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S E b a S T i a N     

Vi är alla fyra lika solbrända. Det är inte så konstigt. Vi le-
ver under samma sol. Och går till samma solarium. Men vi 
har också likadana kläder, klockor, solglasögon och skor. 
Inte exakt kanske, men i stort sett. Inget av det vi har sak-
nar i alla fall de varumärken som skiljer oss från vanliga 
människor och gör att vi passar in här. Och så har vi alla 
fyra likadana frisyrer. Håret slickat bakåt med cirka fem 
centimeter nonchalant sparat i nacken. Alla utom jag. 

Jag behövde inte ens klippa mig. Ville bara putsa till 
det lite för att få den där edgen jag gillar. Känna att allt är 
perfekt. Men så hade Jean-Michel inte tid och den snut-
tiga tjejen i kassan tyckte att den här skalliga bögen jag 
inte sett förut var minst lika bra och jag ville inte säga nej. 
Sedan gick det fort. Jag och den skallige hade uppenbar-
ligen inte samma uppfattning om ordet putsa. De fem 
centimetrarna som alldeles nyss så obekymrat fladdrat i 
min nacke befann sig plötsligt på frisörsalongens golv. Jag 
känner hur det kryper i kroppen när jag tänker på det. 
Mina mörka lockar på golvet. Det kändes overkligt. Som 
om det vore en film nästan. Minnena ger mig yrsel. Jag 
måste försöka tänka på något annat! 

Jag ser mig om på uteserveringen där vi sitter. CJ och 
Edward knappar på sina mobiltelefoner och Paul pratar 
i sin. Det är egentligen alldeles för varmt för att sitta ute 
idag. Jag skulle hellre gå in och sätta mig i den svala res-
taurangen men det går inte. De andra skulle vägra. Det är 
här ute man ska sitta. Det är här man syns. Jag läppjar på 
mitt glas rosé men har svårt att svälja. När jag kom hem 
från frisören kräktes jag nästan. Ingen kommer att vilja 
ha sex med mig på hela sommaren! Om håret växer en 
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centimeter i månaden kommer jag inte se normal ut för-
rän någon gång i oktober. Tidigast. Och tänk om det inte 
växer ut! Jag känner klumpen i halsen växa. Det är bara så 
orättvist. Jag kämpar för att inte gråta. Jag måste tänka på 
något annat!

Jag tittar ut över Grev Turegatan och människorna som 
passerar. De flesta ser perfekta och lyckliga ut. Bortsett 
kanske från pundarna som springer upp och ner mellan 
tunnelbanenedgångarna på jakt efter gud vet vad. Kan 
inte finnas mycket för dem att hämta på den här sidan 
stan. Kan ingen bara samla ihop dem och köra dem till 
Söder? Så ser jag en tjej jag hade sex med för ett par veckor 
sedan. Hon är med en kille jag tror kan vara hennes pojk-
vän. Han ser bra ut men man känner igen en förlorare när 
man ser en. Han ger tjejen, som jag tror heter något på 
M, en kyss och jag kan inte låta bli att småle. Hoppas de 
ser mig. Ett väl placerat leende mot tjejen kommer nog få 
honom att undra. Så ser jag hans frisyr. Tjockt mörkt hår 
slickat bakåt med perfekt sparad längd i nacken. Inte en 
chans att hon skulle vara otrogen med mig som jag ser ut 
nu. Fan, fan, fan! Jag döljer ansiktet med en meny när de 
går förbi. Jag skulle faktiskt kunna ha tänkt mig att sätta 
på henne igen. Helvetes jävla bögjävel! Jag sa ju att han 
bara skulle putsa lite. Fan! 

När den värsta apatin lagt sig gick jag direkt till Frisk 
och Fräsch och tog en dubbel i det starkaste solariet. 
Hoppades att den vita kanten i nacken skulle försvinna. 
Den blev bara röd. Om jag fäller upp kragen på min La 
Martina piquet syns det bara lite. Jag sa ju att han skulle 
vara försiktig! Putsa. Ska det vara så svårt att fatta! När 
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jag kom hem ringde jag Paul för att få höra att det inte var 
så farligt och att det snart skulle bli inne med kort hår i 
nacken eller något annat uppmuntrande. Men Paul lät till 
min stora irritation nöjd när han hörde om katastrofen.

