
Bal, dans och vackra klänningar
                                                                         
Jag får ett brev som var en inbjudan till en stor bal hos markis d’Andersvilles. Jag blir 
helt till mig och börjar rota bland alla mina klänningar och sjunger för mig själv om hur 
lycklig jag är som äntligen får göra något festligt! 

Regnet slår mot vagnen och kylan tränger sig igenom väggarna, men det tänker jag inte 
på, det enda jag kan tänka är hur fantastiskt det kommer bli att dansa och tala med 
människor jag aldrig mött förut. 

- Detta är det bästa som har hänt mig på flera år! 

När vagnen stannar kliver vi ut i höstmörkret och det enda jag ser är det enorma slottet 
lysa över oss, genom de pampiga fönstren kan jag se långa klänningar snurra förbi i all 
världens form och färg. Det är såhär livet ska vara, tänker jag. Charles tar mig i armen och 
vi går uppför trappan. Jag funderar över hur jag ska kunna bli av med honom där inne, 
inte vill jag spendera all tid med honom. Det tvingas jag göra varje dag som det är. 

- Charles, du har aldrig varit en jättebra dansare, så kan inte jag få lov dansa själv idag? 
Jag hoppas att han inte ska försöka övertala mig till att vi ska dansa tillsammans, som tur 
är gör han inte det utan säger bara:
- Såklart du får, jag kan spela kort med de andra herrarna. 

När portarna öppnas hör jag musiken mycket tydligare och de guldmålade väggarna lyser 
upp hela salen. Jag försöker få kontakt med någon som skulle vilja dansa med mig och 
direkt kommer en lång man fram till mig och kysser mig på handen. Charles står bredvid 
oss men det struntar jag i. Idag vill jag inte bry mig om vad han tycker. 

Jag ser på Charles ibland där han står bredvid bordet där de andra männen spelar 
kortspel, han ser ensam ut. I ögonvrån ser jag att han tittar åt mitt håll också och då 
känner jag skuld för att jag lämnat honom där ensam, men jag försöker tänka att detta är 
min chans att få vara utan honom. 

De närmsta veckorna efter balen är det enda jag kan tänk på männen som jag dansade 
med, musiken, de vackra kläderna och den utsökta maten. Varför kan inte Charles vara en 
sådan man som tar sin fru på baler, teatrar, operor osv. Jag tänker också på vad jag kan 
göra för att lyckas fly härifrån.



Berthes öde

Berthe står i köket och maten är klar, hon ropar och ropar men får aldrig något svar. 
- Har han somnat nu igen? muttrar hon och går ut mot vardagsrummet. Där ligger han 

med huvudet hängande mot bröstet. Berthe blir orolig och springer fram och försöker 
väcka honom. Men han vaknar inte.  Tårarna börjar rinna och hon springer ut mot 
gatan, där möter hon grannen som springer fram till henne och frågar hur hon mår. 
Berthe skakar och hulkar och kan inte få fram ett ord så hon pekar mot huset och 
grannen förstår vad hon menar och börjar röra sig mot grinden. Han tar henne i 
handen och går med henne in. När han får syn på Charles som låg död i fåtöljen måste 
han lägga händerna för ansiktet. Charles var alldeles kritvit och läpparna skiftande från 
rött, blått och grått.  

- Vad sk vi ta oss till!? Berthe skakade av panik och hon vände sig om för att inte se sin 
fars likbleka ansikte. 

- Var lugn, vi går doktorn och så får de ta hand om honom. Han var lugn och sansad, de 
gick tillsammans ut ur huset.

- Vad heter du? Frågade Berthe mellan hulkningarna. 
- George, svarade han och gjorde sitt bästa för att det inte skulle bli tyst. 

När de var framme hos doktorns hus, som var väldigt pittoreskt med rabatter fyllda med 
blommor och magnifika buskar. Det var ett litet hus med halmtak, man kunde känna 
röklukten som spred sig ut ut skorstenen. George knackade på dörren, hårt och snabbt. 
Det var doktorn som öppnade, han var kort och rund med sneda glasögon som satt längst 
ner på nästippen. 
- Hur kan jag stå till tjänst? Frågade han och såg oroligt på Berthe. 
- Min far har precis dött och vi vet inte vad vi ska ta oss till, svarade hon och tog tag i 

Georges hand. 

