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L'herbe des nuits 2012 

Berättaren Jean vandrar genom Paris på spaning efter Dannie, den gåtfulla kvinna han älskade 40 år 

tidigare och som försvann under mystiska omständigheter utan att lämna några spår efter sig. En 

svart anteckningsbok fullklottrad med namn på personer och platser, med adresser, telefonnummer 

och tidningsnotiser blir hans hjälp mot glömskan, hans vägvisare till det förgångna. 

Dannie R. Så kallar sig en flicka som egentligen heter något annat. Hon är småkriminell och inblandad 

i en ”otäck historia” och berättaren förälskar i henne – inte hejdlöst utan på klassiskt Modianovis. 

Passivt, viljelöst. En tillfällig följeslagare snarare än en älskare. Snart är hon försvunnen, spårlöst. Kvar 

blir minnena. 

Och de andra följeslagarna: 

Paul Emmanuel Chastagnier med en röd Lancia, han föreslår att jag ska "arbeta" för honom. Ghali  

Aghamouri på Marockanska studenthemmet i Cité Universitaire, Pierre Duwelz, Gérard Marciano, 

Georges (Montparnessegänget) 

hotell Unic på Rue du Montparnasse, drivs av Lakhdar (Davin) 

rue d'Odessa,  

saknade uppehållstillstånd 

Dannie har ett rum på Amerikanska studenthemmet. Hon ska börja på Censierfakulteten.  

Jag trivdes aldrig i Montparnassekvarteren. 

Vandrar på Quai Saint-Michel. Hittar ett café Luxembourg, eller 66:an, med en halvcirkelformad 

bardisk. Dannie och Aghamouri är där.  

Jag blir kallad till polisen, Langlais vid Quai de Gesvres. En viss Mireille Sampierry skulle ha "hållit till" 

på hotell Unic. Jag blir förhörd flera gånger. Men finns inte i listan på stamgästerna i 66-an. "Willy 

från Gobelins" är första namnet på listan. Simone Langelé,  

Hus på landet, med Dannie. Sologne. Feuilleuse och ett telefonnummer. Det går till en Mme Dorme. 

La Barberie.  

Jag glömde ett manuskript i La Barberie. Det gör ingenting. Det ger mig lusten att skriva idag 20 år 

senare i stället. 

öppnas en spricka i tiden (21) 

Vi har shoppat Dannie och jag. Hon är rädd för att gå hem till sitt hotell Unic. Tror att de ska sitta och 

vänta på henne och kräva att få veta vade hon gjort. Det var framför allt Aghamouri hon viller 

undvika. Och de sitter och väntar hela gänget Paul Chastagnier, Aghamouri, Duwelz, Gérard 

Marciano, Georges (Montparnessegänget). Det såg ut som om de höll krigsråd. Paul Chastagniers 

metalliska röst. Han vill veta vad vi köpt på torget.  

Jag följer Dannie upp till rum på hotellet. Själv slinker jag ut, vill inte ha med dem att göra, deras 

ljusskygga affärer.  

Två dagar senare stämmer Ghali Aghamouri träff med mig. Han säger att han vill varna mig. Det 

gäller Dannie i Cité Universitaire. Han hade träffat henne då hon behövde låna en 

studentlegitimation och ett rum i Cité Universitaire. Aghamouri hade ordnat henne en legitimation i 

hans frus namn. Michèle Aghamouri.  "Hon har gjort sig skyldigt till något ganska allvarligt".  



Inblandad i den där "otäcka historien". 

Det handlar om flyktingar från Marocko som regimen där ber den franska polisen att hålla ett öga på.  

"Georges" har starkt stöd av Marocko.  

Han heter Rochard och äger ett hotell i Casablanca. 

Jag vandrar i min kvarter, de väcker smärtsamma minnen till liv.  

Dannie född i Casablanca. Hon säger att "de" använder Aghamouri för att locka en marockan i fällan.  

20 år senare fick jag veta, tack vare den dossiern som Langlais hade överlämnat till mig, vad som var 

"en otäck historia hon var inblandad i", en man som blivit mördad, skjuten med två skott.  

 

Jag har kvar gamla papper från den tiden. På Dannies foto står det Mireille Sampierry.  

Dannie bjuder mig på en sen middag på en restaurang.  

Ägaren André Falvet känner henne väl. Nu vet jag att Falvet var medlem i Stéfanigänget, intern på 

centralfängelset i Poissy.  

Jeanne Duval, Jeanne Duval (French pronunciation: [ʒan dyˈval]) (c.1820 – 1862) was a Haitian-born 

actress and dancer of mixed French and black African ancestry. For 20 years, she was the muse of 

French poet and art critic Charles Baudelaire. They met in 1842, when Duval left Haiti for France, and 

the two remained together, albeit stormily, for the next two decades. Duval is said to have been the 

woman whom Baudelaire loved most, in his life,[1] after his mother. She was born in Haiti on an 

unknown date, sometime around 1820. 

Vid ett senare tillfälle i Paris träffar jag före detta kommissarie Langlais. Han har hela tiden följt mig 

och mina böcker i en dossier som han nu vill ge mig.  

Dannie hette i själva verket Dominique Roger. Jag får hans visitkort.  

"jag var övertygad om att flyktvägar mot framtiden låg öppna för oss" (125) 

Jag bodde på Rue de l'Aude 

Min flickvän Dannie satt fängslad på Petite-Roquette för ett par år sedan? I åtta månader. Snatteri i 

diverse lyxbutiker.  

Jag besökte henne ibland. 

Också anteckningar om Jeanne Duval, Baudelaires älskarinna (21) 

Jag har aldrig återsett en enda av de personer vars namn förekommer i den svarta anteckningsboken 

(22) 

Vandrar på Quai Saint-Michel.  

Överallt låg det ett hot i luften. (33) 

------------------------------- 

Patrick Modiano, född 1945, räknas som en av Frankrikes främsta författare. Med sina starkt 

personliga romaner, där handlingen nästan alltid utspelar sig i Paris, har Modiano sedan länge en 

hängiven publik såväl i hemlandet som utomlands. Sedan debuten 1968 har han gett ut ett trettiotal 

böcker. Modiano har bland annat belönats med Franska akademiens stora romanpris 1972, 

Goncourtpriset 1978 samt det prestigefyllda Prix mondial Cino Del Duca för sitt samlade verk 2010. 

Modiano var student i början av 60-talet och romanens berättare försöker spåra upp en kvinna han var 

förtjust i som hade mystiska vänner, de var inblandade i Algeriets maktstrider, övervakade av polisen. 

 


