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hon bugade ödmjukt, klev snabbt in i ett toalettbås och smällde 

igen dörren efter sig med ett bang, hängde skolväskan och para-

plyet på kroken och slet fram mobiltelefonen. 

3 oktober, 01:03 

Ämne: Sawako-San, Ska vi Skapa en fiktiv vÄrld? 

Hej! Jag heter Yukari och går i sjuan på en privat 

högstadieskola i tokyo.

Är inte du också trött på en massa grejer i ditt 

liv? föräldrar som bara tjatar om att man måste 

plugga är alltid jobbiga, men dem jag retar mig mest 

på är mina så kallade kompisar.

förra sommaren bombarderade en tjej (vi kan kalla 

henne för a-san) mig med totalt meningslösa mejl typ, 

"tja! läget?", "lååångtråååkigt … Hungrig!". vi gick 

i och för sig i samma klass, men vi hängde aldrig 

tillsammans, så jag svarade aldrig.

och sedan när andra terminen började fick jag 

världens chock. Hela klassen frös ut mig! precis 

alla vägrade att prata med mig! Jag fick reda på 

att a-san hade mejlat hela klassen och sagt att jag 

ignorerade henne hela sommaren och att jag borde få 

smaka på samma medicin. Hur jag fick reda på det om 

ingen pratade med mig? en annan tjej mejlade mig och 

berättade allt.

många av tjejerna skrev och sa förlåt. men de 

skyllde på att de var skraja för a-san och därför 

inte vågade säga någonting. men vad är det för slags 

utfrysning? det kändes som om jag levde i en stumfilm 

där man läser på skyltar vad som händer. men det 

värsta var att tjejerna som frös ut mig använde mig 

som bollplank för att snacka skit om a-san:  

"vet du att hon kuggade på inträdesprovet? Hon kom in 

på skolan bara för att hennes farsa är någon slags 

vip-gubbe." 

 "Senaste nytt! den där subban…" 

 vem bryr sig? inte jag, i alla fall! Jag svarade 

inte på ett enda mejl. Jag bytte till och med 

mejladress så att de inte skulle kunna skriva till 

mig. (̂ 0 )̂ efter det tog ingen kontakt med mig, varken 

i eller efter skolan. Jippi! (̂ _ )̂ 

 Hoppas du inte missförstår mig. det är inte det att 

jag hatar att mejla, eller att jag inte vill hitta på 

grejer med mina kompisar. Jag är bara så himla less 

på alla mejl med totalt menlösa frågor och löjligt 

skvaller. Jag menar, om man ändå ska skriva är det 

väl bättre att hitta på något annorlunda och skoj? 

 Så jag kom på en bra idé! vad sägs om att skriva en 

story tillsammans med några andra tjejer? en påhittad, 

förstås. men den ska kännas så verklig att folk blir 

jätteskraja när de läser den! 

 Jag tänkte att det skulle funka så här: 

 deltagarna läser grundhandlingen som jag har 

skrivit, och väljer den karaktär de vill vara. Sedan 

låtsas man vara den personen och skriver från deras 

perspektiv. det spelar ingen roll om man skriver på 
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mobilen eller på datorn. det är bara att logga in på 

sajten här nere och posta inlägget när man är klar. 

 när en deltagare har postat sin text, bygger en 

annan vidare på den med sin karaktär. Självklart 

har ingen av oss en aning om hur storyn kommer att 

utvecklas, eller vad de andra kommer att skriva. kul, 

va? Så, om du är intresserad är det bara att anmäla 

dig på sajten. det kostar ingenting. Jag vill bara att 

vi ska ha lite skoj. men om du inte är så bra på att 

skriva, vore det schyst om du inte anmälde dig. då 

får du gärna skicka mejlet vidare till en fantasirik 

kompis som är det. och snälla, tänk på att jag bara 

söker deltagare som är trötta på verkligheten och som 

vill leka och ha skoj i en fiktiv värld istället! 

 fyra personer kommer att vara med i handlingen, 

inklusive jag själv. ingen annan kommer att kunna 

anmäla sig eller skriva när vi har blivit fyra. (Snälla, 

fråga mig inte hur man begränsar antalet deltagare. det 

var min storebror som gjorde sajten åt mig. Han är en 

äkta datanörd. Jag kan ingenting om datorer!)