”Jag har ju sagt åt dig att inte springa hos de där inne-
bögarna. För övrigt klipper du dig alldeles för ofta.”

”Men jag skulle ju inte klippa mig, bara putsa”, snyf-
tade jag.

”Ja, whatever. Nu blir det inte mycket gänga för dig i 
sommar. Vi ses på Grodan. Måste dra”, sa Paul och la på. 

Grodan. Hur kunde han tro att jag skulle kunna visa 
mig där så här? Han kunde väl föreslagit att vi skulle gå 
till något ställe bortåt Norrmalmstorg där man inte kän-
ner någon. Aldrig att jag tänkte gå till Grodan. Aldrig, 
aldrig. Men efter en timme framför teven med endast 
ringeling-tanten som sällskap så kunde jag inte motstå 
vare sig det vackra vädret eller tanken på ett glas kallt rosé 
och pallrade mig med nervösa steg ner mot Grodan.

Jag tänder en cigarett och röken sticker i min söndergråt-
na hals. Jag hatar verkligen att röka.

”Vad fan ska jag med en Ferrari till om jag inte ens har 
råd med soppa?” skriker Paul i sin telefon. 

Han pratar med sin fars advokat. Pengarna han regel-
bundet får ut från arvet efter sin mor räckte inte den här 
månaden heller. Eller inte ens en vecka den här månaden 
heller kanske är mer sanningsenligt. 

”Jo, jag väntar som fan på att fylla tjugofem men inte 
går det fortare för det. Och jag kan inte vänta med att köpa 
mat och nya skor och sådant i fyra år”, fortsätter Paul. 

Arvet faller ut i sin helhet när han blir tjugofem men 
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jag tvivlar på att det är just skor och mat Paul i första hand 
tänker köpa för pengarna. 

”Tiotusen! Det är ju för fan hur lång tid som helst till 
nästa utbetalning!” Paul pratar alldeles för högt och alla 
andra på uteserveringen är nu införstådda i Pauls ekono-
miska situation. ”Ja, ja. Se till att de kommer in på mitt 
konto idag!” Paul verkar ha insett att advokaten inte 
kommer höja sitt bud och lugnar sig en smula. ”Och nu 
kan du ju ta och förtjäna ditt arvode och se till att den där 
misshandelsanmälan dras tillbaka. Adjö.” 

Paul trycker av samtalet och lägger ner telefonen på 
bordet.

”Nu var du ju smidig” säger jag.  ”Jag menar ingen kan 
ju neka ett sådant charmtroll något.” 

Paul stirrar stint på mig. Jag viker bort blicken och tit-
tar ut på gatan. En tjej som går förbi ser mot mig och ler. 
Jag ler tillbaks. Kanske inte är så farligt med frisyren i alla 
fall. Jag tittar tillbaka på Paul för att säga det till honom. 
Han har nu ett stort leende på läpparna.

”Sebastian är lite purken över sin nya frisyr”, säger han 
helt ur det blå. CJ och Edward vaknar upp ur sina sms-
komor. ”Tydligen någon bögjävel som tyckte han blev 
sötare så där.” 

Paul säger detta mycket högt. Alla synar mig noga. 
Även några personer från borden bredvid. Jag drar i min 
redan uppvikta krage och sjunker djupare ner i stolen.

”Tyckte väl du såg lite konstig ut”, säger CJ och flinar.
”Det är lite…” Edward tänker efter. ”…lite, lite munk 

över det hela.” Han ser märkligt glad ut över att komma 
på detta. ”Den där korta nacken.” 

Jag ryser när han säger det. Alla tre stirrar på mig.
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”Syntbög”, säger CJ till slut. ”Du ser ut som en sådan 
där syntbög. Kraftwerk eller vad fan de nu heter.”

Alla asgarvar. Illamåendet kommer tillbaka och jag 
ställer mig upp.

”Skitkul. Snart kommer alla att klippa sig så här”, säger 
jag utan att övertyga mig själv och allra minst Paul, CJ 
och Edward. 

