
Åker från St. Louis (Småtimmen 
på Greyhound-stationen)

Klockan var precis över midnatt och jag traskade genom 

Greyhoundstationen i St. Louis, en trist byggnad som uppen-

barligen tilldelats oss från samma människor som designar 

High Schooltoaletter. Jag hade tillbringat två och en halv dag 

på bussen för att komma hit, och nu, efter bara några timmar 

i St. Louis, skulle jag tillbringa två och en halv dag till för att 

komma hem till San Francisco. Mitt hår luktade diesel och 

mina tänder kändes som om de var täckta av stoppning från 

Greyhoundsätena. Men familjen Vickers har kämpaglöd och 

det betyder att vi aldrig ger upp. Vi gnäller bara för våra vän-

ner.

Jag sprätte upp min mobil och ringde min bästa kompis, 

Emma, för nionde gången den senaste timmen. För nionde 

gången fick jag lyssna på hennes röstmeddelande.

”Tyvärr är Emmas telefonsvarare trasig. Det här är hennes kyl. 

Lämna ett meddelande när du hör pipet, så sätter jag upp det på mig 

med en av de där små magneterna.”



Svar: För att träffa en odödlig spådam som heter Tant Joe. 

Visst är du glad att du frågade?

Om odödliga

De existerar. För det mesta utmärker de sig inte alls, 

förutom att de brukar ha lite extra fickpengar eftersom de 

har en ziljon år på sig att fläska på sina sparkonton utan att 

spendera en spänn på livförsäkringar.

Enligt Victor vet inte odödliga att de är odödliga förrän 

i det ögonblick de skulle ha dött. Det är något med nära-

döden-upplevelsen som verkar kicka igång odödlighetsgenen. 

Victor var tjugotvå när han blev fast i en gruvolycka som 

borde ha dödat honom. Nu kommer han att vara tjugotvå för 

alltid.

Om Tant Joe

I slutet av mitt senaste äventyr fick jag ett mystiskt paket 

med ett telefonnummer till St. Louis på postetiketten. När 

jag ringde numret, fick jag veta att det gick till en webbplats 

med ett meddelande bara till mig. Det handlade om en 

odödlig som hette Tsao, som hade jagat mig de senaste sex 

månaderna, bjudit mig på middag, hälsat på hemma hos mig 

och kommit med en massa ursäkter för att få vara ensam med 

mig. Meddelandet var historien om de sista dagarna innan 

Tsao blev odödlig, för tusen år sen. Här är slutet på den 

historien:

… Nu föll det sig så att det

i den kungliga staden vid den här tiden

bodde en ung kvinna med stark ande,

som var född den första dagen

”Tja, det är Cathy. Svara i telefonen innan jag spränger 

dig med en av mina telepatiska dödsstrålar.” Jag vek ihop 

telefonen och körde ner den i fickan igen.

Hur jag tillbringade sommaren 
(sammanfattningens timme)

Det hade gått sex månader sedan jag fått veta att min 

pojkvän, Victor, var odödlig. Ja, odödlig: som ägaren till en 

bokstavligen perfekt kropp: stark, fast och inte så lite het, 

precis så som en ung man ska vara om han klarar av det. 

Jag hade sett Victor full av kulhål och sen hur han läkt inför 

mina ögon. Jag vet att det låter schyst – vem har inte velat 

ha en kille som man kan knuffa ut framför bussen utan 

några långvariga effekter? – men i praktiken var det ingen 

höjdare för mig, eftersom jag inte fick träffa killen. Just 

nu var han inlåst i ett hemligt labb nånstans och jobbade 

dubbelt – ”förste forskare” och ”förste försökskanin” – och 

försökte komma på odödlighetens biokemiska hemligheter. 

Det var ett jäkla hinder för vår kvalitetstid.

Förutom min oåtkomlige pojkvän var det sex veckor 

sen jag gått ut High School utan några mätbara jobbfär-

digheter, såvida inte ”avancerat klotter” räknas. Till min 

förvåning verkade min mammas dystra bedömning av 

arbetsmarknaden för artonåriga serietecknare med dålig 

koncentrationsförmåga stämma ganska så bra och jag hade 

sparkats ungefär en gång i veckan från nåt pissigt skitjobb 

sen skolan slutade.

