
Journalisten:

En man drunknade i Seine

Runt sjutiden igår kväll skulle en man tillsammans med hans maka och bästa kamrat ta en 
båttur i Seines ljumma och kvällsrodnande vatten. Men båtturen slutade  inte precis som de 
hade förväntat sig. Det gick överstyr och det tog inte en sådan lång tid förrän den okapabla 
simmaren, maken, föll i vattnet tillsammans med båten och resten av hans kompani.

Den 28-åriga maken och hans sällskap hade precis bokat ett bord vid en restaurang med utsikt mot 
den röda solen när makens bästa vän kom på den briljanta idéen att ta en båtur i det klara 
flodvattnet.

Makan sa att det började lugnt då både maken och hon själv alltid varit rädda för vatten sedan 
barnaben.
–Men efter ett tag kändes det som modet steg oss över halsen, angav makan också.
De började dumt nog att dansa och båten började då gunga tills naturens lagar gav ifrån sig. Båten 
tippade över och i vattnet föll de alla tre. Ingen av dem kunde tro det när allt väl hände och speciellt 
maken, som aldrig simmat i hela sitt liv, hade det inte bättre.
–Det kändes som om man kunde se ljuset i slutet av tunneln, anger makan.

Kamraten, en duktig och kraftig bondeman till simmare, tog allt det logiska tänkandet han hade 
kvar och räknade ut att om någon skulle överleva så skulle det vara makan.
–Jag har aldrig stått för ett sådant stort dilemma i hela mitt liv. Mitt huvud skulle explodera om mitt 
hjärta och min hjärna hade haft slagsmål i en sekund till efter det tyvärr så uppenbara och enda 
valet. Han fick rädda makan medan mannens lungkärl fylldes med vatten.



Ge berättelsen nytt liv:
Epilog:

Madame Raquin låg kvar där med sitt ryggsår stickande i hennes nerver, men hon var nöjd. Att vara 
fri har aldrig tidigare känts så här bra. Att ligga på kanten mellan skärselden och vår förbannade 
värld har aldrig känts så här behagligt någonsin. Hennes ögonhålor stirrade fortfarande omättat på 
förrädarna medan ett lyckorus färgade hennes skrumpna själ och det var i just det ögonblicket hon 
insåg vad dessa människor gjort henne till. 

Deras smittade kroppar har ända sedan Camilles bortgång kvävt all tillförsel av kärlek som hennes 
hjärta kunnat erbjuda. En illusion hade sedan länge uppstått av att hon faktiskt älskade de två 
nyblivna turturduvorna som uppstått och rest sig ur hennes mardrömmars aska. Camilles aska. Den 
lika mycket så illusionerade glädjen transformerade successivt i det ögonblicket till den vrede och 
sorg som den som inte har något att förlora kan få. Tunga tårar av skogsgrönt gift sved när de 
rinnandes letade sig nerför de stenhårda kinderna på det lama ansiktet och hon kunde tyckas se 
Laurent och Thérèse hånle med dödens skadeglädje mellan läpparna. Att försöka stå emot de 
komprimerade ångesttårarna var en allt för stor utmaning för stackars frun. Hon fortsatte att ligga 
där med inget tecken på liv i ögonen och med två parallella lodräta våta streck på vardera kind. 
Väntades var hon i denna stunden att få träffa Sankte Pär i den stund då hon kände en obundenhet 
hon aldrig känt.

Laurent flyter på någonting tunnare än vad han någonsin tidigare gjort. Ljuset i slutet av tunneln 
hade han redan passerat tusen gånger nu. Han kände ingenting men han vet att han fanns. Ljudet av 
tystnad ekade mellan hans kranium och hans tankar när han försökte minnas, och glömma. Han 
tycktes se några ansiktsdrag som han kände igen bland vågorna av vakuum, ett ansikte han i en 
annan tid varit van att få se varje dag och förknippat som en mellanhand mellan sorgen och han 
själv. Pojken som i en annan tid växt upp på bondgården kunde lukta nyanser av henne, se nyanser 
av henne. Men det spelar ingen roll. Hans själ var fri.


