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Nu när det börjar nalkas jul.
följ med oss ut och ha lite kul.

om du en tung börda på dina axlar bär.
Kom då till oss, vi kan det här.

Jag vet att ragga brudar på krogen kan vara svårt.
Det är tungt när man där hemma ligger och något är hårt.

Sluta böna, be och tigga.
lär av oss så du får ligga.
vill du ha dopp i grytan.

Släpp då fram den riktiga mannen till ytan.
visa dom att det är dig dom ska lyda.
Det ända du riskerar är lite klamydia.

Redan från starten ska du sätta en sexuell frame.
för du vet väl? Det är bara ett game.

Se även till att ha med en riktigt bra wing.
Den som öppnar har alltid första tjing.
vi vill bara att du ska bli bra med tjejer.

Så du får hem nån som du med kan göra grejer.
Så ikväll gå inte ut och var en chode.

Gör som vi så du kommer i the right mode.

GoD JUl!
önskar

Charismatic Seduction
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P r o l o g

Stefan äger rummet. 
Han har deras fulla uppmärksamhet. De suger i sig hans 

ord som hungriga spädgrisar suger sugga. Deras ögon är limma-
de vid hans blonda hästsvans och hans maskulint huggna haka 
med tvådagarsstubb. Med gapande munnar beundrar de hans 
blottade, solbrända biceps, hans slitna dieseljeans och slimma-
de t-shirt med texten SUCK it oR fUCK it. De bländas av den 
gnistrande stenen i hans högra öra. 

Han äger, kort sagt.  
Han är herden och de är fårskocken, och det känns exakt lika 

underbart som det gjorde första gången han upptäckte att han 
ägde makten att domptera en församling. Det är inte så länge se-
dan, men det har ändrat hela hans liv. Han älskar det! Han älskar 
det kanske mer än han någonsin älskat någonting annat.

Det är en fredagskväll två veckor före jul, och i den hyrda kurs-
lokalens fönster glimmar en adventsljusstake och sprider ett triv-
samt sken. 

Stefan, alias Spearhead, ska just inleda denna helgs bootcamp. 
Han granskar mixen av choder: ett par typiska datanördar som 
troligen bor hemma hos sin mamma och spelar Warhammer sju 
dagar i veckan, en fetlagd moppemekare från vischan som bär 
postorderfleece och Sportex-keps (vilket mycket väl kan vara det 
närmaste sport han någonsin kommit), en kostymnisse i fyrtio-
årsåldern, en mager stackare som ser ut att vara närmare femtio 
bast, en total überchode kring trettio med button-down-skjorta 
och jeans uppdragna i midjan, ett par trendoffer från nån webb-
designbyrå, ett par svartögda tonårskillar från tensta/Rinkeby 
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med mössan över ögonen och brallorna under röven, så kramp-
aktigt coola att de ser bajsnödiga ut. Slutligen ett par jantekillar 
från västerås eller Söderhamn eller någon liknande håla, den ty-
pen som försvinner totalt i tapeten. 

En ganska genomsnittlig samling. tolv adepter denna gång. 
Det blir en schysst kollekt, som han och kollegorna inom CS – de 
vänner och brothers in arms som just nu sitter bredvid honom i 
föreläsningssalen och stöttar honom mentalt – brukar säga. Det 
är ”pick up-artisterna” Stallion, Thunderballs och Erectus. Hans 
blodsbröder. De håller allesammans på att bli rika på att lära 
svenska töntar ragga brudar. 

Spearhead reser sig från sin nonchalant armbågslutade posi-
tion i fönstret och ställer sig mitt i rummet. Han står kraftfullt och 
bredbent, provocerande nära den främsta raden av seminariedel-
tagare där de sitter bakom sina smala bänkar. Hans bulnande gylf 
är bara en halvmeter framför den närmaste killens näsa och han 
ser den lilla, lilla glimten av chodig rädsla i grabbens ögon. Han 
njuter, sätter händerna i sidorna och gungar sig bakåt på cowboy-
bootsens massiva klackar. Så förflyttar han kroppstyngden bort, 
och väger fram och tillbaka några gånger medan han sävligt som 
en skånsk snut mönstrar skaran. Han spänner ögonen i dem en 
efter en. Det är knäpptyst. Så släpper han lös sin mäktiga stämma 
över församlingen med avsedd chockeffekt:

”Du är en ledare!” 
Choderna rycker till. Han låter meningen sjunka in, går ett 

litet varv och stryker sig över håret, balanserar runt på ena tån 
och landar effektfullt i samma bredbenta pose som tidigare. to-
tal kroppskontroll.

”Hur gör en ledare?” frågan seglar ut över aspiranternas huvu-
den, men ingen gör någon ansats att svara, de fattar att den är re-
torisk. Det här är hans show. Choderna bara väntar på att få lapa 
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och lära. Han flyttar fötterna ännu bredare isär, vaggar lite och 
fortsätter: 

”En ledare tar plats! Det handlar om kroppsspråket, om leen-
det, om dominans, om att kunna leda kvinnor. varenda aspekt av 
subkommunikation som påverkar kvinnor.” Effektpaus. ”Hur gör 
ledargrottmänniskan?” tystnad. ”Det är inte bara vad som kom-
mer ut ur hans mun, det är hans kroppsspråk! Hur visar han för 
kvinnan att han är ledargrottmänniska?” Ännu en fråga som blir 
hängande i luften. Den närmaste choden, en blond, blekrosa kille 
med dubbelhaka, klipper nervöst med de vita ögonfransarna.

”Jo, dudes, han tar tag i henne, leder henne dit han vill. Det 
handlar om attityden. Släpp rädslan! ta kontrollen! Då har du 
fiskarna som i en liten ask. flera stycken på en gång. En på var-
je arm, eller i varje håv, he he. och ju fler du fångar desto fler får 
du. fattar du det här så kommer du att få riktigt många sköna jul-
klappar i år!”

Dämpade skratt från några av lärjungarna.
”Sure, jag vet att ni tycker det verkar otroligt – men det är möj-

ligt! och nu ska vi här på Charismatic Seduction show you how.”
Han ler sitt bredaste leende. 
Han äger.
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1.