Den här gången låter det faktiskt skoj, tänkte sawako. 

Under våren hade hon fått meddelanden med liknande förslag 

från Yukari, vilket var konstigt eftersom hon aldrig hade gett 

sin mejladress till någon som hette så. Men vad som förvånade 

henne mer var att Yukari plötsligt kommit på att skriva en ”sta-

fett-berättelse” på nätet. det var något helt nytt, och minst sagt 

oväntat.

 själva idén att hitta på en historia tillsammans hade sawako 

gillat ända sedan Yukaris första mejl. hon älskade att läsa 

böcker, och hade själv lekt med tanken att en dag skriva något 

spännande. Men Yukaris tidigare förslag hade inte lockat henne 

så mycket. de var för barnsliga. sawako var inte det minsta 

intresserad av att skriva om en prinsessa som rövats bort av en 

drake, eller om några flickor som studerade magi på en häx-

skola. 

dessutom hade hon varit osäker på om hon kunde lita på 

Yukari. Gick hon verkligen i sjuan? var hon verkligen en tjej? 

Och det där med att ”det inte kostar någonting” hade också 

verkat lite skumt. det kunde lika gärna ha varit en fälla för att 

blåsa henne på pengar. Men sedan kom meningen som föränd-

rade allting:

och snälla, tänk på att jag bara söker deltagare 

som är trötta på verkligheten och som vill leka och 

ha skoj i en fiktiv värld istället! 

den hade blåst bort alla sawakos misstankar och tvivel. hon 

älskade ordet ”fiktiv”. hon visste inte riktigt varför. Bara att 

det hade etsat sig fast i huvudet under en japansklektion på 

jukun, innan högstadiet: ”fiktiv – som inte är verklig men tänks 

vara det”.

den då tolvåriga sawako kunde inte riktigt förstå ordets 

verkliga innebörd, men det väckte en lust att ta reda på mer. 

Ända sedan dess började hennes kropp kittla av nyfikenhet och 

spänning när hon fick syn på ordet.



24 25

sawako började läsa om brevet, så till sig att hon inte ens 

märkte att hon redan satt på toalettstolen. Undrar vad hand-

lingen kommer att …

”God morgon, Taeko!”

”hej, sae-chan!”

 Flickornas pipiga röster ekade mellan de kalla kakelväggarna. 

dörrarna till toalettbåsen smällde igen. Bang! klick! visk, visk, 

visk … sista chansen att snacka skit innan första lektionen.

sawako bet sig hårt i läppen och rynkade pannan. Fingret 

tryckte reflexmässigt på Yukaris sajt. strecken som visade anslut-

ningen till nätet blev allt längre. Äntligen. nu var hon inne.

sajtens design var förvånansvärt enkel, trots Yukaris påstå-

ende att hennes bror var en datanörd. det var bara en vanlig 

anslagstavla med ett litet, avlångt fönster där man skrev sitt 

namn, och under det en större ruta för texten. ingen grafik. 

högst upp på sidan stod sajtens namn i rosa, fet stil: ”Chain 

Mail”. Under det fanns en lång text med svarta bokstäver mot 

vit bakgrund.

välkommen till den fiktiva världen.

Huvudpersonen i storyn är en högstadietjej som 

är enda barnet i en rik familj. Hon är snygg (men 

inte jättesnygg), ärlig, renhjärtad och mogen för sin 

ålder. men hon har en barnsligare sida också: hon 

är övertygad om att hon en dag kommer att hitta sin 

drömprins, precis som askungen.

när storyn börjar har hon precis blivit ihop med 

sin privatlärare (eller så är hon bara hemligt kär i 

honom och fantiserar om att han är hennes pojkvän). 