Jag snitslar mig ut mellan borden.
”Ska du klippa dig så säg till frisören att spara lite i 

nacken”, skriker Paul efter mig. 
Det känns som om hela uteserveringen garvar men 

jag låtsas som om jag inte hör och sneddar över gatan till 
Sture optikern.

Väl inne i butiken försöker jag att inte titta mig i speg-
larna. Jag provar några bågar men har svårt att bestämma 
mig eftersom jag inte vet hur jag ser ut i dem.

”De där är jättefina på dig”, säger butiksbiträdet. 
Hon är i trettioårsåldern och vad Paul skulle beteckna 

som en skadad zebra. Vore det inte för min frisyr skulle 
jag le brett och säga något smart. Jag tar av mig glasögo-
nen och tittar på dem. De är bruna och rätt fula men det 
vägs upp av bokstäverna på skalmarna som bildar ordet 
Prada. De kostar visserligen 1895:- men då får man ett fint 
fodral på köpet. När jag tänker efter inser jag att de är rätt 
snarlika ett par jag redan har.

”Jag tar dem”, säger jag till zebran och räcker henne 
mitt Amex.

När jag kommer ut känner jag mig lite bättre till mods. Jag 
tar på mig de nya glasögonen. Världen ser märkligt brun 
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ut. Jag tittar upp mot Grodan där Paul och de andra sitter. 
Jag kan se att de skrattar. Förmodligen åt min frisyr. De är 
självklart skadeglada. Om det hänt någon av dem skulle 
jag helt klart ha låtsats som om det inte var så farligt. Att 
det faktiskt var riktigt snyggt. Jag kanske till och med 
skulle sympatiklippt mitt eget nackhår för att visa mitt 
helhjärtade stöd. Men inte Paul, CJ och Edward inte. 
Självupptagna och egoistiska som de är. Jag känner inte 
för att umgås med dem mer. Inte just nu i alla fall. Plus 
att det kanske är smart att hålla sig borta från Stureplan 
med omnejd ett tag, tills håret växt ut någon centimeter. 
Jag släpper Grodans uteservering med blicken och knallar 
ner mot Birger Jarlsgatan.

M a R T i N

Jag vaknar ur en dröm. Någon tilltalar mig på engelska 
och för en sekund vet jag inte var jag är. Så ser jag flygvär-
dinnan som står böjd över mig och förstår. Hon märker 
min nyvakenhet och hjälper mig med ett leende att hitta 
knappen. Stolsryggen glider sakta till sin upprätta ställ-
ning och flygvärdinnan fortsätter ner för gången. Min 
nervositet stiger i takt med trycket i kabinen. Varför är 
jag nervös? Jag ska ju hem. Hem till Stockholm. Hem. Jag 
smakar på ordet. Är det här verkligen hem? Jag vet inte. 
Under tiden i New York har jag hela tiden tänkt på Stock-
holm som hem, men nu är jag inte så säker längre. På väg 
hem. Hem till vad? På vilket sätt är det här mitt hem mer 
än New York? På många sätt förmodligen, även om jag 
inte vill erkänna det för mig själv. Familjen, mina kompi-
sar och… Jag vill inte tänka längre än så. 
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Jag tittar förbi mannen på min högra sida och ut över 
landskapet. En molnfri och klarblå himmel låter mig se 
sommargrönskan och det ser ut att vara en av de där per-
fekta junidagarna som när jag gick i skolan alltid utlovade 
en lika perfekt sommar. Kanske är det till och med stu-
denten den här veckan. Jag ryser vid tanken. Har ingen 
större lust att se studenterna i sina vita kläder skrika om 
sina lyckliga dar. Tänker att det bara är ett par år sedan jag 
själv skrålade den där sången, men på något sätt verkar de 
där åren ha varit oändliga. Det sista som slår mig innan 
vi går ner för landning, och jag lutat mig tillbaka i min 
stol, är att livet verkar så mycket enklare ett par kilometer 
uppifrån.