Hon klev på vid Midsommarkransen, och han tänkte genast 
att hon var ett uselt omen. Hon var så häpnadsväckande lik 

Jeanette andersson från gymnasiet hemma i Gimo.
Hans första stora kärlek.
Jeanette andersson. tjejen som visste för mycket. tjejen som 

gjorde att han knappt vågade sig till skolan den sista veckan. tje-
jen som gjorde att han kom sent och satte sig längst bak i aulan på 
avslutningen för att kunna smita ut först, hukande i studentmös-
sans anonymitet, osedd av Jeanette och helst av alla andra också. 
Han hade varit övertygad om att hon avslöjat allt, och att hans fi-
asko redan spritt sig som en löpeld bland treorna. Kanske visste 
hela skolan vilken jätteflopp han var. 

Det var hon som bar skulden till att han blivit patologiskt blyg, 
det var hon som dömt honom att släpa sig genom livet som en 
evig ungkarl. En evig runkkarl.

allt var Jeanettes fel. 
om hon bara inte hade … om det bara hade gått bra den gång-

en. Ju mer desperat han försökt radera ut den kvällen ur sitt min-
ne, desto fler gånger återvände den i hans mardrömmar, gång på 
gång, med få variationer; desto skarpare framstod den i blixtbe-
lysning, som nu, när den här Jeanettekopian satt mitt framför 
honom på tunnelbanan. Han gned de fuktiga handflatorna mot 
jeansknäna och rodnade.

Det var juni 1994, lördagen före examensdagen. avgångsklasser-
nas gemensamma fest hade avhållits i aulan på bruksgymnasiet. 
Pelle hade till sin enorma häpnad blivit uppbjuden av Jeanette 
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andersson till sista dansen. Med bävan hade han släpat ut sin 
förvuxna kropp på dansgolvet (varför måste just han sticka upp 
som en flaggstång!?), och till tonerna av I will always love you 
med Whitney Houston hade han efter tre års trånad äntligen fått 
röra vid Jeanette. Redan det var overkligt. Hennes huvud vilade 
på hans bröst och hon doftade hårspray, parfym och puder. Som i 
en dröm hade hon sedan bjudit honom med hem till sig på te ef-
teråt, och de hade promenerat längs Coromantvägen till radhu-
set på Skäret. Han krummade fram på skakiga ben bredvid henne 
med ögonen häftade vid asfalten och sitt inre i uppror.

till slut kom de in i hennes rum som ännu gick i småflicksrosa, 
med prickiga gardiner, högar av blommiga kuddar och mängder 
av dockor och gosedjur uppspetade på vägghyllor. 

Han hängde kavajen över en stol. Den gängliga kroppen lydde 
inte riktigt när han skulle sätta sig på hennes vitluddiga överkast, 
så han dunsade ned, klumpigt som en flodhäst. Under hans tyngd 
skriade hundratals stålfjädrar, en gnisslande kör i protest mot det 
som var på väg att ske: Hjälp. Hjälp. Hjälp.

Han kastade en vanmäktig blick upp på väggen ovanför sängen 
där fyra ansikten omramade av hårmanar i guldgloria log mot ho-
nom. Det var Arvingarna i bredaxlade scenkostymer som slung-
ade sitt ljus ned på hans ynkedom. En annan affisch föreställde 
popgruppen Ace of Base som stod med armarna i kors och över-
lägset stirrade ned på hans finniga anlete. De såg sura ut. Under 
bilden stod det motsägelsefullt Happy Nation.

”vill du ha te?” frågade Jeanette och strök en blond hårslinga 
ur ansiktet. Den konstfullt uppsatta frisyren med korkskruvs-
lockar som hon haft under festen började lösas upp, vilket fick 
henne att se mindre damig ut; mer som vanligt, och alltså lite 
mindre farlig. 

Jeanette hade som många andra flickor denna kväll firat stu-
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denten i vuxendräkt; höga klackskor och figursydd fodralklän-
ning, pärlhalsband, pärlörhängen och uppsatt hår. Han hade ald-
rig sett henne så vacker eller så skrämmande. Många av killarna 
hade i likhet med honom själv skaffat kostym, vit skjorta och slips. 
Hela studentbalen hade faktiskt liknat en gigantisk vuxenmaske-
rad. Men så var den ju också till för att fira den efterlängtade mo-
genhetsexamen, det stora klivet ut i det riktiga livet. för många av 
dem innebar det dock ett mycket kort kliv – till fabriksportarna 
på Sandvik Coromant, ortens stora industri, där de skulle lunka i 
fäders och mödrars fotspår mot pensionen. 

Dystra hade den artonåriga Pelles tankar löpt denna vår: man 
får väl stå där och hänga på Gimo så kallade torg tills man får grå 
hår eller någon mejar ner en med en hottad amazon. Man får 
väl glo på utlänningarna som röker och tuggar solrosfrön mel-
lan Konsum och ica medan de väntar på nästa attentat mot flyk-
tingförläggningen. Hade man lite flyt kanske man ändå kunde bli 
av med svendomen innan man fyllt trettio? Eventuellt flytta ihop 
med någon (helst med Jeanette), skaffa barn och bil och semestra 
i husvagn vid kusten eller i Danmark. Eller så kunde man kanske 
flytta till Uppsala (kanske till och med Stockholm?) och utbilda 
sig till ingenjör eller programmerare och gifta sig och bilda fa-
milj med Jeanette där. Men det var de allra djärvaste perspekti-
ven. 

Det som hans tankar hade kretsat kring allra mest var (givet-
vis) sex. om han bara lyckades bli av med svendomen så skul-
le alla möjligheter breda ut sig framför honom. Så mycket och så 
ofta hade han tänkt på sex (sex i allmänhet och sex med Jeanette 
i synnerhet) att den säd han spillt på hälleberget skulle ha räckt 
för att befolka hela galaxen, kanske hela jävla universum. Han in-
såg att han troligen var onormal, och detta var en källa till både 
skuld och skam. 
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Men … det var ju inte bara sex! Han ville vara nära henne, pro-
menera, prata, kramas, hålla handen, sitta på bio, på pizzerian, på 
bussen, på en parkbänk, på en busshållplats, på en sten i ösregn – 
sitta var som helst, bara det var med Jeanette. Han hade tänkt på 
Jeanette dag och natt, men mest på kvällen när han legat sömnlös 
och begrundat den gångna dagen – ångrat att han inte vågat till-
tala henne, grubblat över det stupida han eventuellt sagt, fantise-
rat om vad han borde ha sagt istället – för att till sist ägna sig åt 
självtillfredsställelse och ännu mera drömmar om vad han skul-
le kunna göra. 

om bara.
om bara han vore någon annan. Någon som inte blev kräftröd 

och fick handsvett så fort hon närmade sig. om han bara inte var 
världens fegaste tönt.

