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Landgången fälls ut från främre porten på fartygets styrbordssida. 

Den är täckt av en röd, sliten matta och inramas av kraftiga 
nät på båda sidor. Näten är starka nog för att rädda överförfriskade 
kryssningsgäster från ett ofrivilligt dopp i det oftast inte 
alltför hälsosamma hamnvattnet i de storstäder Royal Star besöker. 
Sara tittar ner på Garonneflodens bruna vatten, bäst att hålla sig i 
mitten. 
Saras neongula joggingskor landar på kajen. Skorna har hon erövrat 
från en av papperskorgarna som det ingick i hennes jobb att 
tömma. Övergivna av en kryssningsgäst, kanske utbytta mot ett par 
Asics i årets modell. De trycker lite mot tårna men erbjuder en svag 
känsla av frihet, och möjlighet till motion när fartyget angör land 
och hon får några timmar över innan nästa arbetspass. 
Som nu. 
Hon andas in, djupt. Varje stad har sin egen doft, Bordeaux doftar 
jord. Jord med inslag av stallbacke, hon drar in ytterligare ett andetag 
genom näsan. Vin, doftminnet för henne till det andra livet, det hon 
lämnade med skidor på fötterna i mars. Livet hon kanske hade tänkt 
komma tillbaka till, om det inte varit så att hon redan var död och 
begraven. 
Hon ser framför sig Malte, hur han snurrar glaset och läppjar 
på den mörkröda drycken, tittar någon djupt i ögonen. Louise och 
Christoffer sitter där med sin nya mamma. Sara ruskar på huvudet 
för att få bort bilderna. Inte kan han väl ha bytt ut henne efter bara 
ett halvår? 

Dimman över floden lättar gradvis allt eftersom solen stiger. Jogging- 
skorna fjädrar mot den stenbelagda kajen, andningen känns 
bra, hon njuter av att sträcka ut och låta kroppen få arbeta. 
Sara följer kajen, norrut, svänger vänster och kommer till något som 
ser ut som en hamnbassäng. Där på andra sidan ligger en oformlig 
koloss till byggnad i svartnad betong. En rest från kriget kanske? Det 
ser ut som om den blivit bombad, eller så har man försökt riva kolossen 
men givit upp. Dags att vända om, hon behöver pusta ut ett tag också. 
Det var svårt att hålla konditionen uppe på kryssningsfartyget. Personalen 
fick inte använda sig av gästernas faciliteter, speciellt inte den 
personalkategori som Sara tillhör. De papperslösa, som får sova sex 
personer i en liten hytt utan fönster, långt nere i fartygets lastutrymme. 
De som inte har några anställningskontrakt, inga rättigheter, men som 
nöjer sig utan att klaga, eftersom några andra alternativ inte finns. 
Sara är ändå tacksam för möjligheten hon fått att lämna Sverige. 
Hon behöver tid att tänka, tid att bestämma sig, inte för att hon just 
nu vet för vad. Hon hade ju faktiskt bestämt sig för att återvända 
hem efter sina månader på Östermans ö. Ta sitt nya lugna jag och 
bli en bättre mamma till Louise och Christoffer, en bättre hustru 
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till Malte, en bättre chef och framför allt en ärligare människa. 
Men något hade kommit i vägen som gjorde att det alternativet 
inte fanns längre. 
Dödsannonsen. Den var fasttejpad i hjärnan, de kolsvarta bokstäverna 
mot det gråvita tidningspappret. 

Sara Linnea Månsson, född Schmidt  
* 10 mars 1961, † 10 mars 2001 
Vår solstråle gick i moln, för tidigt 

Och så alla namnen under. Namnen på hennes eget kött och blod, 
de som fanns allra närmast, i en speciell plats inuti hjärtat. Det är 
så hon tänker, men det går inte att känna. Hjärtat vill inte öppna 
sig och släppa in dem. Hon försöker mana fram fina minnen, men 
de enda som tar plats handlar om dåligt samvete och att inte räcka 
till. Tid är vad hon behöver, så småningom även pengar, men i brist 
på det senare får det snudd på obetalda jobbet som hyttstäderska 
på Royal Star duga. Det håller henne vid liv och i rörelse, Sara har 
alltid tyckt om rörelse.  