P a u l

Planet är en halvtimme försenat så jag går bort till cafete-
rian för att köpa något att dricka. Överallt en massa pack 
på väg på sin årliga charter och ytterst få har haft den goda 
smaken att vänta med att ta på sig badkläderna till dess 
att de kommit fram till resmålet. Alldeles för mycket fett 
i rörelse för min smak. Några söta snuttisar här och där i 
och för sig. Jag köper en öl och ser mig omkring. Några 
svennar i likadana tröjor med ”Ayia Napa Vikings” tryckt 
på ryggen sitter vid bordet bredvid och spelar Gyllene Ti-
der på en ghettoblaster. Tanken på att de kommer få sätta 
på varsin liten tonåring om dagen den närmaste veckan 
får mig att må illa. Jag försöker koppla bort dem och kon-
centrerar mig istället på ett tjejgäng som kommer ut från 
ankomsthallen. De är alla rödbrända och ser slitna ut. 
Förmodligen har de blivit påsatta av håriga greker dygnet 
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runt de senaste två veckorna. Jag memorerar deras utse-
ende. Om man skulle stöta på de här vandrande smitt-
bankerna på Stureplan skulle man kanske kunna hetsa CJ 
på dem. En speakerröst ropar ut något sista anrop och kil-
larna vid bordet får bråttom.

”Hördududö, vi har ju inte ens gått in i avgångshallen”, 
säger en av dem på bred dialekt som kan vara östgötska. 

Eller värmländska. Eller whatever. Han har matchat sin 
t-shirt med en Beppemössa i svenska flaggans färger, som 
för att försäkra sig om att ingen på Mallorca ska ta honom 
för annat än en turist. Som om det överhuvudtaget vore 
möjligt. Killarna vinglar iväg med stereon och Per Gessles 
skrål om sommartider och lämnar mig relativt ensam med 
min öl. Bara en barnfamilj som äter medhavda mackor bi-
drar nu till mitt äckel över mänskligheten. Har man inte 
råd att köpa en macka, vad fan ska man då utomlands att 
göra? Tattare. En tullare kommer gående med en hund 
och jag känner genast hur magen knyter sig. Har jag nå-
got på mig? Inte vad jag vet och det är fel tillfälle att börja 
riva i fickorna nu. Kan hunden känna om jag skulle ha 
kokainstänk eller något på kläderna? Jag har ingen aning 
och ingen lust att ta reda på det. Om Martin bara kunde 
komma så man fick ta sig härifrån! Hunden och tullaren 
går förbi utan att hunden reagerar. Jag sveper min öl och 
går ut i solen och sätter mig på en bänk. Man kan aldrig 
bli för smal, för rik eller för solbränd påminner jag mig 
om. Jag sitter där och kopplar bort alla tankar tills planet 
borde ha landat med god marginal då jag går in igen. Ingen 
hund i närheten och jag tittar efter  Martin. Han kommer 
strax ut och jag ler och går och möter honom. Jag slås av 
hur bra han ser ut. Frisk på något sätt. Hans slitna jeans 
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 sitter  perfekt och han har på sig en ljus mockakavaj över en 
svart t-shirt. Håret är liksom mitt slickat bakåt men han 
har blekt slingor eller kanske är det bara solblekt. Han ler 
tillbaka och i det ögonblicket ser han ut att ha tagit ett steg 
rakt ur en reklambild för Dolce&Gabbana.

”Tjena gubben”, säger jag och ger honom en kram. 
Mitt hår får sig en törn och jag släpper honom och rät-

tar till det.
”Paul, my man”, säger Martin.
”Oops, redan amerikaniserad. Akta så du inte börjar 

låta som Victoria Silvstedt.”
”Det är ingen fara”, säger Martin med spelad ameri-

kansk brytning och flinar. ”Fan vad kul att se dig. Shit, 
vad stor du blivit.” 

Martin klämmer till på min biceps och jag kan inte 
låta bli att känna mig nöjd att han ser.

”Äh, mycket spenat och lite träning bara. Kom igen.” 
Jag tar Martins bag och vi går mot utgången. ”Du kom 
igenom tullen i alla fall. Jag var rädd att de skulle suga dig 
och göra en liten undersökning.”

”Tanken slog mig också, sjuk ångest, tur att man inte 
fick en snilleblixt och tog med sig något hekto.”

