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Det var visserligen alltid stressigt på redaktionen, särskilt när 
det var lämningsdag. Men efter det att den kända kvinnliga 
tv-programledaren hade ringt var det värre än vanligt. Ner-
vösa kramper gick genom rummet, själv kände jag händerna 
kallna som de alltid gör när jag är stressad. Stämningen stava-
des k a t a s t r o f. 

Alla – särskilt i Stockholm, särskilt i mediabranschen – kla-
gar på att de är stressade. Vi klagar, men är samtidigt stolta. Det 
är status att inte ha tid. Det är som om vi tror att vi är bättre på 
vårt jobb om vi inte har makt över våra egna filofaxer. Vi kan 
bestämma att vi ska träffa våra väninnor ett par månader fram 
i tiden, och det utan att skämmas. Dessutom ska kniven vara 
på strupen mest hela tiden, det är ett bevis på att vi är viktiga. 
I vår bransch finns inte plats för annat än duktiga flickor och 
andra overachievers. Typ B, typ C och typ resten av alfabetet 
får flytta ut på landet och jobba med lokaltidningar, eller söka 
jobb på mindre förlag där de glossiga magasinen bara kommer 
ut i tidningshyllorna när annonsavdelningen har sålt tillräck-
ligt för att finansiera tryckningen. 

Men vi som tillhör A-laget, vilket jag är stolt över att säga att 
jag gör, vi jobbar. Vi jobbar på dagarna, vi jobbar på luncherna, 
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vi jobbar på kvällarna och vi jobbar på helgerna. På tidningar 
som, liksom Gloria, till stor del sysslar med kändisar och under-
hållning är varje utekväll på inneklubbar, varje shoppingrunda 
på fina adresser och varje lunch på dyra restauranger ett tillfälle 
att se, lyssna och lägga märke till. Är Pernilla Wahlgren rund 
om magen? Ber Kikki Danielsson en förbipasserande blåsa i 
 alkolåset? Vem ligger under den kända Dramaten-skådespela-
ren den här veckan? Arbetstid och fritid blir ett – och vi skryter 
om det. Stress är något vi journalister koketterar med snarare 
än något vi försöker få bukt med.

Men den här dagen kunde inte ens tanken på att få skryta 
om kaoset för mina väninnor få mig på bättre humör. Pulsen 
skenade, min EKG-kurva spretade som en gammal gärdsgård 
och jag var inte ensam om det. Chefredaktör Carola Braun, 
även normala dagar mer på den syrliga sidan än den söta, såg 
ut som om hon helst ville skjuta någon.

Det ville hon också. Nämligen den kvinnliga tv-program-
ledare som i sista sekund hade kommit på att hon inte ville 
vara på jubileumsomslaget till Gloria.

”Tidningen står inte för mina värderingar”, hade tv-hoppan 
högdraget meddelat i telefonen och lagt på luren. 

”Men  … ” sa Carola, och fann sig avsnoppad innan hon 
hann ställa den ytterst relevanta frågan ”Vilka värderingar 
pratar du om?”

Det var nämligen känt bland journalister att tv-kändisen 
använde sina programinspelningar som en ursäkt att smita 
ifrån maken och prassla lite åt vänster. Men tyck inte synd 
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om mannen! Han hade i sin tur en faiblesse för svarta kvinnor 
och trots det skenbart perfekta äktenskapet med den nordiska 
skönheten, fortsatte han att vuxenkramas med sådana.

Synd var det däremot om tv-kanalens pressavdelning, som 
säkert hade mutat den moraliskt flexibla programledaren att 
göra Gloria-plåtningen och intervjun till att börja med. För 
veckotidningar kan det ibland vara svårare att få ”fina” kändi-
sar att ställa upp än för exempelvis en månadstidning. Trots att 
vi innehåller lika mycket mode som skvaller (eller ”nöjesmate-
rial” som vår chef föredrar att kalla det), anses vi vara mindre 
fina på grund av vår periodicitet. Även om en medverkan i vår 
tidning ses av över en halv miljon människor och kan påverka 
försäljningen av kändisens bok/skiva/film, brukar speciellt kän-
disar som slåss för att tas som seriösa inte vilja ha med oss att 
göra. Och tv-programledaren förde en hård kamp för att tvätta 
bort stämpeln som ytlig ex-modell, så Gloria var tydligen inget 
för henne. 

