på mer än en kvarts sekel”, 
svarade hon.

När de väl hade kommit i ordning började de prata om 
hur Admiral House skulle kunna ge dem en välbehövlig in
komst för att dryga ut Jonnys pension från armén. De kom 
överens om att börja rusta upp huset och så småningom om
vandla det till ett pensionat.

Det var ödets ironi att Jonny, efter alla år i det militära, 
skulle möta döden bara några månader senare i form av en 
skördetröskas metalltänder som träffade honom i en fron
talkrock i en tvär kurva bara tre kilometer från Admiral House.

Jonny efterlämnade sin pension och ett par livförsäkring
ar. Posy hade dessutom fått ärva Manor House i Cornwall 
då hennes farmor gått bort ett par år tidigare, och hon hade 
investerat vinsten från försäljningen av farmoderns gods.  
Utöver det hade hon fått ett litet arv efter sin mamma, som 
hade avlidit av lunginflammation vid femtiofem års ålder 
(något Posy fortfarande tyckte var märkligt eftersom hon då 
bodde i Italien sedan länge).
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Hon hade övervägt att sälja Admiral House, men precis 
som mäklaren hon tagit dit för att värdera det hade bekräf
tat, var det få som var intresserade av att köpa ett så stort 
hus. Även om hon hittade en köpare, skulle priset hamna 
långt under dess egentliga värde.

Dessutom älskade hon det där huset och hade ju precis 
flyttat tillbaka efter så många år. Och nu när Jonny var borta 
behövde Posy barndomshemmets välbekanta och trygga 
väggar omkring sig mer än någonsin.

Så hon hade räknat ut att så länge hon snålade och var 
beredd att ta av sina besparingar och investeringar när det 
behövdes, skulle de tre ha precis så att de klarade sig.

Under de ensamma, mörka dagarna den där första tiden 
utan Jonny hade Nicks gladlynta, förnöjsamma läggning 
skänkt henne oändlig tröst, och när hon såg sin lilla bebis 
växa upp till en glad och nöjd pojke som tultade omkring i 
köksträdgården, hade han gett henne hopp om framtiden. 

Det hade förstås varit mycket lättare för Nick; det han 
aldrig haft kunde han inte sakna. Sam, däremot, hade varit 
tillräckligt gammal för att känna dödens isande vindar vina 
genom livet.

”När kommer pappa tillbaka?”
Posy mindes hur han hade ställt samma fråga varje kväll i 

flera veckor efter Jonnys död, och hennes hjärta värkte när 
hon såg förvirringen i hans stora blå ögon, så lika hans pap
pas. Gång på gång tvingades Posy säga att pappa aldrig mer 
skulle komma tillbaka. Att han hade åkt upp till himlen för 
att vaka över dem där uppifrån, och till sist hade Sam slutat 
fråga.

Posy blev stående och lyssnade på visslandet när vattnet 
började koka. Hon rörde ut snabbkaffet i mjölken i botten 
av koppen och fyllde sedan upp med hett vatten.
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Med bägge händerna om koppen gick hon bort till fönst
ret och blickade ut på den urgamla hästkastanjen som stånd
aktigt hade gett generation efter generation med barn rikligt 
med kastanjer att leka med. Hon kunde se att de gröna, tag
giga kapslarna redan hade börjat ta form, vilket förebådade 
sommarens slut och höstens början.

Minnet av kastanjeleken ledde hennes tankar vidare till 
skolstarten – en tid på året hon fasat för när hennes pojkar 
var mindre, eftersom den innebar att nya skoluniformer 
skulle inhandlas, namnlappar skulle sys på och koffertarna 
skulle släpas upp från källaren. Därefter den fasansfulla tyst
naden när de hade åkt.

Posy hade funderat länge och väl över om hon verkligen 
skulle skicka iväg sina älskade pojkar till internatskola. Både 
Jonnys och hennes egna släktingar hade gått på internat i 
generationer, men det här var slutet av sjuttiotalet och nya 
tider. Samtidigt visste hon att hennes egen erfarenhet inte 
bara hade gett henne en utbildning utan även självständighet 
och disciplin. Jonny skulle ha velat att hans pojkar gick på 
internat – han hade ofta pratat om att skicka dem till sin 
gamla skola. Så Posy hade grävt djupt i sina besparingar  
– tröstad av tanken på att henne farmor också skulle ha blivit 
nöjd – och skickat iväg dem till en skola i Norfolk: inte så 
långt hemifrån att hon aldrig kunde åka och titta på när de 
spelade rugby eller var med i en skolpjäs, men tillräckligt 
långt hemifrån för att hon inte skulle bli frestad att åka och 
hämta dem när någon av dem längtade hem. 

Sam hade varit den som ringde oftast – han hade haft svårt 
att finna sig till rätta och verkade alltid vara osams med nå
gon kamrat. När Nick hade följt i broderns fotspår tre år 
senare hade hon sällan hört av sin yngste son.

Den första tiden som änka när pojkarna var små hade hon 
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längtat efter egentid, men när bägge sönerna väl hade börjat 
på internatet och hon äntligen fick det, hade ensamhetens 
kalla vindil trängt in genom de fuktiga väggarna och svept 
sig om hennes hjärta. 

Posy mindes hur hon för första gången i sitt liv vaknade på 
morgnarna och hade svårt att komma på ett enda skäl att 
stiga upp. Hon hade insett att det var för att självaste kärnan 
i hennes liv hade tagits ifrån henne och att allt som omgav 
den bara var utfyllnad. Att skicka iväg hennes pojkar hade 
varit som att gå igenom den smärtsamma förlusten efter ett 
dödsfall på nytt.

Känslan hade gjort henne ödmjuk – fram till dess hade hon 
aldrig förstått sig på det här med depressioner och hade sett 
det som ett svaghetstecken, men under den där tunga mån
aden efter att Nick hade börjat på internatskolan hade hon 
skämts över sin tidigare inställning att det bara var att rycka 
upp sig. Hon insåg att hon behövde ett projekt för att slippa 
tänka på hur mycket hon saknade sina pojkar. 

En höstmorgon hade hon varit inne på sin pappas gamla 
arbetsrum och av en händelse hittat en uppsättning träd
gårdsritningar i skrivbordslådan. Det verkade som om han 
hade haft planer på att förvandla parken som omgav huset 
till något spektakulärt. Eftersom bläcket inte hade blekts var 
det fortfarande skarpt mot pergamentpapperet, och parkens 
linjer och proportioner var noggrant återgivna av hennes 
pappas hand. Bredvid Fåfängan hade han märkt ut en plats 
för en fjärilsträdgård och listat nektarrika perenner som hon 
visste skulle ge en sprakande färgprakt när de stod i blom. En 
pergola med blåregn ledde till en fruktträdgård full av alla 
hennes favoritfrukter: päron, äpplen, plommon och till och 
med fikon.

Bredvid köksträdgården hade han ritat ett stort växthus 
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och en mindre muromgärdad trädgård, med en notering som 
löd ”tunnel av vide där Posy kan leka”. Trädgårdsgångar 
som löpte härs och tvärs var utmärkta för att binda ihop de 
olika delarna, och Posy hade skrockat åt hans plan på att 
göra en damm nära krocketbanan (”för att kyla ner heta 
temperament”). Där fanns också en rosenträdgård med an
teckningen ”till Adriana”. 

Så den eftermiddagen hade hon gått ut med snöre och vide
pinnar och börjat märka ut några av de avgränsade område
na han hade planerat, som skulle fyllas med pärlhyacint, 
lökväxter och krokus – växter som inte behövde så mycket 
omsorg men var perfekta för att locka till sig bin när de kom 
fram efter vintern.

Posy mindes att hon, ett par dagar senare, när hon stod 
med händerna djupt nere i den mjuka jorden, hade lett för 
första gången på flera veckor. Doften av mylla, känslan av 
den milda solen på hjässan och planteringen av lökar som 
skulle liva upp med glada färger nästa vår, hade påmint hen
ne om tiden på Kew. 

Den dagen hade blivit början på en passion som sedan 
hade varat i tjugofem år. Hon hade delat upp det stora om
rådet i stycken, och varje vår och höst hade hon arbetat 
med en ny del, lagt till egna designer till hennes pappas, däri
bland sin egen pièce de résistance – en ambitiös blomster
terrass nedanför uteplatsen, som bestod av vindlande rader 
av låg buxbom som omgav rabatter av doftande lavendel 
och rosor. Det var ett oerhört sjå att hålla den fin, men ut
sikten över den från sällskapsrummen och sovrummen var 
sublim. 

Kort sagt hade trädgården blivit hennes läromästare, vän 
och älskare och hon hade sällan tid över för annat.

”Mamma, trädgården är helt fantastisk”, brukade Nick 
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säga när han kom hem på sommarlovet och hon visade ho
nom det senaste pågående arbetet.

”Ja, men vad blir det till kvällsmat?” hade Sam undrat och 
sparkat iväg en boll över terrassen. Posy mindes att han hade 
kraschat tre rutor på växthuset när han var liten.

Medan Posy tog fram ingredienserna för att sno ihop en 
sockerkaka att ta med till sina barnbarn senare, kände hon 
de välbekanta skuldkänslorna som alltid gjorde sig påminda 
när hon tänkte på sin äldste son. 

Hon älskade Sam innerligt men hade alltid tyckt att han 
var mycket besvärligare än Nick. Kanske var det bara för att 
hon och hennes andre son hade så mycket gemensamt. Hans 
kärlek till ”gamla prylar”, som Sam hade kallat dem när han 
iakttog sin lillebror mödosamt renovera en svårt maskangri
pen gammal kista. Medan Sam alltid ville att det skulle hän
da något – han hade svårt med koncentrationsförmågan och 
kort stubin – var Nick betydligt lugnare. Han hade blick för 
skönhet och Posy ville gärna tro att han hade fått det efter 
henne.