Nu, som genom ett mirakel, satt han här halv ett på natten i 
hennes flickrum som hade blommor i fönstret och rosa prickar 
på gardinen och arvingar på väggen, och hon frågade om han 
ville ha te. Han satt berusad, förlorad, förledd på ett vitluddigt 
överkast och tänkte att te är rätt äckligt men man kanske måste 
tacka ja för att inte verka barnslig. 

”Jaa … kanske det.”
”fast vi kan ta en öl istället.”
”okej.” Öl stod honom visserligen upp i halsen efter de tre bur-

kar han redan halsat i buskarna utanför aulan, men upplysning-
en om att Jeanettes föräldrar inte var hemma hade blåst upp hans 
nervositet till groteska proportioner och alkohol påstods ju hjälpa 
mot rampfeber och allt möjligt.

Jeanette försvann ut i köket. Han hörde ett kylskåp öppnas, 
klirr, skåpdörrar som stängdes, och så dök hon upp i dörren med 
en burk Norrlands och två glas.

”Jag gillar inte att dricka ur burken”, sa hon.
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”inte jag heller.” 
Hon dunsade ned bredvid honom på sängen, vek upp ölring-

en med hjälp av en rosa pekfingernagel och öppnade burken med 
ett skarpt, metalliskt knäpp. Under tystnad hällde hon upp och 
drack. Pelle avvaktade. 

Utan någon som helst förvarning hade han plötsligt hennes 
ansikte helt nära sitt, munnen närmade sig hans, och hon stack in 
sin tunga i den beska smaken av öl. Han föll i långsam yrsel bak-
åt på sängen men glömde att dra henne med sig och över sig, så 
där häftigt som de brukar göra på film. alldeles för sent insåg han 
detta; deras läppar hade redan dragits isär med ett smackande läte 
och han sträckte ut handen efter henne, men då fastnade hans 
armbandsklocka i hennes vita virkkofta. Han lutade sig framåt 
och lirkade loss den med stort besvär och darrande magmuskler, 
svettig i ansiktet. Hon skrattade, puttade omkull honom igen och 
tryckte sina ölvåta läppar mot hans. 

Pelles kunskaper om kyssande var enbart byggda på hörsä-
gen och skolgårdsteorier, och nu kände han sig fullständigt hand-
lingsförlamad. Men han hade hört att man skulle snurra på tung-
an. Han stack in den i Jeanettes mun och roterade runt så snabbt 
han kunde, men fick strax andnöd eftersom han var lite nästäppt 
efter en enveten förkylning. Han kippade efter luft i mungipan 
medan han virvlade vidare med tungan, komplett oförmögen att 
komma på vad han borde göra härnäst. Han vågade inte röra sig. 
lemmen sprängde, hjärnan kokade och allt han kunde tänka var: 
det händer verkligen, nu händer det, jag är med Jeanette, det hän-
der verkligen, nu händer det, jag är med Jeanette! 

Han borde definitivt skrida till någon sorts handling nu men 
han vågade inte göra något annat än det han just gjorde. Han var 
en tungsnurrande robot som fått kortslutning och hakat upp sig. 
Runt, runt, runt. En evighet passerade.
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Jeanettes mun drog sig plötsligt ifrån hans med ett sugande 
plopp och hon såg på honom med en rynka mellan de blå ögonen 
och suckade. Hon verkade ledsen, kanske otålig.

”vill du inte? Eller har du inget gummi?”
Med förfärande klarhet insåg han att hon måste ha gjort Det 

förut.
Nu väntade hon på hans nästa drag och han skulle bli vägd, 

mätt, synad och jämförd! En jämförelse som omöjligen kunde ut-
falla till Per lennart Svärds fördel. Rösten brast i en nervös mål-
brottstupp när han sa:

”Jo! Hhrrm, d… det är klart jag vill.” 
fumligt rullade han upp hennes klänning, såg som förhäxad 

de vita trosorna, kände den mjuka huden mot sina händer och 
överfölls av panik. tänk om han inte skulle klara mer än tio sek-
under! Han började svettas som ett slakterifönster under kostym-
skjortan. i en dimma krånglade han sig snabbt ur byxorna och 
de dyra examenskalsongerna från Calvin Klein (en present från 
mamma), satte sig på sängen igen, hittade beredskapskondomen i 
fickan och befriade den från sitt prasslande hölje – något som han 
övat på ganska många gånger i pojkrummets dunkel för att inte 
framstå som en orutinerad klant den dag det bar till. 

Men medan gummiringen forfarande darrade i hans våldsamt 
skälvande hand såg han, andlös, hur hennes erfarna fingrar med 
rosa pärlemornaglar grep om hans penis, han hann inte stoppa 
henne, och så: tre sekunder. långt ifrån tio. inte ens fyra sekun-
der. 

tre sekunder och sedan evig förnedring. 
tårarna brände bakom ögonlocken, ansiktet flammade rött. 

Han såg genom dimman att han åstadkommit en klatt på Jea-
nettes vitluddiga överkast. Hon hade blivit rödblommig i ansik-
tet och rufsig i håret.
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”Det gör inget”, sa hon lamt. ”Det är okej.” Men i hennes röst 
tyckte han sig spåra inte bara besvikelse utan rent förakt. Hon 
korvade ned klänningen över höfterna, vrängde upp den nedha-
sade koftan över axeln och låg kvar på sängen lutad på ena armbå-
gen. Hon iakttog honom med outgrundlig min och hennes blick 
brände hål någonstans i Pelles själ.

Skam, skam, skam. Hopkurad i magkramp slet han på sig kal-
songer och byxor, kunde inte se på henne, han ville dö, han ville 
sjunka ned i ett svart hål och försvinna, han fann absolut ingen-
ting han kunde säga i detta som blivit hans livs värsta mardröm 
alla kategorier. värre än allting annat under hela hans hemska 
skoltid. 

”Pelle”, sa hon och sträckte ut en hand efter honom när han res-
te sig, men han tog den inte, svarade inte, utan slet åt sig kavajen 
på stolen, mumlade ett grötigt ”måste hem, hejdå” och slank ut ge-
nom dörren. Hon kom efter. i rädsla för att hon skulle tvinga ho-
nom att se på henne sprintade han mot ytterdörren som en jätte-
feg hare. Han lämnade henne bakom sig, stående i den öppna 
dörren. 