Carola Braun tittade frånvarande rakt ut i luften, fortfarande 
med den tomma luren i näven. Hon rörde på de hudfärgade 
läpparna men ingen hörde vad hon sa (lika bra det). Små kring-
liga maskar av hår hade slitit sig ur den misslyckade hövålmen 
till svinrygg. I hårfästet anades svettpärlor. Carola lutade sig 
mot skivbordskanten, mer för att röra på sig än för att få stöd. 
Här hade vi en publicisthjärna som arbetade för högtryck. Ju-
bileet låg visserligen några månader fram i tiden, men det var 
omslagstjejen och omslagsintervjun som skulle garantera för-
säljningen och det var alltså viktigt att ha dem klappade och 
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klara i god tid. En tidning utan omslagstjej är som champagne 
utan bubblor, som mascara utan volymeffekt, som Dolce utan 
Gabbana. 

”MIDDAG FÖR TVÅ PÅ FREDSGATAN 12 TILL DEN 
SOM HITTAR PÅ EN NY OMSLAGSTJEJ!!!” dånade Carola 
ut över redaktionen.

Hennes tunna hår friserades i ambitiösa och oftast misslyck-
ade uppsättningar med hjälp av dyra hårprodukter där namnen 
ofta inkluderade ”super volume” eller ”root lift”. Trots detta 
lyste hennes rosa hårbotten igenom lagren av mousse och mud. 
I övrigt var hon rätt söt, trots trippla hakor och låg tyngdpunkt, 
men just nu såg hon mest sliten ut. Hon drog lite mer i de svet-
tiga hårtestarna för att samla ny kraft. 

”MIDDAG FÖR TVÅ PÅ FREDSGATAN 12 TILL DEN 
SOM HITTAR PÅ EN NY OMSLAGSTJEJ!!!” upprepade hon.

”Få’ man vin å’?” undrade Hans ”Hasse” Stenman, en av kän-
disjournalistikens gamla rävar och överköpt från konkurrenten 
Se & Stör när Gloria startade för ett år sedan. Carola hade just 
nämnt namnet på en av stans lyxigaste restauranger och det 
enda Hasse möjligen gillade mer än god mat var dyr mat. 

Carola tittade på honom med den kärlek och värme man 
endast kostar på en extra vårtig padda. 

”Du kan få både vin och avec om du kommer med en idé som 
tilltalar läsare under �0. Du känner ju bara människor som är 
redo för nödslakt.”

Hon la in så mycket hån som möjligt i tonfallet, men Hasse 
bara flinade. Han tog Carolas trakasserier som en komplimang. 
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Kanske var det för att han satt på ett oöverträffat kontaktnät 
som alla visste att Carola var avundsjuk på, kanske brydde han 
sig bara inte om vad en kvinna hade att säga, hur mycket makt 
hon än hade.

Carola tittade plötsligt bort mot mitt hörn, internt kallat 
ungdomsgården. 

”Ammi? Navid? Sara?”
Jag hörde hur min väninna Ammi svalde tungt, medan jag 

själv rådbråkade min trassliga hjärna. 
”Tilde de Paula, gärna i glammig klänning, och så tre sidor 

om hur man får hennes stil?” föreslog jag. ”Det är många läsare 
som har mailat in och frågat om hennes styling. Sedan kastar 
vi in några sidor klänningsguide i modeblocket och så kör vi 
kändisarnas festklänningar som största budskap. Tilde säljer 
alltid tidningar. Hon uppfattas som helylle och är snygg.”

”Inte dumt!” sa Carola kärvt. Eftersom hon själv ingalunda 
var sylfidsmal trots alla trenddieter hon ständigt provade, dyr-
kade hon kändisar som lyckades kontrollera sitt kaloriintag. 
Tilde var onekligen en sådan. ”Kanske kan vi göra något på 
hennes bästa hälsotips också! Hälsa är trendigt.”

Huruvida Tildes diet var hälsosam eller inte spelade ingen 
roll för Carola, huvudsaken var att hon fick in det säljande or-
det ”hälsa” i samband med en bra kändis. Nämnde jag att hon 
är en av tidningsbranschens mest cyniska chefredaktörer? Na-
vid tog Carolas intresse för min Tilde-idé som en utmaning.

”Vad sägs om det här då: Maria Bonnevie – därför är kar-
riären viktigare än kärleken?”
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”Tror du vi får henne att ställa upp?” invände Carola. 
Det är branschfakta att Dramaten-skådisar inte är odelat för-

tjust i veckotidningar. Om de någon gång gör en intervju med 
oss vill de bara tala om sitt jobb och sin konst och inget som 
vanligt folk vill veta.

”Kanske om vi kör just den vinkeln med hennes jobb och kar-
riär”, sa Navid mycket riktigt, ”jag gör ett försök att få loss hen-
ne.”

”Men säljer hon tillräckligt många tidningar?” frågade Ca-
rola tveksamt och slets mellan ägarnas tuffa vinstkrav och sin 
önskan att för en gångs skull få göra något riktigt creddigt. 
”Mikael Persbrandt säljer, men säljer Bonnevie, nu när de 
inte längre är ihop? I så fall måste vi få henne att säga något 
om den käre Mikael så vi kan ha hans namn i ett citat på 
omslaget.”