Den hemska sanningen var, tänkte hon medan hon rörde 
ner äggen i kaksmeten, att även om man älskade sina barn så 
behövde det inte betyda att man tyckte lika mycket om dem. 

Det som gjorde henne mest ledsen var att hennes två söner 
inte hade någon nära relation. Posy mindes hur Nick hade 
tultat omkring i trädgården efter sin storebror när de var 
små. Det hade varit uppenbart att han dyrkade marken Sam 
gick på, men allteftersom åren hade flugit förbi, hade hon 
märkt att Nick börjat undvika honom aktivt på skolloven 
och hellre var med henne i köket eller renoverade sina möb
ler ute i ladan.

De var förstås varandras raka motsatser – Sam så själv
säker utåt medan Nick var mer inbunden. Deras vuxna liv 
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var sammanflätade av den silkestråd som spunnits vidare un
der årtiondena ända sedan deras barndom, men livet hade 
fört dem i olika riktningar också. 

Efter att ha gått ut skolan hade Sam börjat läsa på univer
sitetet, men han klarade inte tentorna utan flyttade till Lon
don. Där hade han provat på datorer, kockyrket och mäklar
branschen. Men alla ambitioner tycktes smälta bort som snö 
efter ett par månader. Han hade flyttat tillbaka till Southwold 
för tio år sedan och gift sig, och efter ännu fler misslyckade 
företag var han nu i färd med att starta ett eget fastighets
bolag.

Posy uppmuntrade honom alltid så gott hon kunde när 
han kom till henne med en ny plan på hur han skulle tjäna 
storkovan. Men ganska nyligen hade hon lovat sig själv att 
inte låna ut mer pengar, hur mycket Sam än bönade och bad. 
Dessutom hade hon inte så mycket kvar att låna ut, eftersom 
största delen av hennes besparingar hade ätits upp av hennes 
älskade trädgård. För ett år sedan hade hon sålt en av sina 
kära Staffordshirefiguriner för att finansiera Sams ”vatten
täta” affärsidé att göra reklamfilmer åt lokala företag. Pengar
na efter försäljningen av figurinen hade gått förlorade för all
tid när företaget hade gått i konkurs efter bara nio månader. 

Ett av skälen till att hon hade så svårt att säga nej till Sam 
var att han hade lyckats hitta en så förtjusande fru. Amy var 
godheten själv och hade till och med lyckats le när Sam nyli
gen, för femtioelfte gången, förklarat att de var tvungna att 
flytta från huset de hyrde till ett annat, mindre, därför att de 
inte hade råd att bo kvar.

Amy hade fött Sam två friska barn – Jake som var sex och 
Sara som var fyra – och lyckats behålla sitt eget jobb som 
receptionist på ett hotell, vilket gav dem ett litet men stadigt 
och välbehövligt tillskott till hushållskassan. Dessutom stöt
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tade hon sin make i vått och torrt, vilket gjorde Amy till ett 
helgon i Posys ögon.

När Posy tänkte på Nick fylldes hennes hjärta med glädje 
över att han äntligen skulle återvända till England. Efter att 
ha gått ut skolan hade han tackat nej till erbjudanden från ett 
par utmärkta universitet och i stället förklarat att han ville 
börja handla med antikviteter. Tack vare att han hade arbe
tat deltid på en auktionsbyrå i trakten hade han lyckats få en 
lärlingsplats hos en antikhandlare i Lavenham och börjat 
dagspendla från Admiral House.

Vid blott tjugoett års ålder hade Nick öppnat en egen bu
tik i Southwold och snart gjort sig ett namn som försäljare av 
intressanta och ovanliga antikviteter. Posy var överlycklig 
över att hennes son hade valt att bo kvar hemma. Två år se
nare hade han hyrt lokalen bredvid för att få dubbelt så stort 
utrymme till sin blomstrande affärsverksamhet. När han res
te iväg för att handla antikviteter, lämnade Posy sin älskade 
trädgård och tog hand om kunderna i butiken.

Ett par månader senare berättade Nick att han hade an
ställt en assistent på heltid som skulle sköta butiken när han 
var iväg på auktioner. Evie Newman var ingen klassisk skön
het – hennes spensliga figur och älvliknande drag gjorde att 
hon påminde om ett barn snarare än en fullvuxen kvinna – 
men de stora bruna ögonen var fullständigt bedårande. När 
Nick presenterade Posy och Evie för varandra hade Posy sett 
hur hennes son följde Evies minsta rörelse, och hon hade 
genast förstått att Nick hade gått och blivit kär. 

Inte för att Nick kunde göra något åt sina känslor. Evie 
hade en pojkvän sedan länge och verkade lycklig med 
 honom. Posy hade träffat honom en gång och blivit för
vånad över att Evie kunde finna den vesselliknande, pseudo 
intellektuelle Brian attraktiv. Han var frånskild och under
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visade i sociologi på traktens college, och han var gott och 
väl femton år äldre än Evie. Han hade bestämda åsikter om 
det mesta och ville gärna vädra dem så fort tillfälle gavs. 
Posy hade genast tyckt illa om honom.

Medan Nick ägnade mer av sin tid åt inköpsresor, hjälpte 
Posy Evie att lära sig hur allt fungerade i butiken. Trots ålders
skillnaden mellan de två kvinnorna hade de blivit goda vän
ner. Evie hade förlorat bägge sina föräldrar tidigt och bodde 
tillsammans med sin mormor i ett stort viktorianskt hus, fullt 
av vinklar och vrår, i Southwold. Eftersom Posy aldrig fått 
någon egen dotter gladdes hon åt umgänget med Evie. 

Ibland följde Evie med på Nicks resor och då fick Posy 
hålla ställningarna i butiken. Hon älskade att se hur Evies 
ögon glittrade när hon kom tillbaka efter en inköpsresa och 
med uttrycksfulla gester beskrev en elegant chiffonjé de hade 
kommit över för en spottstyver när möblerna från ett magni
fikt slott i södra Frankrike auktionerades ut.

Trots att Posy lovat sig själv att inte göra sig beroende av 
Nicks närvaro i sitt liv, hade chocken varit brutal när han, 
efter många års lycklig samexistens i Admiral House, som 
en blixt från klar himmel tillkännagav att han tänkte sälja 
och flytta till Australien. Det hela blev inte bättre av att 
Evie strax därpå meddelade att Brian hade fått ett fint jobb 
på ett college i Leicester. Han hade visst friat till henne, och 
hon hade sagt ja. De skulle flytta från Southwold inom 
kort.

Posy hade försökt ta reda på exakt varför hennes son kän
de att han måste utplåna det framgångsrika företag han hade 
arbetat så hårt för att bygga upp och flytta till andra sidan 
jordklotet, men Nick teg som muren. Hon hade misstänkt 
att det hade något med Evie att göra, men det var något som 
inte riktigt stämde, eftersom hon också skulle flytta. 
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Företaget blev sålt nästan genast och kort därefter hade 
Nick flyttat till Perth. Han lät skeppa över delar av lagret för 
att komma igång med sitt nya företag på andra sidan jord
klotet. Posy hade gjort allt för att dölja hur vilsen hon skulle 
känna sig utan honom.

Det faktum att Evie inte hade kommit för att säga adjö 
innan hon lämnade Southwold hade sårat Posy djupt, men 
hon hade accepterat att hon bara var en gammal kvinna i en 
ung persons liv. Bara för att hon hade hållit av Evie betydde 
det inte att hennes känslor var eller borde vara besvarade. 

Medan vintern kom smygande kände Posy återigen en
samhetens välbekanta frost. Den tiden på året sov hennes 
älskade trädgård och det fanns inte mycket hon kunde sys
selsätta sig med fram till våren. Eftersom hon inte kunde 
trösta sig med trädgårdsarbete, var hon tvungen att hitta 
 något annat att fylla tomrummet med – och det snabbt. Så 
hon hade åkt in till Southwold och lyckats hitta ett deltidsjobb. 
Tre förmiddagar i veckan arbetade hon på ett konstgalleri.  
Även om modern konst inte direkt föll henne i smaken, innebar 
jobbet att hon drog in lite extrapengar och höll sig sysselsatt. 
Posy hade aldrig avslöjat för ägaren hur gammal hon faktiskt 
var, och tio år senare arbetade hon fortfarande kvar.

”Nästan sjuttio”, mumlade hon medan hon ställde in 
kaksmeten i Agaugnen för att grädda den och satte timern, 
som hon sedan tog med sig. På vägen till stora trappan 
tänkte hon på vilket herkulesarbete det var att vara mam
ma. Fastän hennes två söner nu var vuxna, hade hon aldrig 
slutat oroa sig för dem. Snarare oroade hon sig mer nu för 
tiden; när de var små hade hon åtminstone vetat exakt var 
de var och hur de mådde. Hon hade haft full koll på dem, 
men sedan de blivit vuxna och lämnat boet var det förstås 
inte så längre.
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Hennes ben värkte en aning när hon gick uppför trappan 
och påminde henne om allt hon försökte att inte tänka på. 
Trots att hon hade nått en ålder då hon hade rätt att börja 
klaga över krämpor, visste hon att hon kunde skatta sig lyck
lig som var i så bra form. 

”Men”, sa hon till en förfader vars porträtt hängde på 
trappavsatsen, ”hur länge kommer det att hålla i sig?”

Posy gick in i sovrummet, gick fram till fönstren och drog 
de tunga gardinerna åt sidan. Det hade aldrig funnits några 
pengar till att byta ut dem, och tygets originalmönster hade 
bleknat till oigenkännlighet.

Härifrån hade hon den bästa utsikten över trädgården hon 
skapat. Fastän det var i början av hösten och naturen för
beredde sig för vintersömnen, smekte eftermiddagssolens 
vinklade strålar trädens löv som sakta mognade till guld, och 
de sista rosorna hängde tungt doftande. Trinda brandgula 
pumpor låg i köksträdgården, fruktträden dignade av blos
sande röda äpplen, och blomsterterrassen rakt nedanför 
hennes fönster var helt enkelt hänförande vacker. 