Koltrastar sjöng i juninatten. 
Under sommaren flyttade hon med sin familj till Norge. Han 

såg aldrig mer Jeanette andersson i ögonen.

Detta hans första och största kärleksnederlag återkallades för ho-
nom på tunnelbanan mellan Midsommarkransen och Hornstull 
denna lördagskväll i januari nästan fjorton år senare. Minnet var 
fortfarande oblekt och lika plågsamt som alltid.

Jeanettes dubbelgångare satt mitt emot honom på tunnelba-
nesätet och tuggade tuggummi, helt omedveten om vilka fasans 
processer hon satt igång i hans hjärna. Hon kunde ha varit Jeanet-
te för femton år sedan, bortsett från att Jeanette aldrig skulle ha 
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haft tefatsstora öronringar, näspiercing eller jeans med långa re-
vor i, särskilt inte i mitt i vintern. Hon var visserligen inte Jeanet-
te, men hon kastade honom direkt tillbaka till skammen och för-
nedringen den där kvällen i Jeanettes rosa flickrum.

fan att detta skulle hända just ikväll! Just denna kväll när han 
motvilligt var på väg till en arrangerad dejt, just när han samlat 
mod och duschat i en halvtimme, rakat kinderna rosa runt poli-
songerna, deodorerat sig med aluminiumklorid och sprayat axe 
Marine över hela kroppen. Just när han nästan kände sig redo att 
möta världen.

lina och Şivan väntade honom på en krog på Södermalm, och 
dit skulle också hans blinda dejt komma. 

Han klev av vid Hornstull, och Jeanettekopians blonda hu-
vud gled förbi bakom tunnelbanefönstrets glas och ram, in i tun-
neln och vidare mot Stockholms innerstad. Eftersom han var en 
aning försenad älgade han med dubbla steg uppför rulltrappan 
och vidare upp på långholmsgatan, och började genast svettas i 
sin dunjacka. Det gloppade snö över Knivsöder och han borstade 
flingor ur håret när han steg in genom dörrarna till krogen. Glas-
ögonen immade igen och han tog dem av sig, letade sig kisande 
in i lokalen. Han fick syn på lina och Şivan vid ett bord vid ena 
väggen. Mitt emot dem satt tjejen som måste vara linas kompis. 
Hon hade rödbrunt hår långt ned på ryggen. alla tre hade ölglas 
framför sig. 

”Hej Pelle!” Hans kusin lina reste sig upp i hela sin längd, nej 
längre än vanligt, faktiskt; hon stod på höga stövelklackar. van-
ligtvis klädde hon den kraftfulla poliskroppen i grabbiga kläder, 
men denna kväll bar hon en röd klänning med trumpetärmar 
som passade förträffligt till det blonda, kortrufsiga håret. Hon 
kramade om Pelle som mumlade:

”vad … fin … klänning!”
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”tack.” lina log.
”tjeeena bruschan!” hojtade Şivan och slog honom på axeln. 

Det var hans vanliga hedersbetygelse. 
linas pojkvän Şivan var av kurdisk härkomst och studerade 

sedan två år tillbaka för att bli sjuksköterska. Han hade kommit 
till Sverige som femåring och talade god svenska, men gillade 
att anspela på sitt ”blatteblod” och brukade inte sällan fläska på 
med överdriven invandrarlingo och underlig syntax. Detta trots 
att han vuxit upp och levt nästan hela sitt liv på folkungagatan i 
tuna backar i Uppsala, med kolonilott och allt. 

Under skoltiden hade han drabbats av mobbning. att ha ett 
namn som Şivan var givetvis att be om trubbel. Det skulle uttalas 
med ett sje-ljud, men detta uttal angavs bara med en liten exotisk 
svans under s-et som svenskarna alltid glömde bort. alltså envi-
sades alla ungar (och en hel del lärare) med att kalla honom Si-
van på ren svenska. Således hade hans föräldrars planer tragiskt 
slagit slint; de hade döpt sonen efter den legendariske lutaspela-
ren Şivan Perwer, idol för 40 miljoner kurder världen över, i för-
vissningen om att det skulle ge pojken en bra start i livet. Men 
istället för ovansklig ära drog namnet med sig retstickerier från 
alla håll och kanter. lille Şivan blev kallad ”kärringen”, ”lilla gum-
man” och ”tant Sivan”. Å andra sidan hade lina varit pojkflicka 
och blivit kallad linus i skolan, så genusmässigt landade de (som 
par betraktat) på plus minus noll.

Utanförskap kan förena. Skolårens översittare hade härdat dem 
bägge, slipat till dem så lyckosamt att de passade ihop som två bi-
tar i ett pussel – två ärtor i en sked, kaka söker maka, var tar sin, 
och it takes one to know one.

lina och Şivan hade nu varit ett par i tre år. också hon hade 
vuxit upp i Uppsala, i en villa i grannstadsdelen Svartbäcken. 

trots att de tillbringat närmare trettio år i samma stad hade 
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de inte träffats förrän lina som nybakad kriminalpolis fick hand 
om ett så kallat hedersrelaterat brott i stadsdelen Gottsunda. En 
irakisk flicka som ansågs lösaktig av sin familj hade utsatts för 
mordförsök. av sina två äldre bröder hade hon knuffats ut från en 
balkong på Peterson-bergers väg. Şivan hade råkat passera plat-
sen vid tidpunkten för brottet, och hade därför anmält sig som 
vittne. flickans pappa hade fegt dirigerat utknuffningen från sin 
länstol i vardagsrummet men hade inte deltagit handgripligen. 
tack vare Şivans iakttagelser hade dock både bröderna och fa-
dern fällts, och trots hotelser från släktingar till de åtalade hade 
Şivan stått på sig och rakryggat framfört sitt vittnesmål i rätten. 
flickan hade överlevt och i rullstol flyttats till ett skyddat boen-
de någonstans i norra Sverige. De tre hedervärda männen hade 
dömts och förpassats bakom lås och bom.

lina hade fascinerats av Şivans civilkurage vid rättegången, 
och faktiskt inte så lite av hans svarta ögon och snygga kropp. 
Särskilt hans bakdel hade tilldragit sig hennes intresse, och den 
fick hon tillfälle att studera närmare ett par veckor senare då de 
sammanstrålade vid Slottet för en promenad runt botaniska träd-
gården och Engelska parken, längs fyrisån, genom Svartbäcken, 
över fälten öster om Ärna till Gamla Uppsala och vikingagravar-
na och tillbaka till stan. De gick i flera timmar och kunde glade-
ligen ha gått tur och retur till Sundsvall, eftersom ingen av dem 
ville att promenaden skulle ta slut. Efter en middag med vin tre 
dagar senare fick hon stifta ännu närmare bekantskap med de väl-
formade sätesmusklerna. framsidan också. och hon var plötsligt 
hals över huvud förälskad – i en svartskalle! 