Jag tog spjärn mot golvet och skickade min rullande skriv-
bordsstol en halvmeter bakåt för att byta ställning och mjuka 
upp mig lite. Vi hade jobbat till elva på kvällen de senaste 
dagarna för att få klart de viktigaste delarna till det extra 
tjocka jubileumsnumret. Samtidigt skulle vi göra den vanliga 
tidningen, och hela redaktionen var vid det här laget vand-
rande muskelknutor. Det kändes som om Starke Adolf hade 
tagit mina olika nackmuskler och knopat ihop dem i en rejäl 
pålstek. Jag rullade med skulderbladen så att tröjans breda åt-
tiotalsringning kanade ner över ena axeln. Kanske skulle den 
lilla rörelsen vara nyckeln till någon kreativ låsning inom mig 
och de goda idéerna skulle strömma ur min mun som vore de 
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en wintoursk vårflod. Det vore guld värt i just detta läge när 
a) jag hade Carolas uppmärksamhet och b) jag försökte samla 
extra många pluspoäng inför höstens löneförhandling.

Alla andra företag håller sina löneförhandlingar på våren, 
men Carola ville som alltid göra saker på sitt sätt. Hon höll 
dem på hösten. Jag var glad bara jag fick löneförhandla över-
huvudtaget. Mina shoppingvanor, mina utelivsvanor och mitt 
snart-ska-jag-bli-vuxen-och-köpa-bostadsrätt-konto skulle må 
fint av några extra kronor. 

Men icke. Inte en enda liten kreativ tanke uppenbarade sig 
i mitt huvud. Jag knackade på pannbenet, men det ekade bara 
tomt därinne.

”Okej, men hör här!” sa Ammi. ”Vi tar en gammal vim-
melbild på någon av prinsessorna från typ Nobelfesten och så 
skriver vi om prinsessornas glamourstil. Det är visserligen inget 
nytt, men perfekt för ett lyxigt jubileumsnummer!”

Carola hade lyssnat på oss och gjorde nu som hon brukade; 
tog någon annans idé och gjorde den till sin.

”Vi kör Victoria, komplett med Hägelstam-frisyr och tiara. 
Hon säljer mer än Madde. Folkkärare. Det blir perfekt för vårt 
ettårsjubileum!” Carola nickade självbelåtet, uppenbarligen 
jättenöjd med sin uppfinningsrikedom. 

Jag tittade på Ammi. Hon är, precis som jag, en typ A och 
det var inte lätt att se en bra idé ryckas undan rakt framför den 
söta rumpnissenäsan. En skugga for över blicken och den breda 
munnen drogs ihop i en rosenröd grimas. Men sedan ryckte 
hon på axlarna och bestämde sig för att det inte fanns något att 
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göra åt stölden. Alla idéer = chefens idéer, jomenvisst. Enligt 
Carola var det gott ledarskap. 

Jag tittade på min kollega och väninna över bordet och för-
sökte signalera deltagande med blicken. Det är lätt att känna 
sympati för Ammi. Hon är söt på ett oskuldsfullt, rågblont 
fäbojäntevis. Särskilt män brukar känna ett behov av att be-
skydda henne. När hon inte sminkar sig är hon ljuv som en 
junimorgon och svensk som en skål smultron med mjölk. Men 
det är inte så ofta. Ammi älskar smink i alla dess färger, ju 
starkare och mer dramatiska desto bättre. En dag kan hon 
dyka upp med kattlik eyeliner à la Audrey Hepburn, bara 
för att nästa komma som en trolsk sjöjungfru med havsgrön 
ögonskugga och silikonpärlor dinglande i ögonfransarna. 
Ammi har en makeuplåda som inte ens Charlotte Perelli kan 
hålla de övermanikyrerade tassarna borta från. Faktum var 
att Charlotte hade tiggt till sig ett av Ammis Kanebo-crème-
puder vid en intervju. 

Då Ammi inte lade märke till mina konstiga blinkningar 
och sympatiska miner, tog jag sats för att viska ”jag måste byta 
jobb”. Det var det mantra vi upprepade flera gånger dagligen. 
Men exakt i denna stund började min trådlösa skrivbordstele-
fon ringa. Det var säkert Guido från sin konferens i Tällberg/
Sätra Brunn/valfri landsort med spa-hotell. Jag andades ut, för 
att bli av med stressrösten, och lyfte luren:

”Gloria, det är Sara.”
Tyvärr var det ingen djup mansröst med italiensk brytning i 

andra änden. Åldern på den kvinnliga rösten var svårbestämd. 
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Tonfallet var tonårsungt och glättigt, medan själva rösten sna-
rare var medelålders.