Posy vände ryggen åt prakten utanför och betraktade det 
jättelika sovrummet, där många generationer Anderson 
hade sovit. Hennes blick gled över de en gång utsökta tape
terna med kinesiska mönster som nu förstulet hade börjat 
släppa i hörnen och fått fuktfläckar, den trådslitna mattan 
som var bortom räddning efter allt spill, och de bleknande 
mahognymöblerna. 

”Och det här är bara ett rum. Det finns tjugofem till som 
behöver totalrenoveras, för att inte tala om allt det utvändi
ga”, muttrade hon för sig själv. 

Medan hon klädde av sig konstaterade hon att hon under 
alla år bara hade gjort det absolut nödvändigaste i huset, till 
viss del för att hon inte haft råd med mer, men mest för att 
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hon hade lagt all sin tid på trädgården, som ett bortskämt 
älsklingsbarn. Och liksom alla försummade avkommor hade 
huset fortsatt att obemärkt vittra sönder. 

”Jag bor här på lånad tid”, suckade hon och medgav för 
sig själv att det här vackra gamla huset började kännas som 
en börda. Även om hon var i god form och kapabel för att 
vara en sextionioårig kvinna, var frågan hur länge det skulle 
vara. Dessutom visste hon att huset skulle nå en punkt då det 
inte längre gick att rädda om det inte blev ordentligt renove
rat snart.

Tanken på att kasta in handduken och flytta till något mer 
hanterbart var hemsk, men Posy visste att hon måste tänka 
praktiskt. Hon hade inte nämnt sina funderingar på att sälja 
Admiral House för vare sig Sam eller Nick, men nu när Nick 
skulle komma hem kanske hon borde göra det. 

Medan Posy klädde av sig fick hon syn på sig själv i toalett
spegeln. Hennes spegelbild stirrade tillbaka på henne – de 
grå håren, rynkorna runt ögonen och huden som inte längre 
var lika spänstig som den en gång varit gjorde henne ned
stämd och hon vände bort blicken. Det var lättare att låta bli 
att titta, för inombords var hon fortfarande en ung kvinna 
full av ungdomlig vigör, samma Posy som hade dansat och 
skrattat och älskat.

”Ja herregud, jag saknar sex!” erkände hon för byrån 
medan hon letade efter rena underkläder. Trettiofyra år var 
en oerhört lång tid att inte känna en mans beröring, hans 
hud mot hennes, hur han smekte hennes kropp och rörde sig 
inuti henne …

Efter Jonnys död hade några enstaka män korsat hennes 
väg och visat intresse, särskilt den första tiden. Kanske var 
det för att all hennes uppmärksamhet varit riktad mot poj
karna, och senare trädgården, men efter ett par ”dejter”, 



60

som hennes söner kallade dem, hade Posy aldrig känt sig 
motiverad att gå vidare och inleda ett stadigt förhållande.

”Och nu är det för sent”, sa hon till sin spegelbild när hon 
hade satt sig vid toalettbordet och smörjde in sig med en 
billig ansiktskräm – den enda skönhetsprodukt hon använde 
regelbundet. 

”Var inte girig, Posy. Två stora kärlekar under en livstid är 
mer än de flesta får uppleva.”

Posy reste sig och slog både de mörka och svärmiska tan
karna ur hågen, och i stället koncentrerade hon sig på den 
betydligt mer positiva utsikten att hennes son skulle komma 
hem från Australien. Väl tillbaka nere i köket tog hon ut 
kakan ur ugnen, stjälpte upp den ur formen och lämnade den 
att svalna. Sedan gick hon ut genom köksingången till gårds
planen på baksidan. Hon låste upp sin skruttiga Volvo och 
körde iväg längs uppfarten för att sedan svänga höger ut på 
vägen som på tio minuter skulle ta henne till Southwold.

Hon körde mot vattnet, och trots att det blåste kalla sep
tembervindar vevade hon ner rutan och andades in den salt
mättade havsluften som blandades med den ständigt när
varande doften av friterade munkar och fish and chips från 
kiosken vid piren, som sträckte sig ut i Nordsjön, en stålgrå 
massa under den disiga blå himlen. Vägen kantades av tju
siga vita huslängor, skyltfönstren på gatuplan var fyllda med 
strandprylar och fiskmåsar patrullerade trottoaren på jakt 
efter tappade matrester.

Den lilla stadens uppbyggnad hade knappt förändrats 
 sedan hon var liten, men tyvärr hade dess gammaldags kust
nära charm inspirerat horder av förmögna medelklassfamiljer 
att investera i semesterhus här. Det hade pressat upp bo
stadspriserna till obscena nivåer, och även om det var bra 
för stadens ekonomi hade det otvivelaktigt förändrat dyna
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miken i det en gång så sammansvetsade samhället. Semester
firarna invaderade Southwold på somrarna, så att det blev 
omöjligt att hitta parkering, och gav sig sedan av i slutet av 
augusti som en flock gamar som festat färdigt på ett kada
ver.

Så här i september kändes samhället dött och övergivet, 
som om all dess energi hade sugits ur det under anstormning
en och försvunnit med den. När Posy parkerade på huvud
gatan såg hon en ”höstrea”skylt utanför boutiquen, och 
utanför bokhandeln stod inte längre bockborden med begag
nade romaner kvar. 

Hon gick med raska steg längs gatan, nickade god morgon 
till de förbipasserande som mötte hennes blick. Hon tyckte i 
alla fall om känslan av tillhörighet. Posy stannade till vid 
tobaksaffären och köpte The Telegraph. 

När hon kom ut igen med näsan över rubrikerna, gick hon 
rakt in i ett barn. 

”Förlåt mig.” Hon tittade ner och mötte blicken hos en 
brunögd flicka.

”Ingen fara”, sa flickan med en axelryckning.
”Kära nån”, sa Posy. ”Förlåt att jag stirrar men du är 

otroligt lik någon jag en gång kände.”
”Jaså.” Barnet flyttade osäkert vikten från fot till fot. Posy 

klev åt sidan och släppte förbi flickan, som försvann in i  
affären med ett ”Hej då”.

”Hej då”, sa Posy och vände sig om för att fortsätta mot 
galleriet. I samma stund kom en välbekant figur springande 
längs gatan emot henne.

”Evie? Visst är det du?”
Den unga kvinnan tvärstannade och en rodnad spred sig i 

det bleka ansiktet. 
”Ja. Hej, Posy”, sa hon tyst.
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”Hur mår du, vännen? Och vad i hela friden gör du här i 
Southwold? Hälsar du på gamla vänner?”

”Nej.” Evie stirrade på sina fötter. ”Vi flyttade tillbaka hit 
för ett par veckor sedan. Jag … vi bor här nu.”

”Menar du det?”
”Ja.”
”Jag förstår.”
Posy iakttog Evie, som envist undvek ögonkontakt. Hon 

var mycket smalare än förut, och hennes underbara långa 
mörka hår hade klippts kort.

”Jag tror att jag kan ha sett din dotter nyss utanför tobaks
affären. Jag tyckte att hon var väldigt lik dig. Är ni tillbaka 
för gott, hela familjen?”

”Vi två, ja”, svarade Evie. ”Ursäkta mig, Posy, jag har 
hemskt bråttom.”

”Naturligtvis”, sa Posy, sedan tillade hon: ”Jag jobbar på 
Mason’s Gallery numera, tre dörrar bortanför The Swan. 
Om du har lust att äta lunch någon dag vore det jätteroligt 
att träffa dig. Och din dotter, som heter …?”

”Clemmie.” 
”Smeknamn för Clementine, gissar jag, som Winston 

Churchills hustru.”
”Ja.”
”Vilket fint namn. Ja, hej så länge då, Evie, och välkommen 

tillbaka.”
”Tack. Hej då.”
Evie fortsatte mot tobaksaffären för att leta reda på sin 

dotter, och Posy gick de sista meterna till galleriet. Hon kän
de sig sårad av hur uppenbart illa till mods Evie hade verkat 
och undrade vad i hela världen hon hade gjort för att fram
kalla en så negativ reaktion.

Hon tog upp nycklarna till galleriet ur väskan, och medan 
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hon låste upp ytterdörren, klev in och trevade efter ljusknap
pen, tänkte hon på det Evie hade antytt – att Brian, hennes 
sambo då för alla år sedan, var ute ur bilden. Posy var nyfi
ken på att få veta mer men tvivlade på att hon någonsin skul
le få det. Av Evies reaktion att döma var det troligare att hon 
skulle gå över på andra sidan gatan för att slippa möta henne 
nästa gång. 

Var det något hon hade lärt sig under sina nästan sjuttio år 
i livet så var det dock att människan var ett egendomligt 
släkte som ständigt förvånade henne. Evie har sina skäl, 
tänkte hon medan hon gick till kontoret längst in i galleriet 
och slog på vattenkokaren för att göra sin rituella andra 
kopp kaffe för dagen. 

Hon önskade bara att hon visste vilka de var.
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Kapitel 2

”Snälla Jake, gå och hämta dina skor, nu på en gång!”
”Men mamma, jag har inte ätit upp flingorna och …”
”Det struntar jag i! Iväg med dig nu så att vi inte kommer 

för sent!”
Medan Jake lommade ut ur köket torkade Amy Montague 

den fyraåriga Saras flingkladdiga mun med en trasa och ställ
de sig på knä för att ta på henne skorna. De var slitna längst 
fram och dotterns fötter fick knappt plats i dem. Saras näsa 
rann, håret var fortfarande tovigt efter natten och byxorna 
som hon ärvt av Jake slutade halvvägs upp på smalbenet.

”Du ser ut som en rännstensunge”, suckade Amy och 
sträckte sig efter en borste bland oredan på bänken för att 
försöka reda ut Saras yviga blonda lockar. 