Det var inget att göra åt, det var som det var. De hörde ihop 
som kaffe och latte. De skrattade åt samma saker, uppskattade 
samma mat, ville se samma filmer. Det var ”a match made in hea-
ven” bortsett från en sak: deras oförenliga politiska ståndpunkter. 
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På Polishögskolan hade lina färgats tämligen blå av bara farten 
(liksom de flesta aspiranter som inte var mörkblå från början). 
Şivan å sin sida härstammade från en lång rad av glödröda kur-
diska frihetskämpar. Deras meningsskiljaktigheter kunde orsaka 
högljudda debatter över frukostbordet och vid de mest olägliga 
tillfällen, som till exempel på Şivans äldsta systers bröllop, eller på 
Şivans första besök hemma hos linas föräldrar. i alla andra sam-
manhang var de bägge toleranta, generösa och ömsinta mot var-
andra, men ingen av dem ville vika ner sig när det gällde just det 
politiska. Ändå hade deras diskussioner ofta karaktären av teater-
föreställningar där de två skådespelarna föll i varandras armar i 
sista akten eller helt enkelt klev ur sina roller för att försonas i en 
ömsint kram vid köksbänken. Det slutade alltid till sist i bilägg-
ande av konflikten. De respekterade varandras olikheter, de var 
bägge i grunden godmodiga människor, och de älskade verkli-
gen varandra. 

Men bland de blåklädda kollegorna i det nybyggda polishuset 
på Svartbäcksgatan talade lina fortfarande tyst om sin kärlek.

Pelle krängde av sig jackan, hängde den på en väggkrok och tog 
artigt flickan i hand. 

”Hej. Pelle.”
”beatrice heter jag, men jag kallas bea”, sa hon och log mjölk-

vitt. 
Pelle putsade de immiga glasögonen onödigt omsorgsfullt ef-

tersom han var nervös. Hon var snygg. Något av en ”toppsnäcka”, 
som mamma skulle säga. Det gjorde honom skärrad. Han bruka-
de aldrig kunna bete sig avslappnat bredvid någon som han fann 
det minsta attraktiv. Det var som om hans kommande nederlag 
spelades upp i koncentrat, som en biotrailer för en usel skräck-
film. Highlights From The Loser Story. bättre då att dra sig ur me-
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dan tid var och gå innan föreställningen började. 
Endast vid två tillfällen under de fjorton år som gått efter Jea-

nette hade en tjejkontakt lett så långt som till närheten av en säng. 
Den första av dessa förödmjukelser ägde rum för några år sedan, 
när han lyckats slingra sig undan lumpen och läste i Uppsala. Det 
var recentiorsgask på Upplands nation, och en fräsig flicka från 
Norrtälje vid namn Saga hade lagt beslag på honom redan vid 
bordet och släpat med honom hem till sitt studentrum. Det hade 
gått åt helvete trots hans rikliga intag av spritdrycker för att däm-
pa nervositeten. Denna gång nådde han (bedövad av alkohol) det 
tvivelaktiga rekordet sju sekunder, men han hann aldrig inträda i 
paradiset. Klimax nåddes även denna gång under kondompåträ-
dandet. Han flydde från platsen och såg henne aldrig mer, vilket 
han var tacksam för. 

Ytterligare något år senare hade han vågat närma sig victoria. 
Hon serverade på hans stamcafé och hade under en längre tid 
blygt flirtat med honom i skydd av disken. långt om länge våga-
de han bjuda henne på bio. victoria var lång, spinkig och bleksik-
tig, ganska alldaglig egentligen, men hon hade ett mycket vackert 
leende och varma grå ögon. Med henne promenerade han hand 
i hand och gick på restaurang och bio i två veckor. Han blev allt-
mer förälskad och insåg slutligen att tidpunkten för ett sexuellt 
närmande inte längre gick att undvika. Givetvis var han paniksla-
gen för att upprepa sitt fiasko.

Givetvis var det just vad som hände. 
Han hade nästan kräkts av rampfeber, krampat, svettats, fum-

lat, famlat och fallit i vanmakt efter ännu en prematur ejakulation 
i kondomen. Han smet därifrån fem minuter senare förebäran-
de akut magsjuka, och sa att han skulle ringa nästa dag. Men det 
gjorde han inte, och när victoria senare ringde och mejlade ho-
nom uppfann han ännu fler undanflykter, den ena uslare än den 
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andra: kurser, stopp i avloppet och rörmokarbesök, elakartade ut-
slag kring magen (troligen bältros), en fasters begravning i Skel-
lefteå. Han bytte stamfik. victoria slutade ta kontakt. Ett par veck-
or senare fick han ett brev där hon skrivit: ”om du nu tyckte att 
jag var så ointressant vore det ärligare att säga det med en gång 
än att gå omkring i flera veckor och lÅtSaS nånting. vilken feg 
skit du är.” Hon hade fått allting om bakfoten och han kunde inte 
förebrå henne.

förutom att han var världshistoriens i särklass sämste älskare 
betedde han sig som en skitstövel, och han hatade sig själv. bättre 
att hålla sig ifrån alla kvinnor än att utsätta sig för denna föröd-
mjukelse igen. Han kunde uthärda ensamhet, evig unkistillvaro, 
isolering, en öde ö, fängelse, kloster, tortyr – vad som helst utom 
denna ångest följd av deras besvikna ögon.

vad var meningen med att hålla handen och göra saker till-
sammans med en kvinna om han inte klarade av själva fullbor-
dan, själva akten? Det var hopplöst. i närheten av kvinnor kunde 
han inte fungera normalt (åh, Jeanette, du Gimos hämndgudin-
na!). Själva fasan för nesan fick honom att isolera sig alltmer från 
umgänge och kårliv. Det fanns ingen mening med det. Han åkte 
hem till mamma istället.