Han pluggar på universitetet och undervisar henne 

hemma. oavsett om han verkligen är hennes pojkvän 

eller inte, är hon i alla fall väldigt lycklig.

på väg hem från skolan en dag råkar flickan se en 

pojke som har hamnat i någon slags knipa. Hon hjälper 

honom, och då blir han kär i henne. Han frågar henne 

om hon vill bli hans flickvän, men hon tackar nej 

(eftersom hon redan har en pojkvän). pojken säger 

att han förstår och går sedan lugnt iväg. men skenet 

bedrar … Han börjar förfölja och spionera på henne!

det finns fyra karaktärer ni kan spela. ni får 

själva bestämma namnet på den ni väljer.

tjejen i huvudrollen (      )

Hennes pojkvän (      )

den kvinnliga detektiven som jagar stalkern (      )

Stalkern (Yukari)

förlåt, men jag har redan valt stalkern!

men ni kan välja vem ni vill i de tomma 

paranteserna. nästa person som skriver sitt namn får 

börja. Sedan fortsätter jag. Skriv era delar av storyn 

i rutan här nere och klicka på "Skicka" när ni är 

klara. 

 Ha så skoj! vi hörs! 
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sawako funderade på vilken roll hon skulle välja. den här 

gången hade hon inga som helst klagomål på handlingen. 

Synd bara att stalkern redan är tagen …

stalkern skulle spionera på huvudpersonen, ligga i bakhåll, 

ringa snusksamtal, skicka hotbrev, och kanske till och med 

kidnappa henne! Bara tanken på alla kusliga och otäcka saker 

han skulle kunna göra fick sawako att rysa av både skräck och 

upphetsning. 

Men ju mer hon tänkte på det, desto mer övertygad blev hon 

om att stalkern bara skulle visa sig vara en snuskig kille som 

gjorde snuskiga saker. ingen utmanande roll, med andra ord. 

det skulle räcka med att komma på lite sjuka gärningar. sawako 

tog ett djupt andetag och log nöjt. 

huvudpersonen däremot skulle vara en mycket svårare roll. 

hon var en god människa som snart skulle gå igenom sitt livs 

mest fasansfulla upplevelse. en upplevelse som skulle sätta hen-

nes gränser på prov. hon skulle bli tvungen att vara starkare än 

någonsin och agera smart gentemot stalkerns gärningar. hen-

nes rädsla och förtvivlan – blandat med en stor dos ilska – skulle 

ibland ta överhanden. Men hon skulle vara tvungen att kuva de 

känslorna och klura ut ett effektivt sätt att försvara sig på mot 

stalkern. Och självklart måste allting vara verklighetstroget. 

Fiktion är inte verklig, men kan tänkas vara det! 

skolklockan ringde. Tisslet och tasslet från toalettbåsen 

tystnade. låsen klickade och ljudet av springande fotsteg dog 

ut. sawako rörde sig inte. Första klockringningen var bara en 

påminnelse om att det var dags att ta plats i klassrummet. det 

var fortfarande fem minuter kvar tills lektionen började. 

sawakos ögon lyste av förtjusning. Vilket spännande drama! 

det var visserligen inte en pjäs på en riktig scen, men vem 

som helst kunde logga in på sajten och ta del av upplevelsen. det 

här var ett äkta ”nätdrama”. 

Mobiltelefonens klocka visade 08:43. Två minuter kvar. 

sawako tryckte ivrigt fram markören till parentesen och fyllde 

i sitt namn. 

Tjejen i huvudrollen (Sawako)

sedan tryckte hon på ”skicka”. nu var det dags att gå. Bara en 

minut kvar. Resten kan jag fundera på under lektionen.

hon hängde väskan på axeln och skyndade ut från toalett-

båset. Tankarna fortsatte att dansa runt i huvudet. Jag borde 

kanske skicka mejlet till någon annan … Nej, det går inte. Jag har 

inte så många vänner, eller rättare sagt, jag har inga vänner.