”Hade i och för sig inte skadat.” 
Vi kommer ut till bussarna och min bil som står parke-

rad i bussfilen. Jag ger bagen till Martin.
”Du får nog ha den i knät.” 
Vid bilen står en busschaufför och ser ut att anteckna 

mitt registreringsnummer. Jag ignorerar honom och vi 
hoppar in i bilen.

”Här kan du inte parkera, det är bara för bussar”, säger 
busslurken. 



18

Nähä, hur kunde jag missa det? Jag känner en liten våg 
av adrenalin strömma genom kroppen.

”Håll käften din jävla sosse”, säger jag utan att ens ge 
honom en blick.

”Du ska inte tro att du bara för att du har en Ferrari 
kan parkera hur som helst inte.” Sossen hötter med sin 
penna och jag startar bilen. ”Jag ska anmäla det här!” ro-
par han över motorns muller.

”Och jag ska knulla din dotter!” skriker jag tillbaka 
och gasar iväg. ”Fan vad trött jag blir på alla Svenssons 
som springer omkring och försöker utöva den makt de 
inte ens har.” 

Martin flinar åt mitt utbrott.
”Äh, det är ju synd om honom. Han har säkert varit 

sådan där sedan Palme sköts.” 
Jag kan inte låta bli att le och känner adrenalinet ebba 

ut.
”Okej gubben, vart ska vi? Lägenheten eller Djurs-

holm?”
”Hem till föräldrarna blir bra, måste ju visa mig så de 

ser att jag lever och så.”
”Okej, du bestämmer. Glöm bara inte att vi väntar på 

dig hemma hos mig sedan.” 
Jag svänger ut på motorvägen och lämnar Arlanda 

med sina knarkhundar och svennar bakom oss. Alltme-
dan Alex Gophers bastoner dunkar närmar vi oss Stock-
holm i tvåhundra kilometer i timmen. Jag tittar på Martin 
emellanåt och han ser frånvarande ut. Som om han dag-
drömde. Jag är glad att han är hemma känner jag. Kanske 
kommer allt bli bättre nu.
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M a R T i N

Det står ingen bil på uppfarten till villan och för en se-
kund hoppas jag att ingen är hemma. Att jag bara kom-
mer kunna plocka upp min bil och åka till lägenheten. 
Men jag slår bort tanken. Jag har inte sett familjen på nio 
månader och det ska bli skönt att träffa dem igen. Se att 
allt är som förut. Se att de mår bra. Jag känner på dörren 
som är olåst, öppnar den och går in. Husets svalka och en 
dov doft jag känner vagt igen slår emot mig. Hemma. Är 
det så här det luktar? På gränsen till instängt. Kanske rök. 
Gammal instängd rök. Jag släpper väskan på hallgolvet.

”Hallå!” säger jag halvhögt. Jag lyssnar. Inget svar. 
”Hallå”, försöker jag igen. 

Steg hörs från ovanvåningen och jag tittar upp mot 
trappan. Min 14-åriga lillasyster gör sig synlig. Hon tittar 
på mig.

”Är det du?”
”Hej själv. Roligt att se dig också”, säger jag. 
Helena bara stirrar på mig som för att övertyga sig om 

att det verkligen är jag.
”Är inte morsan och farsan hemma?”
”De är på landet, eller utomlands eller vad fan vet 

jag.” 
Hon vänder mig ryggen och försvinner. 
     ”Helena!” Hon svarar inte och jag hör henne smälla 

igen sin dörr.  ”Whatever”, säger jag mest för mig själv. 
Jag går in i köket. Det tyskdesignade mästerverket ser 

som vanligt oanvänt ut. Som en reklambroschyr. Ingen 
smutsig disk. Inga feta fingeravtryck. Städerskan måste 
varit här nyligen. Eller inte. Jag öppnar kylskåpsdörren. 
Inget ätbart. Ingen anledning att stanna här längre än 
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nödvändigt alltså. Jag går ut i hallen och uppför trappan 
till övervåningen. Alla dörrar i den långa korridoren är 
stängda. Jag öppnar dörren till mitt rum. Det är tomt så-
när som på ett staffli med en tom duk och ett litet bord 
fullt med penslar och färgtuber. Jag står kvar och försöker 
se några tecken på att detta en gång varit mitt rum men 
bara tapetens mörka fläckar efter mina affischer vittnar 
om det. Jag går bort till Helenas rum, varifrån någon mu-
sik jag inte känner igen strömmar, och rycker upp dörren. 
Hon ligger i sin säng och röker en cigarett.