Skorna sätter fart igen, hennes tankar förflyttar sig från dödsannonsen  
till sin flykt från Österman och ön.Hon hade kommit halvvägs på sin  
simfärd till en lite större ö, en ö där hon hoppades det skulle finnas vatten,  
och kanske något ätbart förutom blåbär. Den vita, stora motorbåten hade  
nästan kört över henne. Svallvågorna dränkte hennes utmattade kropp.  
Och så räddningen, mannen som drog upp henne i gummibåten och såg till 
att hon kom ombord på lyxjakten. Hon minns den enda kvinnan 
ombord, med hårt blonderat hår och stramt ansikte som vittnade om 
många kirurgiska ingrepp för att hålla tecken på åldrande i schack. 
Hon pratade bruten engelska, tittade på Sara uppifrån och ner, sa 
sen några ord på ett språk som Sara senare förstod var lettiska, till 
den andre mannen ombord. Han hade marinblå kavaj med blanka 
knappar, vita byxor med pressveck och en kaptensmössa på huvudet. 
De var på väg till Lettland och visade inte en min av förvåning när 
Sara frågade om hon kunde få följa med. Varifrån hon fått det infallet 
visste hon inte, feghet kanske, skjuta upp problemen till senare. 
Så hade Sara hamnat i Riga hos paret som ägde ett rederi. Det var så 
hon fick jobbet på Royal Star, tillsammans med andra människor på 
flykt, utan papper och pengar. 

Sara saktar ner och ser sig omkring. Två kvinnor i högklackade 
svarta stövlar, nätstrumpor och korta kjolar står utanför en bar. Den 
ena röker, den andra pratar med hög och upprörd röst. En neonskylt 
bredvid baren talar om att här finns en butik som heter Sexy 
Shop. Husfasaderna är svarta, märkta av koleldning och avgaser. 
Två mörkhyade män tittar mot Sara, de står vid ingången till No 1 
Porno Hot Club. En mörkblå bil stannar vid de båda kvinnorna, de 
samtalar med chauffören, hon kan se hans krokiga näsa i profil. En 
av kvinnorna kliver in i bilen. 
Skit, hon har kommit rätt in i kvarteren som de varnade henne 
för. Hon kan höra Carlos röst, han jobbade i köket på Royal Star 
och var den enda ombord som Sara betraktade som sin vän. 
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”Bordeaux och Marseille tävlar om att ligga i toppen över flest 
våldsbrott varje år. Så vad du än gör tjejen, håll dig borta från kvarteren 
norrut vid Bacalan, och söderut vid Saint Michel kyrkan.” 
De kommer från alla håll, svarta skinnjackor, svarta ögon, svart 
hår. Hon tittar efter en utväg, ser ingen, men ser en dragen stilett 
och ett självsäkert flin under en smal mustasch. Nej, det här händer 
inte, inte mig, inte Sara Månsson. 

Hon gör ett utfall åt vänster, springer några steg men blir direkt 
genskjuten. De ler mot varandra, leker som katter med en mus. 
Hon ser sig om efter en annan levande människa, alla är borta från 
gatan. Inga bilar. Hon skriker allt vad hon orkar. 
”Hjälp!” Och sedan på franska. ”Aidez-moi!” 
Det får angriparna att gapskratta. En av dem svänger en kedja i 
sin handskbeklädda högra hand. 
”Une put blonde!” 
”C’est un jour de chance!” 
En blond hora, vilken lyckodag. Sara förstår vad de ropar till 
varandra. Franskan från au pair-tiden sitter kvar, lite grann. Men 
vad hjälper det nu, ingenting alls. Fan, snorungar, ser dom inte att 
jag skulle kunna vara deras mamma. 
”Je suis trop vieille pour vous.” 
Jag är för gammal för er skriker hon och gör samtidigt ett försök 
att komma förbi den som ser minst ut i gänget. Han tar tag i hennes 
ena arm, hårt. Så, Sara, inte göra motstånd, då blir det bara värre. 
Hon hade lärt sig på en självförsvarskurs att våldtäktsmän kunde 
komma av sig om de inte mötte rädsla och motstånd hos sitt offer. 
Likadant var det om man blev attackerad av en varg, slappna av 
hade morfar lärt henne, då tappar han taget. Hon kan höra hans 
röst i huvudet, känner hjärtat bulta, rösten bär knappt. 
”Vill ni ha pengar? Jag har bara hundra franc på mig.” 
Hon ser in i ögonen på grabben som håller fast hennes arm, 
pupillerna är två stora svarta hål. Skit, han är drogad, helvete. Nej, 
jag menar gode Gud, hjälp mig, låt någon komma, det är ju ljust, 
var är alla människor? 
”Hjälp, aidez-moi!” 
En hand läggs över hennes mun, hon kan känna den kväljande 
lukten av gammal cigarett. En annan hand tar tag i hennes andra 
arm. Hon sitter fast som i ett skruvstäd. Blir släpad, som ett villebråd, 
bort till en övergiven och nerklottrad magasinsbyggnad. 
Hon har varit med om det här, en gång för länge länge sedan. 

Sara lämnar kroppen, hon svävar ovanför hela scenen, tittar ner 
på den hjälplösa kvinnan i shorts och linne som släpas in i en mörk 
hangar. 
Hon lämnar kroppen som hon gjort förr, slår följe med de skrikande 
fiskmåsarna.
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