Maj Britt Källback: Skönt att hon är död (1978)
Storyn
Birgitta var på Björkåsen hem för mentalt handikappade pojkar. Dåvarande föreståndaren Gerda
Magnusson hade en dotterson som hon lovat ta hand om en vecka. Fick stanna på Björkåsen. En dag
gick alla för att bada men dottersonen var krasslig och fick stanna hemma. Birgitta tog hand om
henne. Pojken smet i väg upp på höskullen. Där såg han Anita Planck som höll till i höet med Bosse
Kristoffersson, biträdande föreståndaren. Anita var rädd att bli avslöjad och knuffade ner pojken som
föll och dog. Drottninggeneralen, en gravt utvecklingsstörd pojke, stod bredvid och skrattade, ett
skratt som förföljt Birgitta hela livet. Alla trodde att det Birgitta som knuffat pojken. Livet blev olidligt
för henne så hon flyttade till Paris. Men innan dess krävde hon Anita på 10000 kronor för att inte
avslöja henne.
Sedan tog hon sin sjuksköterskeexamen och hamnade på Karolinska, till sin stora förvåning och
förskräckelse träffade hon Anita. Anita ville inte ge henne mer pengar utan krävde tvärtom tillbaka
de alla de pengar som Birgitta pressat henne på under alla åren, annars skulle hon polisanmäla
henne. När Birgitta träffade på Anita som redan var medvetslös efter att ha fått ett slag i huvudet av
arbetskamraten Barbro för att hon skyllt denne för att vara "knarkardrottning" (medicinmissbrukare,
helt sant var det), slog hon till med tennkannan så att hon dog.
Patienten Sonja Virgin hade sett henne komma ut ur omklädningsrummet. Därför ströp hon henne.
Översköterskan Ester som är bokens huvudperson skapar förutsättningar för att Birgitta kan ta livet
av sig med tabletter ur medicinskåpet. Ester vet var Birgitta har sin beautybox i vilken hon sparat alla
utpressningspengarna. Efter Birgittas död öppnar hon boxen och tar ut större delen av pengarna och
gömmer i en gammal morgonrock längst inne i sin garderob fylld med annat skräp. Pengarna skulle
gå till välgörande ändamål, eller kanske inte. Hellre en bil, ta körkort, en minkpäls? Ester är
emellertid lite glömsk. Hon har bett städerskan fru Sörman att röja ur henne garderob, tömma den
en gång för alla.
Fru Sörman gör som hon blivit ombedd. Röjer ut den fulla garderoben. Kastar "rubb och stubb", även
den gamla badrocken. (Försvinner pengarna med detta? Eller har Ester ännu ett ess i blusärmen? Det
får vi inte veta).