”Hej! Det här är Desirée Thymell. Jag vet inte om du minns 
mig – vi träffades ute med Mathias Säf  … Jag kommer ihåg att 
du var så trevlig! Har du tid en stund?” 

Tid en stund? Jag har aldrig tid. Jag mindes mycket väl min 
gamla Aftonposten-kollega Mathias Säf, men jag mindes ingen 
Desirée, och brydde mig inte heller så länge hon inte hade en 
intervju med kronprinsessan att erbjuda. Men att inte ta ett 
samtal? En nöjesjournalist gör inte det. Det kan nämligen fin-
nas en nyhet överallt. 

Jag kastade ett öga över axeln och såg att Carola redan höll 
på att riva fram arkivbilder från senaste Amaranterbalen. Där 
skulle det säkert finnas fina balbilder på sessorna i eleganta klän-
ningar. Hasse Stenman verkade göra en brandkårsutryckning 
med texten. Han var barfota på hela huvudet och hans glansiga 
flintskalle guppade upp och ner bakom skrivbordet. Han kunde 
säkert få något citat från Tarras, de var visst gamla bekanta. 
Skvallret sa att de hade haft ihop det någon gång när seklet 
– förra seklet – var ungt. Inget för mig att göra just nu, alltså. 

”Självklart har jag en minut för dig”, ljög jag i luren och 
lyckades låta avspänd och intresserad. 

Herregud, det var ett under att jag inte hade fått hjärnblöd-
ning redan. 

Det visade sig att rösten i telefonen, Desirée, hade en botox-
 klinik på Riddargatan. Därför var en kvalificerad gissning att 
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hon var rynkfri som en delfin och hade små pliriga ögonlocks-
lösa ögon, eftersom alla plastikbenägna kvinnor i Stockholm 
ser ut så. Men sanningen var att jag inte kom ihåg hur män-
niskan såg ut. Jag kom faktiskt inte ens ihåg att vi hade träffats. 
Men det lät jag henne aldrig förstå, utan lyssnade tålmodigt på 
hennes utläggning om sin verksamhet:

”Ja, du vet, vi fixar rynkor och kan också göra läppar. Folk 
kommer till mig för att pigga på sig lite!”

”Pigga på sig lite?” När jag behöver pigga på mig lite brukar 
jag sova sexton timmar i sträck, ta en långpromenad eller göra 
en ansiktsmask. Men folk är ju olika. ”Toppen! Men du vet, 
vi är ju en kändis- och modetidning. Vi har tyvärr inte plats att 
skriva om behandlingar.” 

Trots att dokusåpadeltagare har hunnit göra restylane till 
ordet på (eller i) var mans läppar skriver vi väldigt sällan om 
skönhetsbehandlingar som sådana. 

Desirée proffsfnittrade artigt. 
”Nej, det kanske inte går. Men innan du bestämmer dig 

tänkte jag bara presentera en liten idé som skulle passa Gloria, 
tror jag. Jag har ju en del kunder som går hos mig och som är 
vad som kallas för, tja, kändisar. De flesta kan jag ju inte säga 
något om, som du förstår. Läkarsekretessen gäller ju också hos 
mig. Men hur skulle det vara om någon av dem kan tänka 
sig att vara med i er tidning och visa hur det går till när hon 
behandlar sig?”

Ah! Det där har man ju läst om i både Aftonposten, Kvälls-
bladet och Se & Stör. Kändis vill fixa sitt utseende, kändis 
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vill inte betala. Kändis går till klinik och lånar ut sitt ansikte 
(eller i Linda Rosings fall: sin bakdel) till en tidning (eller i 
Linda Rosings fall: ett tv-program). Tystnad! Tagning! Tid-
ningen säljer lösnummer, kliniken får PR och kändisen får 
plastkorvar i fejjan som skulle göra Melanie Griffith grön av 
avund. Emma Andersson och Carolina Gynning har sponsrat 
läppar på detta sätt tidigt i sina karriärer, medan de före detta 
Alcazar-killarna Andreas Lundstedt och Magnus Carlsson har 
gjort hårtransplantationer långt innan de ens var Alcazar-kil-
lar. Och på något sätt har det gått inflation i kirurgi till allmän 
beskådan. Ingen läsare bryr sig längre. Jag var rätt säker på att 
inte heller chefredaktör Carola Braun skulle vara det minsta 
intresserad av ännu ett sprutstick, men jag ville samtidigt inte 
avfärda kvinnorösten i telefonen på ett ovänligt sätt. Jag för-
sökte låta mittemellanintresserad:

”Mja, det kanske kan vara något. Men då behöver jag en 
väldigt känd kändis, om du förstår vad jag menar. Ingen doku-
såpadeltagare, det är ändå ingen som kollar på de programmen 
längre. Ja, om du inte får Robinson-Robban, förstås. Folk gillar 
inte honom men de tycks älska att hata honom. Men hellre en 
popstjärna eller skådespelerska.” 