Några veckor efter incidenten levde Berthe ensam i huset och George kom ofta på besök.  
Han brukade hjälpa henne att laga mat och städa. Efter en tid träffades de nästan varje 
dag och till en början gillade Berthe uppmärksamheten men efter ett tag blev hon trött 
på att George alltid skulle kyssa henne på kinden och hålla henne i handen. Han kunde 
inte tänka sig att leva utan Berthe men han kunde märka att hon inte uppskattade hans 
närvaro och bestämde sig för att överaska henne på ett perfekt sätt som skulle få henne 
att falla för honom precis som hon gjorde dagen de mötte varandra. 

Sedan kom dagen, dagen då hon insåg att hennes framtid skulle se likadan ut som sin 
mors, det var dagen som George friade till Berthe. Det var en vacker dag med blå himmel 
och kvittrande fåglar. Men Berthe uppskattade varken den blå himmeln eller de 
kvittrande fåglarna, det enda hon kunde tänkte på var att hon ville rymma iväg med den 



nya mannen som flyttat till staden, hon hade bara sett honom en gång när hon gick på 
torget men det räckte för att få henne att inte vilja gifta sig med George. Men då sa han 
något som gjorde att hon ändrade åsikt totalt: 
- Vi kan resa till Paris eller London! Han tittade på henne med bedjande blick och hon 

blev alldeles till sig. Att få resa runt i världen var hennes största dröm. 
- Är du säker, Paris? Hon slängde sig i hans armar och för en sekund kände det som om 

det var den andre mannen som höll om henne, men icke. Skulle hon säga ja endast 
p.g.a att han skulle ta med henne världen runt? Ja, det var tillräckligt för att hon skulle 
säga ja. 

Fem år senare fann George Berthe ligga död i sin säng med en burk som varit fulla av 
sömntabletter. 

                                         

Huset Ushers fall 
                     
Från bok till Film
Jag valde att se filmen som handlar om novellen som Edgar Allan Poe skrev. Filmen var 
ganska lång även om boken är mycket kort. Endast 37 sidor. Boken består till en väldigt 
stor del av beskrivningar av rum, känslor, ljud osv. Jag tror att man ville fånga dessa 
känslor genom att göra filmen väldigt långsam och jag tyckte att de fångade miljöer och 
personligheter väldigt bra. Filmen är väldigt mörk och har en ”ruskig” känsla vilket 
boken också har. En skillnad som jag kunde hitta från filmen som inte finns med i boken 
är att han ska ha en hustru som följer med honom när han hälsar på sin vän. Detta finns 
det inga tecken av i boken. En annan detalj från filmen är att han är där för att laga 
slottet då det har fått en stor spricka i sig från källaren, detta händer aldrig i boken utan 
är också något som kommit till senare. 

Det finns många olika filmer om samma historia men jag valde att se filmen från 1979. 
Regissören av denna filmen heter James L. Conway och är en svartvit film. Den är väldigt 
långsam men det är boken också, det beror antagligen på att förr i tiden var alla filmer 
och böcker skrivna på ett annat sätt och blev därför mycket långsammare än vad de är 
nu. Man skrev mycket grundligare med extremt mycket miljöförklaringar av rum och 
områden, detta gjorde att en hel sida i boken kunde gå åt att förklara slottets utseende. 

Fördelar med att göra om det till en film när det gäller såhär gamla böcker är att de blir 
mycket lättare att förstå! Efter att jag hade läst boken var det en del som jag inte förstod 
men när jag såg filmen förstod jag.



Fördelar med litteraturhistoria

Jag tycker att det är viktigt att man får chansen att läsa gamla klassiker i skolan. Jag tycker 
tom att vi läser för lite klassiker och gamla böcker eller för lite böcker över huvudtaget. 
Det är viktigt eftersom förr i tiden skrev man inte på samma sätt som man gör nu. Jag har 
fått bilden av att man målade mer i sina texter förr med mycket adjektiv och förklaringar 
av olika miljöer. Det gör det väldigt intressant att läsa böckerna eftersom man får upp en 
massa egna uppfattningar och bilder i huvudet. Nuförtiden så är det klart att man 
använder sig av adjektiv osv men inte till samma bredd och eftersom många av de så 
kallade ”klassikerna” skrevs för väldigt längesedan vilket också resulterar till att språket 
har förändrats från då till nu. När man läser gamla böcker utvidgas ens eget ordförråd 
väldigt mycket och det är väldigt viktigt när man själv ska skriva, lite konstiga och 
annorlunda ord kan höja textens kvalité något enormt. 

Det är viktigt att vi läser olika slags böcker i skolan för det ger oss allmänbildning som vi 
inte skulle få annars. Jag tycker att det är extremt viktigt att ha kunskap om hur 
litteraturhistorien såg ut och varför den skiljer sig från nu. 