”Aje, mamma!” skrek Sara.
”Förlåt, älskling, men miss Ewing kommer att undra vad 

jag är för en mamma om jag skickar dig till skolan med det 
där trasslet.”

”Ska jag till skolan?” Sara blev lång i ansiktet. ”Men jag 
hatar att vara där, mamma.”

”Men vännen, din lärare säger att du har funnit dig till rätta 
jättebra, och Josie tar med dig och Jake hem sedan. Mamma 
hämtar er hos henne efter jobbet”, sa Amy.
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”Men jag tycker inte om skolan och jag tycker inte om 
Josie. Jag vill vara med dig, mamma.” Den lilla flickans an
sikte skrynklades ihop och hon började gråta. 

”Sara, vännen, du tycker visst om skolan och du tycker 
visst om Josie. Och mamma fixar lite chokladkaka till kvälls
mat, okej?”

”Okej”, nickade Sara, aningen tröstad.
”Jake?! Vi måste åka nu!” ropade Amy och drog med Sara 

ut i hallen. Hon hjälpte sin dotter på med jackan, tog på sin 
egen kappa och rotade sedan i väskan efter nycklarna. 

Jake kom rusande nerför trappan med skorna i händerna. 
”Ta på dem, Jake.”
”Men jag vill att du ska göra det, mamma. Sover pappa 

fortfarande?”
”Ja.” Amy ställde sig på knä och drog på Jake skorna. ”Så 

där, då åker vi.”
”Men jag vill säga hej då till honom”, gnällde Jake medan 

Amy tog Sara i handen och öppnade dörren.
”Det går inte.”
”Varför inte?”
”Han är trött. Rappa på nu!”
Efter att ha släppt av barnen vid skolan körde Amy till 

verkstan för att lämna bilen så att de kunde göra de repara
tioner som behövdes enligt den senaste besiktningen. När 
hon skyndade hemåt insåg hon att hon bara hade en timme 
på sig innan hon måste åka till jobbet: en timme då hon mås
te hinna röja i köket, tvätta och skriva en inköpslista. Hur 
hon skulle klara sig utan bilen hade hon ingen aning om, 
men det skulle definitivt göra en redan besvärlig tillvaro 
nästintill omöjlig. Dessutom visste hon inte hur de skulle ha 
råd att betala för reparationerna, men de fick helt enkelt för
söka skrapa ihop pengar på något sätt.



66

Amy svängde in på gången fram till det eländiga lilla huset 
som var deras hem sedan sex veckor tillbaka. Det låg på en 
gata i utkanten av samhället, och mellan det och havet var 
det bara sumpmark. I grund och botten var det inte mer än 
ett överbevuxet strandskjul, och när solen sken var det fan
tastiskt charmigt. Men det var egentligen bara tänkt att an
vändas på sommaren, och Amy visste att den tunna träpane
len och de stora fönstren inte skulle ge något vidare skydd 
mot väder och vind den kommande vintern. Det fanns ingen 
ordentlig värme förutom en temperamentsfull braskamin i 
vardagsrummet som, när hon hade provat den kvällen inn
an, hade rykt in mer än alstrat värme. Det fanns bara två 
råkalla sovrum på övervåningen som var så trånga att mer
parten av deras ägodelar hade fått stå kvar i sina kartonger i 
trädgårdsskjulet på baksidan.

Hon visste att Sams stolthet hade fått sig en rejäl törn när 
bristen på pengar hade tvingat dem att flytta från sitt förra 
hus, och hon ville inte lägga sten på börda genom att påpeka 
hur mycket hon hatade deras nuvarande hem, men just nu 
hade hon faktiskt svårt att upprätthålla sin vanliga positiva 
inställning. Hon visste att hennes make kämpade så för deras 
skull, men hans otur tycktes aldrig ta slut och det ena företa
get efter det andra gick i konkurs. Hur skulle hon kunna 
säga till honom att Sara behövde nya skor, att Jakes vinter
jacka hade blivit alldeles för liten eller att hon var fullstän
digt utmattad eftersom hon både måste sköta hushållet och 
handla mat för det lilla hon tjänade på jobbet som receptio
nist på ett hotell inne i samhället?

Sam stod i köket i bara kalsonger. Han gäspade och satte 
på vattenkokaren.

”Hej älskling. Ledsen att jag blev så sen igår kväll. Ken 
och jag hade en massa saker att prata igenom.”
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”Gick mötet bra?” Amy tittade nervöst upp på honom och 
såg att hans blå ögon var blodsprängda och kände att hans 
andedräkt luktade gammal sprit. Hon var glad att hon hade 
sovit när han kom hem.

”Extremt bra.” Sam tittade ner på henne. ”Inom kort har 
jag gjort oss Montagues till en förmögen släkt igen.”

Vanligtvis räckte en sådan kommentar för att lyfta Amys 
humör, men den här morgonen ekade Sams ord tomt.

”Hur då, exakt?”
Han backade ett steg, tog henne om överarmarna och höll 

henne framför sig. ”Min kära, du tittar på den verkställande 
direktören för Montague fastighetsbolag AB.”

”Är det sant?”
”Japp. Vill du ha en kopp te?”
”Nej tack. Vad får du för veckolön?” frågade Amy hopp

fullt.
”Inte särskilt mycket, skulle jag tro, men jag får förstås 

alla mina utgifter betalda.”
”Men om du är vd måste du väl betala ut lön till dig själv?”
Sam släppte ner en tepåse i en mugg. ”Amy, det här hand

lar om spekulation. Jag kan inte begära lön förrän jag har 
visat vad jag går för och har fått igång ett projekt. När det 
väl är fixat får jag femtio procent av vinsten. Och det kom
mer att bli en stor hög med pengar.”

Amys mod sjönk. ”Men Sam, vi behöver pengar nu, inte 
om några månader. Jag förstår att det här kan göra dig rik i 
framtiden, men du inser väl att vi inte klarar oss på det jag 
tjänar på hotellet?”

Sam hällde kokhett vatten i muggen och drämde ner vatten
kokaren på köksbänken onödigt hårt. ”Så vad föreslår du 
att jag ska göra? Ta ett vanligt kneg utan framtidsutsikter i 
en affär eller fabrik för att dra in några extra pund?”
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Det var exakt vad Amy önskade att han skulle göra. Hon 
drog ett djupt andetag. ”Varför måste du se ett vanligt jobb 
som något negativt, Sam? Du har en bra utbildning, massor 
av erfarenhet av olika saker. Du skulle säkert kunna få ett 
välbetalt kontorsjobb …”

”Som inte tar den här familjen någonstans på sikt, Amy. 
Jag måste titta framåt, hitta ett sätt att skapa oss den livsstil 
vi vill ha och förtjänar. Vi vet bägge två att jag inte kommer 
lyckas med det om jag ska jobba för någon annan på något 
jäkla kontor.”

”Sam, det enda jag bryr mig om just nu är att hålla svälten 
från dörren. Personligen tror jag att en del av problemet är 
att vi har tittat framåt alltför ofta och spekulerat.” Amy 
strök upprört undan det blonda håret från ansiktet. ”Det är 
inte samma sak nu som när vi nyss hade träffats. Vi måste 
inse att vi har ett ansvar, barn att försörja, och vi klarar inte 
det på bara luft.”

Han stirrade på henne medan han smuttade på teet. ”Så 
det du försöker säga är att du har tappat tron på min förmåga 
att dra in storkovan?”

”Nej …” Amy såg hur han blev svart i blicken och visste 
att det betydde fara. ”Det är klart att jag tror på dig och din 
näsa för affärer, men skulle du inte kunna arbeta med det här 
projektet på fritiden och kombinera det med något som ger 
oss lite extrapengar nu?”

”Herregud, Amy! Du har uppenbarligen ingen som helst 
aning om hur affärer fungerar. Om jag ska få det här fastig
hetsbolaget att lyfta måste jag arbeta dygnet runt veckans 
alla dagar.” Sam var nu röd i ansiktet av ilska. När hon för
sökte gå bort till diskhon tog han ett hårt tag om hennes arm. 
”Jag tänker göra det här, för annars blir du och jag och ung
arna fast i det här sketna lilla huset resten av livet. Så jag 
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skulle uppskatta om du stöttade mig när jag försöker vända 
den här skutan i stället för att kritisera mig!”

”Jag …”, stammade hon och hans grepp om armen hård
nade. ”Okej.”

”Bra.” Sam släppte henne, tog sin temugg och gick ut ur 
köket. ”Jag går och klär på mig, sedan sticker jag ut.”

Amy satte sig ner, gned den ömmande armen och höll sig 
mycket stilla tills hon hörde Sam gå uppför trappan. Sedan, 
fem minuter senare, kom hans fotsteg tillbaka ner. Hela hu
set skakade när han drämde igen ytterdörren efter sig.

Amy svalde lättat och försökte hejda tårarna som hotade 
att välla fram. Hon reste sig och gick som bedövad uppför 
trappan till den lilla skrubben där hon och Sam sov, för att 
barnen skulle få plats med var sin säng i det större sovrum
met. 

Hon satte sig på den obäddade sängen och stirrade på den 
fuktiga väggen framför sig. 

Vad hade hänt med dem de senaste åren? När hade allt 
börjat gå snett?

Hon och Sam hade träffats i baren på The Swan i Southwold 
– hon gick sista året på konstskolan och hade åkt upp från 
London för att gå på en väns bröllop, och han hade tittat in 
för att ta en snabb öl på lördagskvällen. Hans kompis hade 
varit sen och hon hade behövt en andningspaus från den 
upptrissade bröllopsstämningen. De hade börjat prata, det 
ena hade lett till det andra och han hade ringt henne i London 
och bjudit upp henne över helgen till sin släktgård strax  
utanför Southwold.

Amy kom ihåg när hon såg Admiral House för första 
gången. Det hade så perfekta former, och var nästan som ett 
sagoslott, och hon hade genast längtat efter att måla av det. 
Sams mamma, Posy, hade varit så välkomnande och vistelsen 
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så avkopplande att hon, när hon kom tillbaka till sin lilla 
lägenhet i London, hade längtat tillbaka till vidderna och 
stillheten i Suffolk. 