Jag visste mycket väl att jag la in en beställning som i det när-
maste var omöjlig, i hopp om att vårt samarbete skulle självdö. 
Men den glada rösten verkade inte det minsta avskräckt.

”Ja, det förstår jag att du behöver! Jag tror jag har en tjej som 
passar …”
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Vid niotiden på kvällen började redaktionen tömmas. Det 
skymde ute och de starka lamporna över layoutarnas bord hade 
tänts. Vår art director Caisa hade fortfarande några timmars 
hårt arbete framför sig när hon skulle arrangera de sista ru-
brikerna, texterna och bilderna till nästa veckas Gloria. Sedan 
var dessutom omslaget kvar. Och allt skulle göras med den 
glamourösa kommersialism som var tidningens signum, under 
tidspress och under Carolas vakande hököga. Jag avundades 
inte Caisa hennes jobb. Som tur var fanns layoutchefen Lin-
néa, en av redaktionens verkliga klippor, vid hennes sida. På 
Gloria fungerade det så att den ystra och påhittiga AD:n var 
kreativt ansvarig, medan layoutchefen var praktiskt och tek-
niskt ansvarig. Det var den ordentliga Linnéa som vid sjutiden 
på morgonen skickade över det färdiga tidningsmaterialet till 
repro. Det var hon som strax innan tryckeriets reproavdelning 
kom till jobbet packade alla färdiga sidor med bilder, placerade 
dem i mappar och la över dem på reprons server. Innan Linnéa 
gick hem idag, oavsett vilken tid, skulle hon göra lämningen. 
Detta gjorde hon vid varje lämning, alltså en gång i veckan, 
utan att klaga eller göra bittra miner bakom AD-Caisas rygg. 
Parallellt med den vanliga lämningen skulle den här veckan 
också det blixtproducerade jobbet om prinsessornas glamour-
stil skickas iväg. Det jobbet skulle gå till en extratidig repro 
inför vårt jubileumsnummer bara för att Carola i ett anfall av 
högmod hade bestämt att det skulle vara en gyllenglänsande 
bård längst ner på de flesta sidor och i en del rubriker också. Jag 
tippade att guldfolieringen gjorde tidningen tvåhundra gånger 
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dyrare att producera än vanligt. Men Carola tog aldrig beslut 
som inte gav klirr i kassan så på något sätt skulle denna extra-
vagans säkert löna sig, kanske i ökade annonsintäkter.

Hasses Victoria-text var klar. Carola hade bara bett honom 
göra om den två gånger. Han hade efter den andra gången 
lämnat in den första versionen igen och hon märkte det som 
vanligt inte, utan var nöjd. 

Det var inget kvar för mig att göra. Det var dags för mig och 
Ammi att byta ut Mac-datorerna mot Mac-makeup.  

I taxin ner till hotell Kung Carl, där vi träffade de andra tje-
jerna varje vecka, drog jag på mig ett tjockt lager blekrosa läpp-
glans och var redo för helgen. Det var visserligen bara torsdag, 
men om man var törstig och på partyhumör kunde man ju kalla 
det för helgdag. Jag sneglade på Ammi som satt bredvid mig i 
baksätet och la på dubbla lager av Diors glitterglittriga gloss 
Sparkle Shine. Hon såg ut som en discokula runt munnen.

”Är det för mycket?” undrade hon när våra ögon möttes i 
backspegeln.

”Inte om du ska uppträda med After Dark”, sa jag. 
Hon tittade på sig själv i den guldfärgade puderdosans spe-

gellock.
”Äsch, Christer Lindarw är skitsnygg”, sa hon och la på ett 

till lager. 
Det är svårt att se att en helblingad pingla som Ammi har 

sina rötter djupt ner i den halländska myllan. Hennes för-
äldrar driver ett lantbruk som hennes äldre bror ska ta över 
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så småningom. När hon pratar med familjen i telefon är det 
boskap, ensilage och mjölkning i bondromantisk förening, på 
halländska som är så bred att en norrlänning som jag knappt 
förstår vad hon säger. Var denna faiblesse för extravaganta 
makeuper kommer ifrån har jag ingen aning om. Kanske är 
hennes glamourlängtan en revolt mot gummistöveluppväx-
ten, kanske är det bara något som alltid har funnits djupt 
inom Ammi själv.

Eftersom Guido inte hade hört av sig på hela dagen försökte 
jag ringa honom igen, men han svarade inte.