Fråga: Varför tog du egentligen en Greyhoundbuss till 

St. Louis?



Francisco inte gick förrän efter midnatt, köpte jag en billig 

biljett och hasade mig upp till näskrossarläktaren till vänster 

om planen.

Bredvid mig satt en fet, svart dam med guldringar i öronen, 

och polyesterbyxor, och drack öl ur en plastmugg. ”Jaha, så 

Cathy Vickers dyker upp till sist.” Hon rapade och jag såg att 

hon hade på sig en luckyfortuneforyou.com-t-shirt. ”Du kan 

kalla mig Tant Joe, raring. Jag har väntat på dig.”

Föreställ dig nån som är alldeles förbluffad. Föreställ dig sen 

att denna någon får en smäll i ansiktet av en havskatt. Föreställ 

dig sen ansiktsuttrycket. Det var så jag såg ut. ”Men, men … Jag 

köpte ju min biljett för bara fem minuter sen”, sa jag svagt. ”Hur 

visste du att jag skulle dyka upp här?”

”Vad är det med ordet ’spådam’ som du inte fattar?” frå-

gade Tant Joe. ”Kom igen, blåöga! Är du blind?” skrek hon åt 

domaren, precis innan bollen kastades iväg. En sekund senare 

skrek domaren att det var en strike och fansen runt omkring 

oss stönade. ”Det var därför jag ville att du skulle komma hit. 

Du var tvungen att förstå att när jag säger att jag kan se in i 

framtiden, mitt barn, så snackar jag inte skit.”

Min hjärna krampade som om den födde barn och barnet 

satt fast. ”Jag trodde att du skulle vara kines”, pep jag.

”Åh, jag är vilken sorts spådam som helst, så länge jag tjänar 

pengar på det, raring”, sa Tant Joe överseende. ”Jag håller på 

med en massa saker så jag kan ta hand om alla sorters kunder. 

Kinesisk I Ching, voodoodockor, zigenartarot, vad du vill. Jag 

har till och med en liten schyst applikation som min mjukvar-

ukille gjorde. Den kan spå din framtid ur spammejlen i din 

skräppostmapp”, sa hon. ”I alla fall – vad det gäller mr Tsao. 

Om han inte kan gifta sig med dig, så kommer han att döda 

dig. Det vet du, va?”

i eldtigerns år. Tsao såg henne

en dag på marknaden, och

hennes blick träffade

hans hjärta som en pil: andan

och livet lämnade honom med ens,

och ljudet av en bågsträng

ljöd alltjämt.

Han följde efter flickan och väntade

på henne och skickade gåvor.

Hon blev smickrad av hans uppmärksamhet,

men hon var bortlovad till en annan

– En munter skomakare

vars lilla affär låg bara

två gator från hennes hem.

Nästa dag fann man

skomakarens och flickans kroppar

ihjälhuggna och krossade

på botten av en brunn …

Om man dessutom lägger till att jag också är född den 

första dagen av eldtigerns år, så kanske du förstår varför histo-

rien intresserade mig.

När jag ringde webbsidans ägare, sa hon att hon hade lite 

speciella nyheter som hon ville berätta för mig ansikte mot 

ansikte, så jag for till St. Louis. När jag kom dit visade det sig 

att spåkvinnans adress var Busch Stadium, St. Louis Cardinals 

hemmaarena. Så där stod jag på parkeringsplatsen och kände 

mig som en idiot, medan folk strömmade förbi för att se Car-

dinals spela mot Chicago Bulls. Eftersom nästa buss till San 



som stod rakt ut för att den var så fullproppad, sådär som bilder 

på en orm som ätit en get eller ett arkivskåp eller nåt. Jag hade 

proppat ner kläder för fem dagar i ryggsäcken, en påse med 

olika sorters konstsaker (pennor, pastellfärger, kolkritor, fixativ, 

suddgummin, etc.) handväskan, ritblocket och en utskrift av de 

delar av min dagbok som handlar om hela den underliga histo-

rien om Victor, från dagen han dumpade mig tills jag kom på 

att han: A) är odödlig, B) oförklarligt nog fortfarande är kär i 

mig och C) kommer att vara instängd som en galen vetenskaps-

man i ett underjordiskt labb under en oöverskådlig framtid.