Ett par år senare hade hans ett år yngre kusin lina tagit honom 
under sina vingars beskydd och hävdade med en dåres envishet 
att han var både tillräckligt snygg, trevlig och rolig. Åtminstone 
när ingen potentiell flickvän var närvarande. 

”Du har visserligen urkass hållning men du är ju ändå nästan 
två meter lång och egentligen schysst byggd – sträck på dig bara! 
Du är kanske inte den kralligaste killen i stan men du kan ju trä-
na!” uppmuntrade lina. 

Han hade mycket hår också. ”Kolla bara på Şivans vikar! okej, 
det är kanske lite råttfärgat men du kan ju färga! Massor av killar 
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gör det.” Glasögonen var rätt bedrövliga. ”Men det finns ju fak-
tiskt skitsnygga bågar nuförtiden, och linser förstås!” Kläderna 
var trista och svenniga, enligt Şivan. ”Men du får väl köpa nya! 
Kom igen, jag kan vara smakråd, bruschan!” tjatade han. Men 
ännu hade shoppingrundan inte blivit av, och Pelle dvaldes i sam-
ma gamla fega t-tröjor och blekblå skjortor under v-ringad lamm-
ull, och i jeans av samma modell som han alltid haft: levi’s 501:or 
– det ängsliga valet för dem som flöt i mittfåran. 

Men ingenting var hopplöst, påstod lina. Han behövde bara 
träffa rätt tjej, en som kunde se igenom det tafatta höljet och in i 
hans värdefulla själ! och nu hade lina och Şivan än en gång ser-
verat denna kärlekschans på en bricka. 

Pelle harklade sig, tryckte upp de stålbågade mot näsroten och 
sa tvångsmässigt:

”vad jobbar du med då?”
”Jag är receptionist på Clarion. Hotellet alltså. Har inte lina 

sagt det?” bea puffade låtsat förebrående på linas arm och fort-
satte med ett flirtigt leende mot Pelle: ”Hon har ju berättat näs-
tan allt om dig.”

Pelles ansikte flammade rött som en kinalykta.
”v… va, har hon? Ha ha … vad har hon sagt?”
”Äh, bara skojade! Du jobbar på Ericsson, det är allt jag vet. 

Men vad gör du där då?”
Rodnaden blev om möjligt än djupare när han insåg att han gått 

i fällan. Som om en läcker tjej som hon skulle bry sig om att läg-
ga hans ointressanta person på minnet! Så fruktansvärt pinsamt.

”Jo, ja, jag fattade det! Ährrrmm …”
blicken flackade vanmäktigt mot Şivan som för att hämta hjälp, 

men ingen hjälp fanns att få. Şivan bara log och Pelle släpade sig 
vidare i konversationens öken.

”Eeeh, jag jobbar med mobila bredbandslösningar … alltså, 
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höghastighetsnät överallt, på landet också, alltså. Just nu jobbar 
vi från Kiruna i norr, ja där håller de ju på och ska flytta hela stan 
eftersom … ja, iallafall, från Kiruna till vissa delar av Småland 
och blekinge. Kunderna kan uppgradera till exempel en bas till 
EDGE, eller EGPRS, alltså den här nya tekniken, eh, det betyder 
’Enhanced data rates for GSM evolution’, eh, och den tillåter över 
9600 bit per sekund, och så får de samtidigt en komplett HSDPa-
lösning … mycket snabbare … eh, det är kanske lite svårt att för-
klara hur det funkar …”

”okej … kul! Ursäkta mig men jag måste gå på toa. Kommer 
snart!” bea log, krånglade sin välformade rumpa ur stolen och 
vickade den bort mot lokalens inre.

”fan, du får inte bli så teknisk, bruschan!” sa Şivan. ”inga guz-
zar är intresserade av några jävla basstationer eller megabits eller 
HSPa eller 3G eller fyra eller fucking fem G! De är intresserade av 
sex G. Som i sex och gnulla!” Han skrattade glatt.

”Ja, du måste fatta att du inte ska veckla in dig i det där!” sa 
lina. ”förra gången tråkade du ut Elena med telefonplans histo-
ria och fabriken och de där Kobratelefonerna i hissarna och arki-
tekturen i matsalen och vaffan det nu var. Kom igen nu, prata om 
nåt annat, nåt intresse. film. böcker! vad som helst!”

Desperat sökte Pelle i sitt minne efter en bok han läst nyligen, 
men han kunde inte komma på något annat än Brustna hjärtans 
café, en chick-lit han läst i ännu ett desperat försök att förstå sig 
på det motsatta könet. och Inte någon fin flicka, en annan bok i 
samma genre. faktiskt hade han tidigare läst Vattenmelonen och 
Sushi för nybörjare på en och samma helg – och de var tjocka 
böcker! Han gillade de här historierna om sann kärlek och att 
finna den rätte, och det kunde han knappast erkänna. inte ens för 
lina. Hon som alltid varit lite manhaftig och mekat med moppar. 
förmodligen skulle till och med hon skratta. Det var oerhört sus-
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pekt att läsa chick-lit; omanligt, riktigt bögigt faktiskt. ingen han 
kände visste om det. Han brukade nonchalant släntra in på Pock-
et Shop och skaffa tre-fyra stycken i taget och be om presentkar-
tonger. Det var troligen coolare att köpa bråckband och hemor-
rojdsalva än att köpa tjejböcker. 

Han brukade klä dem i ett neutralt bokomslag i skinn, inköpt 
enbart för detta syfte. Det möjliggjorde läsning på tunnelbanan. 
Efteråt gömde han böckerna i en låda i garderoben, under rader-
na med button-down-skjortor.