”Du vet hur det är med konferenser”, skojade Ammi. ”Du ska 
se att han ligger och guppar på sin sekreterare istället för att 
svara i telefon när du ringer.”

”Eller hur! Förresten har Guido ingen sekreterare.”
”Då ska du se att han ligger och guppar på en praktikant, 

då. Har inte såna där finanskillar alltid välskräddade prakti-
kanter, som de tar bakifrån på sitt stora blankpolerade skriv-
bord?” 

”Visserligen har Guido en praktikant, men du har nog sett 
för mycket Hollywoodfilmer! Finanskillar jobbar med låtsas-
pengar hela dagarna, och hela kvällarna också. Och när de 
inte jobbar med låtsaspengar äter de flottiga trerättersmiddagar 
med sina rika klienter. Och har de möjligtvis lite tid över, går de 
på gymmet för att bli av med de flottiga trerättersmiddagarna 
som har lagt sig kring magen. De har inte tid att göra the dirty 
thing med sina praktikanter. De har knappt tid att göra the 
dirty thing med sina flickvänner längre.”
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Jag nedvärderade Guidos jobb för att roa Ammi, men faktum 
var att jag inte överdrev vad det gällde sexbiten. Det hade varit 
ont om the dirty thing på sistone. Det var torka i boogieöknen, 
så att säga. Ammi skrattade länge men sade sedan med ett 
beklagande tonfall:

”Stackars flickvännerna! Jag tycker flickvännerna ska skaffa 
en ung älskare som kan hålla dem vakna på nätterna medan 
pojkvännerna gör karriär. Jag vet en alldeles utmärkt –”

”Ammi, jag vet hur det blir när du ska fixa ihop blind dates. 
Jag har sett det förr: katastrof. Pannkaka. Platt fall! Jag vet inte 
var du hittar alla dessa nördar! KTH? FCZ? Eller finns det nå-
gon annan bokstavskombination som jag har missat?”

”Vadå, nördar är trendiga! Plus att det är fina killar! Det är 
bara att vissa singelpinglor, hur smarta de än är, prompt ska 
falla för sliskiga italienska strandraggare.”

”Du, har du kollat dig i spegeln på sistone? Om dessa bokstavs-
killar är så fina, varför blir du då inte ihop med dem själv? Är 
det någon som faller för konstiga killar är det ju du. Skitstövlar, 
bad boys och svin på löpande band.”

”Håkan var ingen skitstövel!”
”Jag vet. Därför var ni bara på en dejt också, innan du kom 

på att  … ja, vad var det för fel på honom? Han ringde dig redan 
samma kväll som ni hade dejtat, va? Och sa att han hade haft 
trevligt och att han ville ses igen?”

”Precis. Han var desperat.”
”Bara för att han vill träffa dig betyder det inte att han är 

desperat.”
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”Han hade fula skor också.” 
”Jaja, visst. Jag ringer min strandraggare senare, när han och 

praktikanten är klar med sitt nuppande. Nu är det torsdag och 
jag behöver en drink.”

Åsa och Diana hade redan kommit. Åsa satt med sin vanliga 
afterski-kombo, stor stark och Jägermeister-shot, medan Diana 
höll i foten på ett glas rött. Jag kramade Åsa och luftpussade 
Dianas kinder. Diana är den enda av oss som kindpussas. Hon 
är född i Chile men uppvuxen i stockholmsförorten Rissne och 
i både Chile och Rissne pussar man på kind, har jag lärt mig. 
Diana är inte den som förnekar sina rötter. Inte nog med kind-
pussande – hon svär också på spanska, dricker helst chilenskt 
vin och undervisar ständigt oss andra i sitt lands seder och 
bruk. Frågar du Diana kommer allt av värde från Chile – pon-
chos, alpackaull och goda likörer. Frågan är om det inte var där 
som människosläktet föddes överhuvudtaget? 

Åsa är Dianas motsats. Hon kommer från det lappländska 
samhället Storuman och pratar nästan aldrig om det. Hon pra-
tar nästan aldrig, punkt. Nej, nu var jag orättvis. Åsa pratar 
visst, bara inte lika mycket och högljutt som Ammi och Diana. 
Jag är däremot mer lik Åsa, kanske för att vi är släkt på långt 
håll. Jag är född och uppvuxen i Umeå, men släkten kommer 
från det halvstumma inlandet, så jag har i mitt jobb som jour-
nalist alltid fått motverka min naturliga instinkt att hålla klaf-
fen. Jag har fått öva mig hårt i att mingla och att kallprata, två 
cirkuskonster som är ett måste i mitt jobb. Och jag har blivit 
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bra mycket bättre på det. Nu när jag åker hem till Umeå och 
besöker min lilla konstnärsmamma och min jättebamsing till 
snickarfarsa slås jag ibland av hur tyst det kan vara därhemma. 
Det lade jag förstås aldrig märke till när jag växte upp. 