Jag försökte komma på vad jag skulle göra, främst med Tsao, 

men också med odödliga i största allmänhet. Jag hade skrivit 

ut min dagbok för att jag tänkte att jag under den två dagar 

långa bussresan skulle kunna gå igenom den och alla de andra 

dokument och ledtrådar jag hittat och knyckt och upptäcka 

nya viktiga fakta genom att studera dem noggrant. Det som 

egentligen skedde var att jag stirrade ut genom bussfönstret och 

klottrade skitsnyggt i utskriften. Det där med noggrann analys 

har aldrig riktigt varit min grej.

Faktum är att hela mitt liv kändes underligt ofokuserat. 

Jag hade en pojkvän jag aldrig träffade. Jag saknade honom 

förfärligt – hur hans hand rörde vid mig, sättet han skrattade åt 

mina skämt och hur han alltid fick mig att känna mig som om 

jag var den mest intressanta personen i rummet. Men Victor var 

fångad och tvingades arbeta för den mäktigaste odödlige som 

jag kände till, Vördige Lu. Vördige Lu ville skänka evigt liv åt 

alla och hade inga som helst problem med att mörda alla som 

stod i vägen för hans generösa plan. Han motiverade Victor att 

jobba för honom genom att säga att om forskningen inte gick 

bra skulle han döda mig.

Det verkade funka på Victor, men det är en hel del skuld 

Det syntes på henne att hon inte skämtade. Jag svalde. Det 

var då sannerligen inte det romantiska frieri som alla flickor 

drömmer om. Det positiva var att Tsao blivit odödlig när han 

inte var mer än trettio, så det kändes i alla fall inte som om det 

var en gammal snuskgubbe som stötte på mig. Han var stilig, 

sofistikerad och väldigt, väldigt rik. Det negativa var att han 

tydligen var en psykopatisk mördare och bara för att göra det 

hela ännu knäppare, så var han Victors pappa. Just det: man-

nen som förföljde mig var min pojkväns pappa.

Rys.

Som du nog kan förstå blev jag ganska uppskakad av mötet 

med Tant Joe, till och med innan hon släppte bomben om min 

pappa.

Men jag vill inte tänka på det än.

Slut på sammanfattningen.

Precis efter midnatt (Busszombiernas timme)
Poängen är att jag hade en hel del att fundera över på 

vägen hem från St. Louis. Jag och en trumpen skara andra 

förlorare hasade oss upp på bussen och visade våra biljetter för 

chauffören. Det var inte så många som hoppade på just den 

här bussen, men om man ser det från den ljusa sidan, så fick 

jag en hel sätesrad för mig själv. Ah, tillbaka i den välbekanta 

Greyhoundlukten: vilken först och främst påminde om ”smutsig 

toalett”, en lukt som så klart blandades med en underliggande 

odör av billigt motellrum och en nypa bensin som avrundades 

med en svag aning av en främlings strumpor. Jag funderade 

på att ta fram en serie modeaccessoarer som kunde lyfta fram 

upplevelsen – kanske ”bromsspårssvart” mascara och ögon-

skugga i ”intensiv instrumentbrädeblått”.

Jag slängde mig ner på min plats och tog av mig ryggsäcken 



Dubbelstrul
En blond tjej i min ålder satt uppkurad på sätena mitt emot 

mina på andra sidan gången. Det stod Double Trouble på 

hennes tröja och jag kände att den luktade unket av cigaretter. 

Hon hade på sig ett par skabbiga, blå jeans, som var smutsiga 

nere vid fållen som om hon haft dem på sig i flera dagar. Hon 

använde billig, blå ögonskugga och väldigt mycket av den. 