Sam hade just startat sitt dataföretag och hade uppvaktat 
henne med energi och fantasi. Hon tyckte att hans aptit på 
livet var fängslande, hans familj förtjusande och hans säng 
varm och inbjudande. 

När han friade till henne och bad henne flytta till Suffolk 
precis efter att hon hade gått klart sista terminen på konst
skolan, hade det inte varit något svårt beslut att fatta. De 
hade hyrt ett pyttelitet radhus på en av Southwolds gulliga 
små gator och funnit sig till rätta i det äktenskapliga livet. 
Amy började ta med sig staffliet ner till havet för att måla av 
vyerna och sålde sedan målningarna till ett av stadens galle
rier för turisterna. Men det arbetet var begränsat till som
marsäsongen, och när Sams dataföretag gått i graven hade 
hon blivit tvungen att ta det första jobb hon blev erbjuden – 
som receptionist på The Feathers, ett bekvämt men gammal
modigt hotell mitt i den lilla staden. 

De senaste tio åren hade varit en serie toppar och dalar, 
beroende på i vilket skede Sam befann sig med sina företag. 
När det gick bra skämde han bort henne med blommor och 
presenter och bjöd ut henne på middagar, och då kände Amy 
igen den livsnjutare hon hade gift sig med. När det gick då
ligt var livet helt annorlunda …

Och om hon skulle vara helt uppriktig hade det gått dåligt 
ganska länge nu. När Sams produktionsbolag hade gått i 
konkurs hade han sjunkit djupt ner i sin förtvivlan och 
knappt lämnat hemmet. 

Hon hade verkligen gjort allt som stod i hennes makt för 
att inte göra det värre för honom. Fastän han var hemma 
hela dagarna bad hon honom sällan hämta barnen i skolan 
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eller handla medan hon var på jobbet. Hon visste att Sams 
stolthet var beroende av att han fortfarande såg sig själv som 
affärsman, och erfarenheten hade lärt henne att lämna honom 
ifred när han var nere.

”Men jag då?”
Orden slank ur Amy innan hon hann hejda dem. Hon var 

nästan trettio år gammal och vad hade hon åstadkommit i 
livet? Hon hade en man som tycktes vara ständigt arbetslös, 
de var panka och tvingades bo i ett litet ruckel. Visst, hon 
hade två underbara barn och ett jobb, men det var knappast 
den glittrande karriär som konstnär som hon hade drömt om 
innan hon gifte sig med Sam. 

Och när det gällde hans humör så blev hans aggressiva 
sätt, särskilt när han hade druckit, bara värre och värre ... 
Hon önskade att hon hade någon att prata med. Men vem 
skulle det vara?

Amy försökte skaka av sig all självömkan och klädde snabbt 
på sig den mörkblå jobbuniformen och satte lite färg på de 
bleka kinderna. Hon var bara trött, det var allt, och Sam gjorde 
faktiskt så gott han kunde. När hon gick hem ifrån bestämde 
hon sig för att köpa hem något extra gott till middag. Det gjorde 
bara saken värre när de var osams, de hade nog med problem 
som det var, och även om magkänslan sa henne att det här nya 
 företaget var dömt att misslyckas precis som de andra, visste 
hon att hon inte hade något annat val än att lita på honom.

Eftersom det var fredag och första dagen på Southwolds litte
raturfestival, var det kaotiskt på The Feathers Hotel. Den 
andra receptionisten hade ringt och sjukanmält sig, vilket 
innebar att Amy inte hade kunnat ta någon lunchrast och 
inte hunnit handla inför helgen. Hon hade fått reda ut en 
dubbelbokning, ett stopp i en toalett och ett försvunnet arm
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bandsur som antogs vara stulet, tills det mystiskt dök upp 
igen en halvtimme senare. När Amy kastade en blick på sin 
egen klocka såg hon att hon måste hämta barnen hos Josie, 
barnvakten, om tio minuter, och Karen som hade kvällspass
et syntes ännu inte till.

Hotelldirektören mr Todd gick inte att hitta, och när hon 
försökte ringa Sam på mobilen för att fråga om han kunde 
hämta barnen fick hon inget svar. Hon rotade i väskan efter 
adressboken men kom strax på att hon hade glömt den på 
köksbordet hemma. Gråtfärdig ringde hon nummerupplys
ningen, bara för att upptäcka att Josie hade hemligt nummer. 

”Är det fullständigt omöjligt att få något slags service på 
det här stället?!”

Receptionsdisken skakade under knytnäven som landade 
på den.

”Jag har ringt ner tre gånger nu efter någon som kan för
söka ordna så att det kommer varmvatten ur den förbaskade 
kranen!”

”Jag är hemskt ledsen, jag har ringt vaktmästeriet och de 
lovade att åtgärda det så fort de kunde.” Amy hörde själv 
hur hon darrade på rösten. 

”Jag har för sjutton väntat i två timmar! Det här duger 
inte! Om ni inte ordnar det inom de närmsta tio minuterna 
checkar jag ut.” 

”Jag ringer till vaktmästeriet igen nu.”
Hennes händer skälvde när hon sträckte sig efter telefonen 

och hon kunde inte hindra tårarna från att välla upp i ögo
nen hur hårt hon än svalde. Innan hon hann lyfta luren såg 
hon Karen komma in genom hotellentrén.

”Ursäkta att jag är sen, Amy. En lastbil hade vält på vägen 
in till stan.” Karen gick runt receptionsdisken och tog av sig 
kappan. ”Är du okej?”
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Amy förmådde bara rycka på axlarna och torkade sig 
snabbt om ögonen.

”Stick iväg, du, jag tar hand om det här. Jaha, mr Girault”, 
sa Karen med ett bländande leende över disken, ”hur kan jag 
stå till tjänst?”

Amy flydde in på kontoret bakom receptionen, hittade en 
gammal näsduk i handväskan och snöt sig ljudligt. Hon drog 
på sig kappan och gick snabbt med böjt huvud ut genom 
hotellentrén. Precis när hon tacksamt klev ut i den svala 
kvällsluften kände hon en stor hand på axeln.

”Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det var inte me
ningen att göra er ledsen. Det var förstås inte ert fel.”

Amy vände sig om och där stod mannen från receptionen 
och såg ner på henne. På grund av sitt upprörda tillstånd 
nyss hade hon inte just tänkt på hur han såg ut, men nu no
terade hon hans resliga gestalt, de breda axlarna, det vågiga 
rödbruna håret och de djupt liggande gröna ögonen som för 
närvarande var fulla av omtanke.

”Ni behöver inte be om ursäkt. Det berodde inte på er.  
Ursäkta mig, jag måste hämta barnen och är hemskt sen.”

”Naturligtvis”, nickade han, ”och jag är verkligen ledsen.”
”Tack.” Amy vände sig om och skyndade iväg längs gatan.
När hon kom hem med två trötta och kinkiga barn plus ett 

gäng kassar från mataffären och fick se att hennes svärmor 
stod och väntade utanför deras grind var hon nära att brista 
i gråt igen. 

”Hej Posy.” Hon tvingade fram ett leende och låste upp 
ytterdörren. 

”Kära flicka, du ser alldeles slutkörd ut. Jag hjälper 
dig.” Posy stoppade kakburken under ena armen och tog 
några av matkassarna med sin lediga hand. Väl inne satte 
hon Sara och Jake vid köksbordet och sa åt Amy att koka 
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tevatten medan hon fixade rostat bröd med Marmite och 
värmde lite burkpasta till barnens kvällsmat. 

”Herregud, det är iskallt här inne”, huttrade Posy. 
”Det finns tyvärr ingen värme”, sa Amy. ”Det är bara 

tänkt att användas som sommarstuga.”
Posy såg sig omkring i det dystra lilla köket. Rummets 

enda belysning var en naken glödlampa som hängde mitt i 
taket och avslöjade varje liten smutsfläck på väggarna. 

”Inte direkt något palats.”
”Nej”, svarade Amy, ”men förhoppningsvis blir det bara 

en kort tid, tills vi kommer på fötter igen ekonomiskt.”
”Du vet väl att jag har sagt till Sam att ni får komma och 

bo hos mig i Admiral House alltihop så länge ni vill? Det är 
ju löjligt att jag ska ha hela huset för mig själv medan ni får 
tränga ihop er här.”

”Det skulle Sams stolthet aldrig tillåta, som du vet.”
”Nej, men ibland”, sa Posy medan hon öppnade burken 

och lyfte ut en perfekt chokladkaka, ”går högmod före fall, 
och jag står nästan inte ut med tanken på att ni ska bo här.” 
Hon skar upp kakan i bitar. ”Så där, farmors bästa kaka, 
som ni får smaka när ni har ätit upp brödet och pastan. Vill 
du ha en bit, Amy?”

”Nej tack.” Amy tänkte att hon säkert skulle sätta den i 
halsen.

Posy betraktade sin svärdotter. Även om Amy fortfarande 
var vacker, hängde hennes kjol långt ner på höfterna och de 
blå ögonen såg enorma ut i det bleka ansiktet. Hennes an
nars så välvårdade långa blonda hår var på väg att glida ur 
hästsvansen och såg ut att vara i skriande behov av en tvätt.

”Du har blivit så mager, flicka. Äter du ordentligt?”
”Ja, Posy, jag mår bra.” Amy torkade Sara i ansiktet. ”Du 

får ursäkta, nu måste jag bada barnen och få dem i säng.”
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”Självklart. Kan jag hjälpa till?”
Amy undrade hur Posy skulle reagera när hon fick se det 

snuskiga lilla badrummet på nedervåningen. Men vad spela
de det för roll? ”Om du vill.”

De hjälptes åt att bada barnen och Posy kommenterade 
inte badrummet. När Jake och Sara var torra och hade fått 
på sig pyjamas sa Posy att hon skulle tända i braskaminen i 
vardagsrummet medan Amy läste godnattsaga för dem. 