Trots påminnelsen om sitt ensamma liv kände hon för första 

gången glädje över att vara i skolan. Äntligen kunde hon se 

fram emot lektionerna (ett perfekt tillfälle att kasta sig in i den 

fiktiva världen och utforska dess möjligheter).

hon närmade sig spegeln vid utgången och såg till sin lätt-

nad att Yuki kanai var borta. På kanten av tvättfatet låg en 

mobil. Det måste vara Yukis …

sawako ville inte lämna den där. Men att lämna in den på 

lärarrummet var inte heller något alternativ. Yuki var känd på 

skolan för att vara stökigare än de flesta, och lärarna skulle inte 

ge tillbaka den till henne så lätt. de skulle säkerligen ta vara på 

chansen att ge henne en rejäl avhyvling och hitta en ursäkt för 
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att straffa henne på något vis. Och om Yuki fick reda på att det 

var sawako som hade lämnat in mobilen, skulle hon säkerligen 

straffa sawako på sitt eget lilla vis. nej, det var definitivt bättre 

att ge den till henne.

Telefonen var rikligt dekorerad med kalle anka-klistermär-

ken. Vilket konstigt sätt att dekorera mobilen på. Hon som ska vara 

så tuff … tänkte sawako och stoppade den i väskan. 

nu var klockan kvart i nio. inga andra elever syntes till. 

sawako rusade fram i den kalla och mörka stenkorridoren.

Mayumi 

Fredag, 3 oktober, 21:28  

seibu shinjuku-linjen, Takadanobabas station

Trötta pendlare stod tålmodigt och väntade på expresståget 

till honkawagoe. dörrarna öppnades och den stora skaran rese-

närer vällde in i tåget likt en jättelik våg.

”skynda dig, sayuri!”

Mayumi rusade mot de två lediga platserna längst bak i 

vagnen. Med skolväskan och racketfodralet hårt pressade mot 

bröstet hoppade hon i full fart mot det ena sätet. en medelålders 

affärsman hade siktat in sig på platsen bredvid, men Mayumi 

slängde ner racketen ovanpå sätet för att markera att det var 

upptaget. i nästa sekund grep hon tag i sayuris arm, drog undan 

racketen och slet ner henne på sätet. 

”vilken tur att vi fick sitta, eller hur, sayuri?”

”Åh, tack, Mayumi! Jag är dödstrött!”

”det är väl inte så konstigt!” gormade Mayumi med flit så att 

affärsmannen skulle höra vartenda ord. ”Först hade vi träning 

klockan sex imorse, sedan på lunchen och sedan från fyra till 

halv sex. inte ens kontorsgubbar jobbar så hårt!”

affärsmannen skruvade på sig och mumlade något ohörbart. 

”Och coach nakazawa var extra tuff idag”, fortsatte hon stolt. 

”alltså, att jagas fram och tillbaka på banan i svinhögt tempo 

och slå över trettio smashar på raken är ju ren tortyr! Jag blev 

spysjuk bara av att titta på!”

Mayumi tittade nervöst på affärsmannen. avslöjad. Faktum 

var att det bara var sayuri som hade tränat så hårt. Mayumi 

hade stått vid sidlinjen och hejat på. 

Äh, vem bryr sig, tänkte Mayumi. Ha! Jag satte mig snabbare än 

du, ändå!

”Men, i och för sig måste man träna så hårt när man spelar på 

nationell nivå. Och jag är så imponerad av dig, sayuri, som är 

på den nivån fast du bara är tretton år.” 

sayuri suckade. ”Tack, men jag är jämt så trött när jag kom-

mer hem. Jag har matteprov imorgon, men jag orkar inte plugga 

nu och …”

Mayumis ögon lyste upp. ”vänta! Jag kan pigga upp dig!” 

hon slet fram mobiltelefonen ur bröstfickan och körde upp den 

i ansiktet på sayuri. ”Ta-daa!”

sayuri skrek till. andra passagerare tittade förskräckt upp, 

men när de såg att det bara var två högstadietjejer som tram-

sade sig återgick de till sin läsning.

”vad är det där?” frågade sayuri och tryckte bort Mayumis 

hand. skärmen visade en kuslig, svartvit bild på en kvinna i vit 