Kanske var det också därför jag trivdes på Kung Carl, ett 
ställe nära Stureplan där man faktiskt kan prata med varand-
ra och inte bara skrika enstaka ord tvärs över bordet. Kung 
Carl är ett hotell med känsla mitt emellan Esso Motorhotell 
och trenddesignat. Golvet i lobbyn är högst åttiotalstråkigt te-
gelrött, medan den stora oljemålningen över Stockholm som 
hänger på väggen är värdig Antikrundan. Hotellet är både ge-
neriskt trist och fullt av personligt utvalda antikviteter – en 
intressant mix. Innanför receptionen finns ett sex våningar 
högt atrium som utgör lobbybaren och vilken kväll i veckan 
man än kommer finns det sittplats. Den trevliga barpersonalen 
och den engelska looken på läderfåtöljerna kompenserar i viss 
mån takhöjdens känsla av köpcentrum. Kung Carl hade blivit 
en given samlingsplats för våra sittningar. Just den här veckan 
träffades vi på en torsdag, vilket var den vanligaste mötesda-
gen, men lite beroende på jobb och på Åsas fyraåriga dotters 
nycker sågs vi ibland på andra dagar också.

”Hörrni, jag kilar till baren en sväng. Ammi, du vill ha bub-
bel, eller hur?”

När jag kom tillbaka med ett glas vitt och ett glas champagne 
till Ammi gjorde vi vår sedvanliga puma-uppdatering. ”Puma” 
är ett ungefär lika töntigt ord som ”hunk” men det förstod vi 
inte när vi var 19 år och lärde känna varandra på journalist-
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högskolan. Begreppet hade hängt med sedan dess trots att vi nu 
egentligen borde veta bättre. Och själva uppdateringen var ett 
effektivt sätt att lämna relationsstatusrapport på kortast möjliga 
tid och sedan slå oss lösa på drinkarna och skvallret istället. 

”Italienska puman på konferens, väninna tror att han nup-
par praktikanten”, började jag och himlade med ögonen i Am-
mis riktning.

”Väninna bara avundsjuk, har ingen puma själv”, sa Ammi 
snabbt.

”Basketpuman spelar bortamatch i Luleå eller Sundsvall”, sa 
Diana och tog en djup klunk av sin Merlot. 

”Ja, det kan vara svårt att skilja på alla städer i Norrland”, sa 
Åsa syrligt. ”Luleå? Sundsvall? Sak samma. Det är ju bara typ 
�0 mil emellan.”

”Förlåt”, sa Diana utan att alls mena det, ”jag vet ju att du är 
lite känslig där med dina hemtrakter.”

”Mina hemtrakter? Jag är från Storuman, som ligger i in-
landet, medan både Luleå och Sundsvall ligger vid kusten”, 
sa Åsa, nu ännu syrligare. ”För övrigt har inte heller jag något 
nytt att berätta på pumafronten. Bara tråkiga nyheter som ni 
har hört förr: exmannen har inte betalat underhåll den här 
månaden heller.”

Diana exploderade direkt:
”Vilken jävla pendejo han är! Jag blir så TRÖTT! Du borde 

dra den där hala lilla skiten inför en jävla domstol! HUR kan 
han låta dig ensam betala lilla prinsessans tak över huvudet? 
Karln har inte pröjsat en enda jävla rubel sedan han lämnade 
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landet, och du är ju inte rik direkt!”
”Vi har pratat om det här förut”, sa Åsa. ”Så länge han noll-

taxerar får jag inga pengar. Det är inget att göra åt.”
”Killen är snowboardproffs, åker land och rike runt, gör hopp 

i Red Bulls jävla töntiga reklamfilm och tjänar inga pengar! Det 
måste väl lagens långa arm fatta att det inte går ihop!” Diana 
kokade.

”Jag vet, jag vet, det är hemskt”, sa Åsa. ”Men jag kan inte dra 
på mig advokatkostnader bara för att slåss mot väderkvarnar. Jag 
har just blivit av med skulderna efter skilsmässan.”

Hon började bli röd i ansiktet, trots att hon försökte kon-
trollera ansiktsfärgen. Vi hade upplevt det förut – Åsa kunde 
inte nog klandra sig själv för att hon skaffade barn med ett 
kronpucko. Så när vi andra påpekade det sorgliga faktum att 
hon hade skaffat barn med ett kronpucko, tog hon det som 
kritik, även om det bara var själva kronpuckot som vi var arga 
på. Ammi hade tydligen också lagt märke till Åsas sinnes-
stämning och skyndade sig att göra ett räddande lappkast i 
konversationen:

”I lördags låg jag med en kille som hade en extremt liten 
snopp. Den var så liten att jag inte riktigt visste om vi hade 
börjat eller inte! Det var så konstigt: Hur kan en snopp vara 
så liten och ändå fungera? Eller, ja, det gjorde den ju inte. Inte 
för mig i alla fall.”