Resterna av ett blåmärke höll på att blekna bort på hennes 

högra kind. Jag såg att hon tittade slugt på mig.

Det beräknande i blicken försvann omedelbart. ”Tja, jag 

heter Jewel!” sa hon och gav mig ett rejält leende. ”Du har väl 

inte 50 cent eller så till lite godis?”

”Öh–”

”Jag måste äta litegrann väldigt regelbundet, eftersom jag 

har lite strul med blodsockret. Hela min familj har det, vi får 

diabetes om vi inte är jätteförsiktiga. Mormor – hon är egentli-

gen inte mammas mamma, men vi kallar henne det – förlorade 

ett ben på grund av det. Det började ruttna och sen fick de 

kapa det. Sen blev hon blind”, sa Jewel. ”Så jag måste äta om jag 

kan”, la hon till.

Min mamma är sjuksköterska. Hon säger att det inte är nån 

idé att ge pengar till tiggare. Det spelar ingen roll vilka trick 

de kör med, varenda cent går till sprit och droger. Hon träffar 

ungdomar som Jewel hela tiden. De blir höga eller packade 

och sen blir de skadade och kommer till akuten för att de inte 

har nån sjukförsäkring som täcker läkarbesök. Välkommen till 

Amerika, landet utan allmän sjukförsäkring. Det är därför det 

kallas ”home of the brave”.

Hela tiden medan Jewel pratade stirrade jag rakt ner. Ingen 

ögonkontakt alls.

för en brud att bära. En nunna i bikini som satsade pengar på 

kamphundar skulle inte ha känt sig lika skyldig som jag gjorde 

när jag tänkte på Victor som låg fastspänd på ett bord nånstans 

och hela tiden fick bitar av levern utslevade för min skull. Och 

om du håller koll på mina romantiska bekymmer, så glöm inte 

bort att Victors pappa är en psykopatisk mördare som är föräl-

skad i mig. Jag antar att alla förhållanden har sina motgångar, 

men kommer du till mig och gnäller med nåt gammalt som att 

”min pojkvän är allergisk mot min katt”, så kan du inte förvänta 

dig nån sympati från mig.

De odödligas blotta existens gjorde mig obalanserad. Å 

ena sidan var det ganska schyst att få veta att världen är full av 

under och mysterier som jag aldrig hade kunnat föreställa mig, 

men rent praktiskt var mitt liv tråkigare än det nånsin varit. 

Jag hade slutat High School och hade inte nåt okej jobb i sikte. 

Och värst av allt, enligt Tant Joe hade min pappa inte dött av en 

hjärtattack för två år sen, som läkaren sagt till mig.

Enligt Tant Joe hade han antagligen blivit mördad.



”Jag hade lite fickpengar till resan, men jag gav dem till en 

kille som sa att han verkligen behövde dem till en avbetalning 

på bilen. Han hade kunnat betala om han inte lånat ut lite 

stålar till sin polare. Jag kommer inte ihåg hela storyn.”

Paus.

”Dessutom kostade biljetten mer än vad den skulle. Jag vet 

inte, det kanske var nåt fel med prislistan på bussen eller nåt.”

Paus.

Till slut såg jag på henne. ”Jag har inga pengar.”

Hon drog teatraliskt efter andan.

”Åh! Förlåt! Då sitter vi i samma båt, du och jag!” Jewels röst 

var vänlig, men hennes ögon var hårda. ”Visst är det lustigt? 

Här sitter jag och berättar min historia för dig, och du skulle 

kunna berätta samma historia för mig, eller hur? Ja, du har ju 

inget annat i din handväska än … hårspännen och läppstift.” 

Jag stirrade ner i mitt ritblock, men jag kände hur hennes små, 

kalla ögon värderade skinnjackan jag fått av Victor och siden-

blusen jag hittat i en secondhandbutik. ”Vi har inte en cent att 

avvara nån av oss”, sa hon. ”Det spelar ingen roll.”