När barnen äntligen sov kom Amy tillbaka och sjönk 
tacksamt ner i en öronlappsfåtölj. Posy kom ut från köket 
med ett glas vin i vardera handen.

”Hoppas att du inte har något emot att jag öppnade flas
kan. Du ser ut att behöva det.”

Det var egentligen meningen att Sam och hon skulle unna 
sig vinet lite senare, men hon tog tacksamt emot glaset.

”Var är Sam, förresten?” frågade Posy medan hon slog sig 
ner i den gamla skinnsoffan.

Amy ryckte på axlarna. ”Jag vet inte, men han har någon 
jobbgrej på gång, så han kanske är på något möte.”

”Halv åtta en fredagskväll?” Posy höjde ena ögonbrynet. 
”Det tvivlar jag på.”

”Han kommer säkert hem snart i vilket fall.”
”Hjälper han dig något med barnen?”
”Inte på vardagarna, men han är jättebra på helgerna”, sa 

Amy lojalt. 
”Kära Amy, Sam är min son, och även om jag älskar  

honom innerligt så känner jag honom också väl. Om man 
ger honom ett finger så tar han hela handen.”

”Han gör så gott han kan, Posy, det är säkert.”
”Som ikväll, menar du? Om Sam inte har någon anställ

ning för tillfället måste han väl hjälpa dig med barn och 
hushåll? Han borde åtminstone ha kunnat hämta barnen 
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vid fem, eller handla mat. Du ser ut alldeles utarbetad ut, 
vännen.”

”Jag behöver bara en god natts sömn, det är allt. Jag mår 
bra, verkligen.” Det sista Amy orkade med just nu var en 
föreläsning om hennes frånvarande makes fel och brister, 
hur väl den än stämde. ”Så hur är det med dig?”

”Jag har fått underbara nyheter!” Posy slog ihop händer
na. ”Nick ringde för ett par dagar sedan och berättade att 
han skulle komma hem!”

”Efter så många år”, sa Amy med ett leende. ”Du måste 
vara överlycklig.”

”Ja, verkligen. Och lustigt nog såg jag Evie Newman i stan 
senare samma dag. Hon är också tillbaka i Southwold, med 
sin lilla dotter.”

”Evie, var det hon som hjälpte Nick i antikhandeln?”
”Precis.” Posy smuttade på vinet. ”Jag minns inte om du 

träffade henne någon gång?”
”Jo, men när Sam och jag gifte oss och jag flyttade hit för 

gott hade hon redan lämnat Southwold.”
”Det är en märklig slump att både Nick och Evie kommer 

tillbaka med bara några veckors mellanrum”, sa Posy fun
dersamt.

”Ja. Vet du hur länge Nick stannar?”
”Nej, och uppriktigt sagt törs jag inte fråga. Jag får försö

ka njuta så länge han är här, och det ska bli underbart att ha 
honom och hans expertis på Admiral House. Jag tänkte på 
det senast här i veckan att det börjar bli dags att värdera 
bohaget.”

”Jaså? Funderar du på att sälja det?”
”Kanske. Definitivt om jag bestämmer mig för att sälja 

huset också.”
”Åh Posy, du menar väl inte allvar?!” Amy blev bestört. 
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”Det där huset har funnits i er släkt i flera generationer. Jag 
… det är ju så fint! Du får inte sälja det.”

”Jag vet, vännen, men de generationerna hade pengar  
– och tjänstefolk, kan tilläggas – till att underhålla det”, 
suckade Posy. ”Men nog om mig. Hur är det på jobbet?”

”Hektiskt, som det alltid är under litteraturfestivalveckan.
Hotellet är fullbelagt.”

”Trevligt ändå att ha en massa intressanta författare om
kring sig. Jag ska lyssna på Sebastian Girault imorgon. Han 
verkar vara en så spännande man.”

”Sebastian Girault?” upprepade Amy förstummat.
”Ja. Hans roman var med på korta listan för Bookerpriset 

i år, och den har sålt i många fler exemplar än själva vinna
ren. Du måste ha hört talas om honom, Amy.”

Nu för tiden kändes det som en seger om hon hann läsa 
rubrikerna på kvällstidningarna utan att bli avbruten, så att 
läsa en bok från pärm till pärm var det inte tal om. ”Nej, 
alltså, jag hade inte hört talas om honom förrän idag. Jag 
träffade honom i eftermiddags, faktiskt. Han bor på hotel
let.”

”Gjorde du? Vilken tur du har. Visst är han rätt snygg? Så 
lång och maskulin”, log Posy.

”Det tänkte jag ärligt talat inte på. Just då gormade han på 
mig för att han inte hade något varmvatten på rummet.”

”Kära nån, vad tråkigt att höra. Jag hade hoppats att han 
skulle vara lika trevlig i verkligheten som han låter på radi
on. Men han har haft det svårt i livet, ska du veta. Hans fru 
dog i barnsäng för några år sedan och tog den lilla med sig. 
Fast det är ingen ursäkt för att gå runt och vara otrevlig mot 
folk. Det är väl problemet med alla dessa kändisar? Beröm
melsen stiger dem åt huvudet och förändrar dem.” Posy såg 
på Amy och slog ihop händerna. ”Nu vet jag – du kan väl 



78

följa med mig imorgon? Vi kan äta lunch på The Swan och 
sedan lyssna på uppläsningen. Det skulle göra dig gott att 
komma ut lite.”

”Det går inte, Posy, jag har ingen som kan se efter barnen.”
”Nog kan väl Sam ta dem några timmar? Det är ju ändå 

lördag.”
”Jag …” Innan Amy hann svara hörde de ytterdörren öpp

nas och Sam kom in. 
”Hej älskling.” Posy reste sig och kysste sin son på bägge 

kinder. ”Var har du varit?”
”På ett möte.”
”På puben, eller?” frågade Posy när hon kände hans ande

dräkt. 
”Börja inte, mamma, snälla.”
”Okej, men din stackars fru har haft en gräslig dag och jag 

sa just att hon verkligen skulle behöva lite ledigt. Så jag bju
der henne på lunch imorgon och sedan ska vi lyssna på en 
uppläsning på litteraturfestivalen. Du klarar väl att ta hand 
om barnen en eftermiddag, Sam? Nu ska jag åka hemåt och 
låta er äta kvällsmat i fred. Då kommer jag och hämtar dig 
imorgon halv ett, Amy. Hej med er.”

”Hej då, Posy”, sa Amy med ansiktet blossande av skam.
Ytterdörren stängdes och Amy iakttog bävande sin man 

och försökte läsa av hans humör. ”Jag är hemskt ledsen, 
Sam. Du vet hur din mamma är när hon väl har fått för sig 
något, då ger hon sig inte. Jag ringer henne imorgon bitti och 
säger att jag inte kan följa med.”

”Nej, mamma har rätt, du behöver lite ledigt. Jag tar bar
nen imorgon eftermiddag. Och du, jag är ledsen att jag tap
pade humöret i morse.”

”Och jag är ledsen att jag tvivlade på dig”, svarade hon 
och lättnaden över hans ursäkt sköljde över henne.
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”Ingen fara. Jag kan förstå varför, men du måste helt  
enkelt lita på mig.”

”Det gör jag, Sam, det är säkert.”
”Bra. Jaha, vad blir det till kvällsmat, och var är resten av 

det där vinet?”
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Kapitel 3

”Jag vill inte dit, mamma, snälla!”
”Clemmie, Orwell Park är en jättebra skola och det är en 

fantastisk möjlighet för dig.”
”Det struntar jag i. Jag vill stanna här hos dig, inte åka 

iväg. Snälla mamma, tvinga mig inte.”
”Kom hit.” Evie Newman tog sin dotter i famnen och kra

made henne. ”Tror du att jag vill skicka iväg dig?”
”Vet inte”, snörvlade Clemmie.
”Det är klart att jag inte vill, men jag måste tänka på din 

framtid. Du är så duktig i skolan och mamma måste försöka 
ge dig de bästa möjligheterna hon kan.”

”Men jag trivdes i min gamla skola i Leicester. Varför kan 
vi inte flytta tillbaka dit?”

”Därför att vi bor här nu, älskling. Och även om vi hade 
bott kvar i Leicester, skulle jag ha velat att du började på 
Orwell Park.”

”Jag vill bara att vi ska åka hem. Jag vill att allt ska bli som 
förut”, snyftade Clemmie mot Evies axel. ”Du behöver mig, 
mamma, jag kan ta hand om dig.”

”Nej, det gör jag inte, Clemmie”, sa Evie skarpt. ”Jag är 
fullt kapabel att ta hand om mig själv.”
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”Men om jag börjar på internatskola blir du alldeles en
sam i det här stora huset. Tänk om …”

”Clemmie, vännen, jag kommer att klara mig alldeles  
utmärkt, jag lovar.” Evie strök sin dotter över håret. ”Jag 
känner mig väldigt självisk som har behållit dig för mig själv 
de senaste åren. Det är hög tid att du skaffar dig ett eget liv 
och slutar oroa dig för mig.”

”Det kommer jag aldrig göra, mamma. Jag tycker att vi 
har haft det bra, bara du och jag.”

”Jag vet, det gör jag också, men kom ihåg att du får åka 
hem varje helg, och loven är mycket längre än i din gamla 
skola. Vi kommer att ha gott om tid att vara tillsammans, jag 
lovar.”

Clemmie slet sig ur Evies famn och reste sig. ”Du vill bara 
bli av med mig. Men jag tänker inte åka, och du kan inte 
tvinga mig!” Hon sprang ut ur rummet och drämde igen dör
ren bakom sig. 