De gamla barndomshjältarna Hjortfot och Hornblower gick det 
ju inte heller att prata om. och Äcklet av Sartre (som han gisslat 
sig igenom i en pubertal strävan att verka intellektuell) var väl 
också rätt passé, och dessutom hade han ingen aning om vad han 
skulle kunna säga om den. Han var en utomjording. Hade inte 
ens läst Guillou, liza Marklund eller Stieg larsson. Kunde han 
prata lite nonchalant om agatha Christie, Georges Simenon eller 
arthur Conan Doyle (det som han plockat från mammas bok-
hylla)? ingen läste väl dem längre. Nej, litteratur kunde han inte 
prata om, bea skulle tycka att han var en fjolla och dra öronen åt 
sig direkt. film? tja, han kunde ju berätta om alla de gånger han 
i sin ensamhet hulkat ögonen ur sig till snyftare som Ömhetsbe-
vis, Skicka vidare och Titanic. intressen? Jovisst, han kunde ju all-
tid försöka imponera med sin gamla smurfsamling som låg gömd 
tillsammans med tjejböckerna i garderobens mörker. Han hade 
länge tänkt sälja samlingen men uthärdade inte riktigt tanken på 
att skiljas från den. fortfarande, ett par gånger om året, plockade 
han fram den och försökte återuppleva lyckan från den sälla dag 
1988 då han kommit över både Julsmurfen på mintkäpp och Sni-
gelsmurfen med det gula huset på annons i Kalle anka. för bara 
några månader sedan hade han snubblat över en annons på nätet 
och inte kunnat motstå att komplettera ett par serier genom att 
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köpa de sällsynta Supersmurfen på lila vespa och Smurfiadsmur-
fen i den gröna kanoten (han hade redan den röda och den blå) 
för 1700 kronor. Styck. Det var helt rubbat. och inte hade samma 
lyckokänsla infunnit sig heller, fast han åtrått dessa smurfar sedan 
han var elva år. ingenting erbjöd samma eufori längre. 

vilken tjej skulle begripa sig på de här nörderierna? Det var 
knappt han gjorde det själv. inte heller kunde han prata om sam-
lingen med udda lp-fodral som han påbörjat 1998. Han betvivla-
de att bea skulle se humorn i Bert-Bennys dansbandsfavoriter och 
Mera Dansglädje ’85, eller uppskatta damerna i chocklila bikinis 
på Sväng à la Cucaracha me’ Rolf-Lennartz. Hon skulle bara tro 
att han var knäpp.

Det var hopplöst. Det fanns inget han kunde prata om med en 
normal kvinna. Han var dömd att putsa brillor och mumla om 
bredbandsuppkopplingar tills ballen skrumpnade och trillade av. 

Han satt tyst.
Efter maten kom samtalet in på polisväsendet och dess förhål-

lande till klass, etnicitet och kön. Diskussionens vågor gick som 
vanligt höga mellan lina och Şivan och även bea kom med åtskil-
liga reflexioner. bara han själv satt passiv i ängslan för att framstå 
som en tjockskalle inför bea. Han stack in en och annan fullkom-
ligt intetsägande kommentar som ’jo’ och ’javisst’ eller ’nej just 
det’. Han drack ännu en starköl, den tredje. 

När han kom tillbaka från herrtoaletten hade de andra i säll-
skapet rest sig och var i färd med att ta på sig ytterkläder.

”vi ska gå på Karlsson! Musik! Dans!” tjoade lina.
”Äh, jag vet inte …”
”Jo! När vi nu är i storstan ska vi parta!” lina lyfte armarna och 

dansade lite mellan borden.
”Hörru grabben, kom igen, det blir roligt. flera av linas polare 

brukar gå dit”, sa Şivan och drog ned mössan till ögonbrynen.
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”Njjaaeee …”
”Mäh! fegis! Det blir kul.” bea tittade retsamt på honom bak-

om den långa hårgardinen, med huvudet lagt på sned. Hon var 
verkligen jävligt söt. Han kunde inte banga ur nu. 

Det snöade lappvantar över Hornstull nu. De tog en taxi utan-
för det mörklagda Systemet, och under den trånga resan kunde 
Pelle känna beas högra lår mot sitt eget vänstra och hennes blom-
miga parfym nästlade sig in i hans näsborrar. Han kände sig vim-
melkantig. Men den pirriga förväntan förbyttes i hopplöshet och 
den tröttsamma biotrailern började rulla, highlights från Tönt-
Pelles Defeats (se trailern eller se hela filmen!) och bara med av-
sevärd tankekraft lyckades han få stopp på den just innan taxin 
bromsade in på Kungsgatan.

De hängde en stund i trängseln i den inre baren, men där dåna-
de någon sorts malande beat som det varken gick att prata eller 
dansa till, så de gick i samlad tropp till den mognare avdelningen 
ut mot Kungsgatan. Pelle tänkte att han givetvis borde bjuda upp 
bea, men hade inte hunnit samla tillräckligt med mod förrän hon 
förekom honom och frågade om han ville dansa. Återigen hade 
han varit feg och passiv.

”fan, jag är så klantig”, mumlade han tyst för sig själv när de 
trängde sig ut på dansgolvet där han genomförde en kontaktlös 
solodans till I’m so excited med Pointer Sisters. fri discodans var 
knappast hans kopp av te, han var alldeles för hämmad och inrik-
tad på att inte sticka ut eller sticka upp över mängden. Pardans 
var lika ansträngande eftersom han då måste fokusera stenhårt på 
vinterbadande. alltså brukade han undvika det också. 

bea verkade hemtam på dansgolvet och snurrade och log. Mest 
mot andra tyckte han, men han log ändå krampaktigt tillbaka när 
hennes blick råkade snudda vid hans.
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Efter den distanserade dansen stod de tysta vid baren och be-
traktade Şivans och linas utbrott av discofeber; de förälskade tu 
virvlade runt och skrattade med våldsamt vickande höfter, strå-
lande ögon fästa på varandra, armar uppåtsträckta mot ljusriggen 
och tänder blålysande i stroboskopblinket. Musiken var någon 
sorts latinpop, kanske Ricky Martin. De kom tillbaka svettiga och 
frustande och kysste varandra djupt, glömska av omvärlden.

Plötsligt trängde sig en lång kille in mellan Pelle och bea och 
lutade sig nonchalant med armbågen mot bardisken. Han hade 
axellångt hår, ett par simglasögon uppskjutna i pannan och en 
tröja med lysande, blixtrande bokstäver i lilagultgrönt på brös-
tet. fUN foR fREE!! basunerade tröjan ut i flämtande hysteriskt 
tempo. Han blinkar som en jävla amerikansk julgran, tänkte Pelle 
surt. Har han ett batteri i brallorna? 

”Hej, får jag låna er en minut, tjejer, jag måste bara fråga er om 
en sak! Jag har just slagit vad med mina polare därborta, och vi 
undrar: vem i ett rockband får ligga mest, trummisen, basisten el-
ler sångaren?” Killen pratade högt för att överrösta musiken. bea 
och lina stirrade på honom.

