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Inledningen till novellen 

Kvinnan som hette Alicia 
Publicerad i Östgöta Correspondenten 10.11 2007 
 
Efter några stilla dagar med bara böcker, bad och blåbär kör kriminalkommissarie Eva 

Nilsson längs småvägarna in till Linköping. Hon ska äta lunch med sin bror och sedan unna 

sig ytterligare två veckors välförtjänt vila i den lilla stugan utanför Rimforsa som hon hyr. 

Ännu anar hon inte att semestern snart kommer att ta slut. 

Det har varit arbetsam vår. Dag ut och dag in har hon sökt och bearbetat fragment av 

fakta som hon i oändliga möten med kollegorna hemma i Kalmar kombinerat till hela bilder. 

Hennes nye, manlige chef tyckte till slut hon arbetade för hårt och hotade att skicka 

henne till doktorn. Det är en modern man och en bra chef men han känner mig inte, tänker 

Eva. Han tror att jag är en kvinnlig Wallander bara för att jag är duktig, frånskild och lönnfet. 

Eva vrider upp volymen och låter GunsN’ Roses överrösta motorljudet. Hon lyssnar inte 

på opera, hon dricker inte och hon kör aldrig för fort. Hon ler för sig själv. Likheterna med 

Wallander är i själva verket få. 

Eva är ingen actionhjälte. Hon är en trög men uthållig oxe i det offentligas tjänst. En 

oxe med stor nytta av sitt hästminne. 

En stund senare parkerar hon på gamla bussterminalen. De ska som vanligt äta på den 

klassiska kinarestaurangen mellan Stora torget och Ågatan så hon släntrar sakta förbi 

butikerna på Nygatan ner mot torget. Hon kommer fram nästan en halvtimme för tidigt men 

dofterna får hungern svida till i magen och hon bestämmer sig för att tjuvstarta. 

Det är den vanlige, vänlige kinesen som tar emot hennes beställning. 

”Pekingsoppa.” konstaterar han med ett igenkännande leende och Eva nickar. Hon var 

stammis här i många år tillsammans med sin bror och andra vänner. De var fattiga studenter 

på den tiden och åt ofta bara förrätt. Den sötsura, starka pekingsoppan blev snabbt hennes 

favorit. Kinesen har bra minne, han också. 

Maten kommer snabbt på bordet men Eva hinner inte ens blåsa den första skeden sval 

innan ytterdörren börjar öppnas. Hon ser snabbt på klockan. Det kan inte vara Gunnar. 

Hennes bror kulturbyråkraten kommer aldrig för tidigt och aldrig någonsin för sent. 

Det är någon annan. Det är en kvinna. En kvinna vars gestalt gör att Eva slutar slötitta 

och känner sin semesterlediga hjärna rivstarta. 

När kvinnan ser sig om vet Eva redan vem det är. 