”Fan också!” Evie slog näven i soffan. Att skicka iväg sin 
älskade dotter var oerhört smärtsamt, och det rådde inga 
tvivel om att hon i hemlighet var lika beroende av sin dotter 
som Clemmie var av sin mamma. De hade bott själva i det lilla 
radhuset i Leicester, och på grund av allt som hade hänt, hade 
Clemmie tvingats växa upp alldeles för snabbt och axla ett  
ansvar som skulle ha varit en tung börda även för en vuxen.

Hur ont det än skulle göra för dem att vara åtskilda i bör
jan, visste Evie att det var absolut nödvändigt att Clemmie 
började på internat. Det var hög tid att hon började leva och 
skratta som en normal nioåring och fick utvecklas i sin egen 
värld.

Det ringde på dörren på bottenvåningen. Fullständigt ut
mattad hävde sig Evie upp, gick med tunga steg nerför de tre 
trapporna och öppnade ytterdörren.
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”Hej Evie. Jag vet att jag är tidig, men det är knökfullt på 
stan.”

Marie Simmonds, Evies äldsta vän, stod på tröskeln och 
log mot henne. De två hade gått under smeknamnet ”Stor 
och Liten” i skolan: Evie, så kort och smal, och Marie, alltid 
huvudet längre än alla andra i klassen och rätt så knubbig.

Just nu, tänkte Evie, skulle hon göra vad som helst för att 
få byta plats med henne.

”Kom in. Jag är rädd att det fortfarande är väldigt stökigt 
här.” Evie ledde Marie längs korridoren och in i köket. 

”Evie, du kan skatta dig lycklig som har det här huset. Ge 
det till mig så säljer jag det åt dig imorgon. Det spelar ingen 
roll att inredningen är från femtiotalet.” Marie var chef på 
en lokal mäklarbyrå, där hon hade börjat som receptionist 
och sedan arbetat sig upp.

”Ingen har gjort någonting sedan mina morföräldrar in
redde det”, sa Evie med en axelryckning. ”Och nej tack. Jag 
vill bo här, tills vidare i alla fall.”

”Med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut, med allt 
Londonfolk som är desperata efter att köpa något och be
talar hur mycket som helst för att kunna skryta med en 
fastighet i Southwold, tror jag du kan räkna dig själv som 
miljonär.”

”Trevligt att höra, men eftersom jag inte har tänkt sälja är 
det inte direkt någon vits att tänka på det. Kaffe?”

”Ja tack. Varför har inte jag någon snäll släkting som snart 
tänker trilla av pinn och låta mig ärva sin lya i Southwold?” 
beklagade sig Marie och drog handen genom den livliga  
kalufsen av svarta lockar. 

”Därför att du har en underbar mamma och pappa som 
fortfarande är i livet”, sa Evie pragmatiskt, ”vilket är något 
jag inte haft sedan jag var tio.”
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”Förlåt, det var inte meningen att låta okänslig eller girig. 
Jag blir bara lite bitter ibland av att se alla pengar byta ägare 
på kontoret medan jag och min familj, som har bott här i 
flera generationer, har tvingats flytta ut från stan därför att vi 
inte hade råd med bostadspriserna.”

”Rostat bröd?” frågade Evie och ställde en kaffekopp på 
bordet framför Marie. 

”Nej tack. Jag bantar igen. Ärligt talat, Evie, jag skulle 
verkligen kunna hata dig: ett jättestort hus och en figur som 
inte har förändrats sedan vi gick i skolan, inte ens efter att du 
fött barn, fastän du äter precis vad du vill.” Marie såg av
undsjukt på medan Evie bredde ett tjockt lager smör och 
marmelad på brödet.

”Du skulle inte vilja ha min kropp, Marie, tro mig”, sa 
Evie och satte sig vid bordet. ”Och jag skulle kunna avundas 
dig ditt lyckliga äktenskap och det faktum att dina barns 
föräldrar fortfarande är tillsammans”, sa hon med en axel
ryckning.

”Hur är det med Clemmie?”
”Hon är olycklig, besvärlig och väldigt känslosam. Hon ha

tar Southwold och vill flytta tillbaka till Leicester. Just nu är 
hon på övervåningen och surar över att hon måste börja på 
internatskola. Sanningen att säga vet jag inte vad jag ska göra. 
Just nu vägrar hon åka, och jag känner mig så elak. Jag står 
inte ut med att hon ska tro att jag inte vill ha henne här hem
ma, men av en massa olika skäl är det viktigt att hon åker.”

”Är det?” undrade Marie. ”Hon är så ung, Evie. Kan hon 
inte gå i skolan här några år till och börja på internat lite 
senare? Southwolds låg och mellanstadieskola är faktiskt 
ganska bra. Det har hänt mycket sedan vi gick där. Det är 
förstås ingen tjusig privatskola, men mina båda trivs jättebra 
där.”
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”Nej. För hennes skull vill jag att hon ska åka nu.”
”Jag måste erkänna att jag inte skulle vilja skicka iväg 

mina när de bara är nio”, sa Marie. ”Jag skulle längta ihjäl 
mig efter dem. Det kommer väl du också göra om hon åker? 
Då får du ju sitta här alldeles ensam.”

”Äsch, jag har massor att göra för att hålla mig sysselsatt. 
Det kommer inte gå någon nöd på mig.”

Marie smuttade på kaffet. ”Så hur känns det att vara till
baka?”

”Bra”, svarade Evie kort.
”Har du någon kontakt med Brian?”
”Verkligen inte. Han stack ju när Clemmie var liten bebis 

och sedan dess har jag inte hört något från honom.”
”Så han har ingen kontakt med sin dotter heller?”
”Nej.”
”Det är verkligen sorgligt – för Clemmies skull, menar jag.”
”Jag kan lova dig att vi har det mycket bättre utan honom. 

Så här i efterhand kan jag inte förstå vad jag såg hos honom.”
”Han var ofta nedlåtande mot dig”, instämde Marie.
”Han behandlade mig som ett barn. Inget jag gjorde dög. 

Jag beundrade honom så, tyckte att han var mycket smartare 
än jag, så världsvan, och till en början tyckte jag om att bli 
omhändertagen.” Evie reste sig och hällde ut den sista skvät
ten kaffe i diskhon. ”Nu förstår jag att Brian bara var ett 
substitut för den pappa jag förlorade när jag var alldeles för 
ung.”

”Du har inte haft det lätt i livet.”
”Kanske inte. Men man skulle kunna säga att jag inte har 

gjort det lätt för mig heller. Jag har gjort några riktigt dumma 
misstag.”

”Det gör alla när de är unga, Evie. Var inte för hård mot 
dig själv. Är det inte dags att åka nu?”
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”Jo. Jag går upp och ser om jag kan locka ut Clemmie ur 
hennes rum. Hon sa att hon inte ville vara hos dig medan vi 
är på uppläsningen.”

”Det blir nog bra när hon väl kommer dit”, sa Marie. ”Säg 
att Geoff ska göra pizza till lunch och att Lucy längtar efter 
henne.”

Evie nickade. ”Jag ska göra mitt bästa.”
Efter att ha släppt av en trumpen Clemmie hos Marie  

i grannsamhället Reydon och gett Maries man, Geoff, instruk
tioner om att försöka muntra upp henne så gott det gick, åkte 
de två kvinnorna tillbaka in till Southwold. 

”Herregud vad mycket folk det är i stan”, kommenterade 
Evie när de körde förbi bryggeriet och fortsatte mot St Ed
mund’s Theatre, där uppläsningen skulle äga rum. 

”Och vid den här tiden om en vecka, när litteraturfesti
valen är slut och de flesta barn är tillbaka i skolan, kommer 
det vara stendött här”, sa Marie. ”Kolla, det är redan kö. Nu 
får vi skynda oss.”

Evie och Marie lyckades få bra sittplatser mitt i den lilla 
teatersalongen. 

”Har du läst boken?” undrade Evie.
”Nej, men jag har sett författarporträttet. Om Sebastian 

Girault inte är värd att lyssna på är han definitivt värd att se 
på”, fnittrade Marie.

”Han är verkligen en underbar författare … åh nej! Titta, 
där är Posy.”

”Posy?”
”Posy Montague, ser du inte? Hon är på väg nerför trap

pan, där borta”, visade Evie.
”Jo, nu ser jag henne. Hon är med sin svärdotter, Amy. 

Har du träffat henne någon gång?” viskade Marie.
”Som hastigast, för länge sedan. Hon är väldigt vacker.”
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”Ja. Jag känner henne faktiskt, hennes son Jake går i sam
ma klass som min Josh. Hon är jätterar, och otroligt tålmo
dig som du kanske förstår, eftersom hon är gift med Sam 
Montague och får stå ut med hans ekonomiska katastrofer.” 
Marie himlade med ögonen. ”De bor i ett riktigt ruckel på 
Ferry Road, och så sitter mamma Montague ensam i sitt jätte
hus bara några kilometer därifrån.”

”Mina damer och herrar!” Publiken tystnade när en kvinna 
kom ut på scenen för att presentera författaren. ”Vi som ar
rangerar Southwolds litteraturfestival är väldigt glada över 
att se så många här idag. Jag är säker på att det kommer att 
bli en intressant eftermiddag när vi nu ska få lyssna på den 
prisbelönte författaren och journalisten Sebastian Girault 
som läser ur sin bok Skuggfälten.”

Åhörarna applåderade och Sebastian Girault äntrade scenen.
”Wow”, viskade Marie medan författaren drog handen 

genom det tjocka rödbruna håret innan han inledde sin pre
sentation, ”han är ursnygg. Inte undra på att det mest är 
kvinnor i publiken. Hur gammal tror du han är? Strax över 
fyrtio?”

”Jag har ingen aning.”
Amy blundade när belysningen i salongen dämpades. Hon 

kände sig fullständigt utmattad. Sam hade kommit hem i sis
ta sekund för att sitta barnvakt åt barnen, vilket hade inne
burit att hon och Posy tvingats hoppa över den planerade 
lunchen på The Swan och åka raka vägen till teatern. Efter
som det inte hade gått att hitta någon parkeringsplats hade 
de fått ställa bilen i andra änden av stan och springa därifrån 
för att hinna fram innan uppläsningen började.