”Men kom igen nu! Jag vet att ni haft nån idol i ett band nån-
gång, vem var det?” envisades killen och log. Han log väldigt en-
ergiskt.

”Sångaren”, svarade bea och log tillbaka. 
Killens tröja kastade hetsande lilagulgröna kaskader i hennes 

ansikte.
”okej, får jag gissa? Jag slår vad om att det var … en långhå-

rig kille. Svara bara ja eller nej, jag knäcker det på fem frågor! Är 
han långhårig?”

”Nej.”
”få se … hmmm, det är ingen tunnis va, inget popsnöre … har 

han muskler?”
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”Mmm.”
”tatueringar?”
”Ja”, fnittrade bea och lade huvudet på sned.
”Är han amerikan?”
”Nej … han är från England.”
”Men faaan vad tråkigt! Det är Robbie Williams va? Yes! Jag 

såg det på dig direkt. Du är alldeles för förutsägbar, tjejen!” 
Julgranen vände ryggen mot henne och riktade all sin upp-

märksamhet mot lina och Şivan. fUN foR fREE lyste nu upp 
deras ansikten. Han konverserade nitiskt, och de hakade på. 
Snubben var ju kul! Skratten skallade.

bea slokade övergivet i mörkret bakom killens rygg. Pelle när-
made sig inkännande från sidan och sa i hennes öra:

”vilken typ! Hade han rätt, förresten?”
”Mmmm.” Hennes ögon var häftade vid blinkmannens nacke. 
”otrevlig typ iallafall”, försökte Pelle. ”Ska vi dansa?”
”Senare kanske.” Hon tittade inte på honom, hon verkade för-

häxad av den skrattande mannen som stod med ryggen mot hen-
ne och gestikulerade. Pelle kunde inte komma på något mer att 
säga, så han drack en djup klunk av sin öl och såg sig omkring i 
lokalen. Det var nog inte fullsatt men näst intill, och publiken var 
blandad trots att de av musiken att döma verkade befinna sig i 
”oldies”-avdelningen. Där fanns allt från överspacklade tjejer och 
tagghåriga killar i tjugoårsåldern till grupper av medelålders män 
i slips och kostym, tydligen ute med jobbet efter fredagsölen. 

Plötsligt var Julgranen ute på dansgolvet med lina och Şivan, 
och alla snurrade och viftade med armarna till den gamla Cree-
dence-låten Travellin’ Band. De verkade ha roligt. 

”Jo förresten, vi dansar!” sa bea plötsligt.
De trängde sig ut på dansgolvet och förenades med de övri-

ga i ännu en rockklassiker, som Pelle kände igen som Layla med 
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Derek & The Dominos. Han var bra på rockklassiker (en tvättäk-
ta faktanörd om man ska vara ärlig), och visste att den här låten 
skrevs av Eric Clapton på sextiotalet när han var olyckligt föräls-
kad i George Harrisons fru Patti. Pelle kontemplerade kring detta 
faktum en stund medan han hasade fötterna från höger till vänster 
och ansträngde sig för att röra armarna på ett ballt sätt. Han viss-
te också att låten efter en stund skulle förvandlas till en tryckare. 

fan.
bea tittade nu uppenbart på någon annan, och Pelle såg att 

denne någon var julgranen som rörde sig höftvickande och smy-
gande elegant på golvet, som en salsadansör. oförmodat var bea 
alldeles intill killen och puttade till med sin stjärt mot hans höft 
ett par gånger, liksom av misstag. Sedan nästan snubblade hon in 
i hans famn och i samma stund byttes den snabba pulsen mot en 
sorgset ylande gitarr. ljuset på golvet blev förföriskt rött, violett, 
dunkelblått. Laylas lugna parti. och plötsligt dansade bea tryck-
are med det blinkande fanskapet istället för med honom. Några 
sekunder stod Pelle på dansgolvet medan alla andra dansande pa-
rade ihop sig. Han greps av samma vånda som han alltid haft när 
det lektes sista paret ut i skolgympan, och han stod ensam kvar 
mitt på golvet med tårna inåt och insåg att ingen någonsin skulle 
låta sig fångas av honom.

Han gick tillbaka till baren. Någon hade stulit hans öl. Givet-
vis.

På dansgolvet fortsatte kramorgien med ännu en dans kropp 
mot kropp. ”Sexual Healing baby, is good for me …” sjöng Mar-
vin Gaye och blinkarkillen viskade oupphörligt i beas öra. Hop-
pas han pungsvettar sig till en riktig jävla kortslutning så att ögo-
nen ploppar ut! tänkte Pelle. En malign känsla gnagde i magen, 
och han insåg att i detta ögonblick jäste en oroväckande massa 
uppdämd vrede inom honom alltmedan Marvin Gaye stönade vi-
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dare: ”darling you’re so great, i can’t wait for you to operate …” 
Pelle höll krampaktigt i sin nya öl och kände hur nacken hettade. 
Det var där han brukade rodna när han blev arg. När han blev ge-
nerad rodnade hela huvudet.

Ett par minuter senare var låten slut. Julgranen tog adjö av bea 
och släntrade mot garderoben med kaxigt vaggande cowboygång 
i sina boots. 

Skönt att han stack! Pelle sneglade på bea som ställde sig en li-
ten bit bort och knappade på sin mobil. lina och Şivan dök upp 
igen, leende och omslingrade. Kanske skulle han bjuda bea på 
en drink, eller skulle det bara verka fånigt? i tryggheten vid bar-
disken rörde han sig lite i takt med musiken och kände sig gan-
ska avspänd nu när den där typen hade gått. Efter ett par minu-
ter hade han repeterat drinkframstöten i huvudet och närmade 
sig bea. 

”Jo bea, jag skulle gärna vilja bjuda …”
Just då tog hon sin väska från barkroken och sa snabbt:
”Hörni, jag är sjukt trött och måste hem och sova. Har haft en 

skittuff vecka. Men tack för en jättetrevlig kväll!” 
Pelles ansikte flammade i grenadinerött, men bea tycktes inte 

se det utan log brett, kramade dem hastigt i tur och ordning, och 
så gick hon med energiskt rullande rumpa mot utgången. fast 
hon var så trött såg hon ut att ha bråttom.
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