Jag började småfnissa, Diana såg distraherad ut, Åsas röda 
ansiktsfärg lade sig och den sociala temperaturen var snabbt 
på väg upp igen.
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”Jag hatar när det händer!” hakade jag på. ”Samtidigt måste 
jag erkänna att det bara är små som levererar utan något övrigt 
pillande, om ni förstår vad jag menar. Det är något med små 
som kittlar dödsskönt i kistan.”

Jag lyckades snyggt undvika att kommentera om det var Gui-
do jag talade om eller inte. Jag kunde mycket väl ha grävt upp 
något gammalt åkerspöke från F.G. (Före Guido), för en sådan 
tid hade funnits, och lyckades därmed hölja mitt nuvarande 
sexliv i dunkel. Med min diplomatiska skicklighet borde jag 
bli nästa Kofi Annan.

”Jag avskyr när en man är hängd som en hamster”, invände 
Diana som tydligen förstod att det var bäst att lämna Åsas ex 
snålfasoner, ”stora är skönare. Och som en bonus sitter de ofta 
på stora män. När det gäller män säger jag: hellre Obelix än 
Asterix.”

Diana är själv 180 centimeter lång, hennes basketspelande 
pojkvän ytterligare en decimeter. 

”Stora är roligare att ta i munnen”, instämde Ammi. ”Då 
känner man sig som en riktig dirty slut.”

”Pffft”, sa Diana. ”Jag skulle aldrig ta den i munnen över-
huvudtaget. Är det någon som ska gå ner så är det inte jag.”

”Men hörrni”, sa Åsa med allvar i rösten, ”kan vi sluta med 
vårt storlekstrams och prata om seriösa saker? Jag har något 
viktigt att ta upp: Jag tycker inte att storleken spelar så stor 
roll. Däremot vinkeln. Lite uppåtpekande är bra, mycket upp-
åtpekande ännu bättre. Och god forbid sådana som är böjda åt 
sidan. Jag tänker fortfarande på Jesper varje gång jag ser skylten 
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”varning för skarp vänstersväng”.
Diana började bli glansig på ögonen och viftade åt den söta 

servitrisen. ”Hallå, där, fröken! Vi behöver en runda drinkar 
till! Och det genast! Jag tror vi slår till på fyra vodka/tonics. 
Det är den senaste modelldrinken, har jag hört. Nästan inga 
kalorier.”

Efter Kung Carl blev det drinkrunda på Riche, och sedan tja-
tade Ammi till sig ett sista depåstopp på Mården, som egentli-
gen främst är en restaurang men har en trevlig bardel och ännu 
trevligare fruktdrinkar. Ammi brukar ofta se till att vi hamnar 
där, bara för att sedan ha gångavstånd hem till lägenheten som 
hon delar med Diana. Åsa, å sin sida, hade avvikit flera timmar 
tidigare. Sagas balett slutade redan vid åtta och den ensamstå-
ende mamman fanns förstås på plats för att hämta.

Ammis lilla manipulation bekymrade inte mig. Jag tog taxi 
hem till Söder i vilket fall som helst, jag var bara glad så länge 
jag fick sällskap till drinken. Och till drinken. Och till drin-
ken … 

När taxin kom upp ur södertunneln i full fart sög det till i 
maggropen och jag kände att insidan av huvudet var väääldigt 
luddig. Tungan var förresten också luddig. Och ögonlocken 
med. Jag blundade hela vägen från taxin fram till min port 
bara för att det var så jobbigt att titta. Gatlamporna lyste som 
supernovor och plötsligt förstod jag rockstjärnor som har sol-
glasögon på sig om kvällen. Men två Resorb och en tandborste 
på det här, så skulle jag nog orka till jobbet imorgon. Och så 
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min sköna säng, med svala lakan, pösiga dunkuddar och stort 
flufftäcke, kanske Dolly Parton i iPoden, mmmm …

Men vad var det där? Det stod en figur som var märkvärdigt 
välbekant utanför min dörr. Vad i hela friden gjorde Guido 
här? Var inte han och tog ansiktsbehandlingar för glatta livet i 
Tällberg/Sätra Brunn/valfri landsort med spa-hotell? Han såg 
dessutom inte speciellt utvilad och fräsch ut. Tvärtom så var 
han både rufsig och rödögd och skrynklig. Ungefär som jag, 
antog jag. 

Det här kunde bli intressant. 
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