Amy var inte intresserad av att höra Sebastian Girault 
prata om en bok hon förmodligen aldrig skulle hinna läsa, 
men det var åtminstone en timme då hon fick sitta i mörkret 
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utan att bli störd av vare sig hotellgäster, barn eller man. 
Ändå kunde hon inte låta bli att lyssna när han väl började 
prata. Det var något trösterikt över hans djupa, stadiga röst 
som vyssjade och lugnade henne. Han läste ett utdrag ur en 
berättelse som var så fruktansvärt sorglig att Amy fick 
skuld känslor över att hon någonsin klagat över sin egen till
varo.

Efter uppläsningen applåderade publiken hänfört och se
dan svarade Sebastian på frågor. Posy frågade hur han kun
nat skildra första världskriget så korrekt, men Amy höll tyst 
– hon ville inte ha någon kontakt med honom igen. 

Slutligen meddelades det att mr Girault skulle sitta i foajén 
och signera böcker efteråt. 

”Kom, jag ska be om ett signerat exemplar så att jag får 
blicka in i de där ögonen”, sa Marie när hon och Evie följde 
efter de andra ut ur salongen. ”Sedan kan jag föreställa mig 
hur han läser sin bok för mig i ett bad bestrött med rosen
blad, i stället för min kontorsslav där hemma.”

”Men Geoff har inte det besvärliga konstnärstemperament 
som hör ihop med svårmodig skönhet och begåvning”, mutt
rade Evie. ”Brian omgav sig alltid med så kallade intellektu
ella. Jag kan typen, den attraherar mig inte det minsta. Jag 
väntar här medan du fixar ett exemplar.”

Evie satte sig på en bänk i ett hörn av foajén och betraktade 
Marie när hon ställde sig i kö för att köpa ett signerat ex. När 
hon såg Posy komma ut tillsammans med Amy böjde hon på 
huvudet och hoppades att hon inte skulle bli upptäckt. Det 
fungerade inte. Posy gick raka vägen fram till henne.

”Hej Evie, hur är det?” Posy gav henne ett varmt leende.
”Bra”, nickade Evie och kände hur hon blev röd om kin

derna.
”Får jag presentera Amy Montague, Sams fru.”
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”Hej Amy.” Evie lyckades få fram ett artigt leende. 
”Jag tror att vi har träffats en gång för länge sedan”, sa 

Amy. ”Är du tillbaka i Southwold för gott?”
”För en överskådlig framtid i alla fall.”
”Var bor ni?” frågade Posy. 
”I min mormors gamla hus. Hon testamenterade det till 

mig.”
”Javisst ja, jag hörde att hon gick bort för några månader 

sedan. Jag beklagar.” Posy såg på Evie med stadig blick. 
”Vad sägs om att gå och dricka te på The Swan allihop? Det 
vore så roligt att höra hur du har haft det, Evie, och du och 
Amy kan lära känna varandra lite bättre.”

”Jag är tyvärr här med någon och …”
”Vi följer jättegärna med och dricker te”, insköt Marie 

som hade dykt upp bakom Posy. ”Jag tror inte att vi har 
hälsat ordentligt, mrs Montague, men jag vet var ni bor och 
jag älskar ert hus. Hej Amy”, nickade hon.

”Det här är Marie Simmonds”, förklarade Evie. ”En gam
mal vän till mig. Hon är mäklare”, tillade hon, generad över 
Maries lättsamma attityd gentemot Posy som fick henne 
själv att framstå som ännu stelare.

”Hej Marie. Då så, då går vi innan alla bra sittplatser blir 
upptagna”, föreslog Posy. 

De fyra kvinnorna började gå mot utgången. 
”Ursäkta mig? Visst är det ni?”
Amy vände sig om när hon kände den lätta beröringen på 

axeln. Där stod Sebastian Girault. 
”Förlåt?”
”Ni är receptionisten från hotellet som jag uppförde mig 

så otrevligt mot”, förtydligade han. 
Amy kände de övriga kvinnornas blickar och rodnade häf

tigt. ”Ja.”
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”Här.” Sebastian sträckte fram ett exemplar av sin bok. 
”Förmodligen det sista ni vill ha, men se det som en freds
gåva. Jag måste verkligen be om ursäkt igen.”

”Det är ingen fara. Som jag sa igår var det inte ert fel.”
”Så ni förlåter mig?”
Amy kunde inte låta bli att le åt hans allvar. ”Självklart. 

Tack för boken.”
Sedan följde hon efter de andra ut ur teatern. Posy och 

Marie väntade spänt på att få höra vad det hela hade handlat 
om, så Amy fick lov att förklara.

”Så trevligt med en äkta gammaldags gentleman”, sa Posy 
samtidigt som de klev in i The Swans mysiga foajé. Evie ur
säktade sig och gick till damernas medan det övriga sällska
pet slog sig ner vid ett bord.

”Knappast. Han betedde sig som en riktig idiot igår”, sva
rade Amy.

”Du fick i alla fall en gratis bok för besväret. Jag fick punga 
ut med 15:99 för min”, fnös Marie.

”Ska vi beställa in te och scones till alla?” frågade Posy. 
”Åh, vad trevligt det här är. Alla flickorna tillsammans. Ni 
anar inte hur mycket jag önskar att jag hade en dotter. Stack
ars Amy får jämt dras med mig, eller hur, vännen?”

”Det har jag ingenting emot, Posy, det vet du”, sa Amy.
Evie kom tillbaka från toaletten och klämde sig ner bred

vid Marie i soffan, trots att det var ledigt bredvid Posy.
”Vi kan inte stanna så länge, Marie. Clemmie kan bli oro

lig.” Evie vred nervöst sina händer. 
”Hon klarar sig”, sa Marie, som hade alldeles för trevligt 

för att uppfatta Evies subtila signaler. 
”Din man har så god hand med era barn”, suckade Amy. 

Så mindes hon att Posy var där och tillade snabbt: ”Jag men
ar, Sam har bara så mycket att stå i just nu.”
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”Jaha, Evie, hur trivs du med att vara tillbaka efter så lång 
tid?” frågade Posy vänligt.

”Tack bra.”
Te och scones dukades fram på bordet, och till Evies lätt

nad vände Posy uppmärksamheten mot Marie och började 
fråga ut henne om hur den lokala bostadsmarknaden såg ut 
för tillfället.

”Jag kan väl komma förbi och ta en titt på huset?” sa Ma
rie ivrigt. ”Jag kan göra en värdering åt dig, så vet du åtmins
tone vad du kan tänkas få för det.”

”Du funderar väl inte på att sälja Admiral House, Posy?” 
Evie hade snappat upp det där sista och kunde inte låta bli 
att fråga.

För första gången såg Posy en glimt av den gamla Evie. 
”Jag måste se det som ett alternativ, kära du. Som jag just sa 
till Marie behövs det en ägare som kan lägga en hel del peng
ar på det, och det är alldeles för stort för bara mig.”

”Men dina söner, då?” frågade Evie. ”Någon av dem vill 
väl …?”

”Flytta dit när jag har lämnat jordelivet? Det tror jag inte. 
Det skulle bara bli en kvarnsten om halsen.”

Medan Amy serverade teet sneglade Posy på Evie och und
rade vad i all världen som hade fått denna underbara unga 
kvinna, som varit så livlig och intelligent, att förvandlas till 
en blek och plågsamt mager version av sitt forna jag. Evie såg 
ut att bära all världens olycka på sina axlar, och de bruna 
ögonen var fulla av sorg. 

”När börjar Clemmie på internatskolan?” frågade Marie.
”Nästa vecka.”
”Jag gick på internatskola och stormtrivdes”, inflikade 

Posy. ”Ser hon fram emot det?”
”Nej, inte alls”, svarade Evie.
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”Det kan jag förstå. Men när hon väl är där kommer hon 
säkert att finna sig till rätta på nolltid.”

”Jag hoppas det.”
Posy såg att Evie koncentrerade sig på sin tekopp och inte 

förmådde möta hennes blick.
”Om du vill att jag ska prata med henne, eftersom jag har 

gått på internat och vet hur det är, så gör jag det gärna.”
”Tack, men det går nog bra ändå.”
Posy försökte komma på något att fylla den obekväma 

tystnaden med. ”Förresten, Evie – Nick kommer snart hem 
från Australien på besök.”

”Gör han? Vad roligt. Men nu”, sa Evie och reste sig, 
”måste vi faktiskt gå, Marie.”

Hon tog ut lite pengar ur plånboken, lade dem på bordet 
och väntade medan Marie missbelåtet tog på sig kappan. 

”Hej då, allihop”, sa Marie och lyckades räcka Posy ett 
visitkort innan Evie praktiskt taget släpade henne mot dör
ren. ”Ring mig.”

”Det ska jag göra, när jag har tänkt på saken. Hej då, 
Evie”, ropade Posy till hennes rygg. 

”Vi borde också dra oss hemåt, Posy”, sa Amy. ”Det är 
dags för barnens kvällsmat och Sam har säkert inte gett dem 
något att äta.”

”Javisst.” Posy skakade sorgset på huvudet. ”Vet du, jag 
önskar att jag visste vad jag har gjort för att göra Evie så 
upprörd. Vi var så goda vänner en gång i tiden och hon var 
så rolig. Hon verkar alldeles ha tappat gnistan. Hon ser för
skräcklig ut.”

Amy ryckte på axlarna. ”Tio år är lång tid. Och hon har 
uppenbarligen bekymmer av något slag, eftersom hon ska 
skicka iväg dottern till internatskola.”

När Posy och Amy gick tillbaka till bilen kunde Posy inte 
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låta bli att tänka på Evies ansiktsuttryck när hon hade nämnt 
att Nick skulle komma hem från Australien. Det var något 
skumt med det hela, och Posy tänkte minsann ta reda på vad 
det var.