”Knacka!” skriker hon och sätter sig upp. 
Hon gör ingen ansats att gömma cigaretten. 
”Vad fan har hänt med mitt rum?” 
Jag försöker överösta den skräniga musiken. Helena 

lutar sig tillbaka och tittar på sina naglar. Det ser ut som 
om hon snott gesten från någon såpa. 

”Morsan behövde det till sin nya hobby. Tror hon 
skickade hem allt till din lägenhet.” Hon tar ett trotsigt 
bloss på cigaretten och stirrar på mig. ”Inte fan vet jag.” 

Jag stirrar tillbaka och vänder mig sedan och slår igen 
dörren. Jag småspringer ner för trappan, tar min bag, 
lämnar huset och går ut till garaget. Jag öppnar garage-
porten och ser min bil precis där jag lämnade den, fast 
nyservad och polerad precis som jag beställt. Alltid något. 
Jag putsar bort en liten överbliven fläck av vax från det 
guldfärgade Porschemärket på huven och hoppar sedan 
in bakom ratten. Nyckeln ligger under mattan och jag tar 
upp den och sticker in den i tändningslåset. Så vrider jag 
om den sakta. Motorn går igång på första försöket. Det 
dova mullret fyller mig med tillfredställelse. Suffletten 
åker långsamt ner. Så släpper jag handbromsen och glider 
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ut på uppfarten utan att bry mig om att fälla ner garage-
porten efter mig. Jag tänker på vad Paul sa när han släppte 
av mig: ”Ett rejält krök är bästa sättet att bota jetlag på.” 
När jag kommit ut från uppfarten trycker jag gasen i bot-
ten och gör ett nytt försök att ta mig hem.

När jag kommer in i min lägenhet på Lützengatan ser jag 
genast vart sakerna från mitt rum tagit vägen. Någon, 
knappast min mor personligen, har dumpat sex stora lådor 
innanför dörren. Jag tränger mig förbi dem och kastar ba-
gen på golvet. Bortsett från att det är lite dammigt ser allt 
ut som när jag åkte. Uppförstoringen av MQ-annonsen jag 
gjorde hänger på sin plats ovanför soffan. Min bäste vän 
Mr Olufsen stirrar tomt på mig med sitt stora blanka öga. 
Överhuvudtaget ser hela rummet lite väl stylat ut. Nyrikt? 
Jag vill inte ens tänka tanken. Jag går in i sovrummet. Trä-
ningscykeln jag aldrig använt delar plats med min gamla 
teve, till synes lika tomt stirrande som den andra. Jag tar 
upp fjärren och sätter på den. På ena väggen har jag satt 
upp foton från förra sommaren i något slags krökcollage. 
Jag och Paul hänger på varandra och ser mycket onyktra ut 
på ett av dem. Eller på nästan alla förresten. Paul försöker 
göra sin Brando-min på de flesta och jag kan inte låta bli att 
le. Så ser jag ett kort jag kanske aldrig borde satt upp eller i 
alla fall tagit ner långt innan jag åkte. Det är jag och Louise 
Gyllenhielm på en båt. CJ:s? Axels? Mina föräldrars? Vi 
ler båda och tittar in i kameran. Våra vita kläder är blän-
dande mot solbrännan. Jag tycker jag ser ung ut men det är 
inte möjligt. Det är bara något år sedan. Louise ser ut som 
Louise alltid gör. Den där självsäkra fasaden, men det är nå-
got annat också. Något jag inte kan ta på. Jag stryker med 
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 handen över kortet. Vi var väl kära i varandra då antar jag. 
Jag lämnar lägenheten och beger mig mot Pauls lägenhet.

P a u l

Jag försöker titta på en scen ur Thelma & Louise. Filmen 
i sig suger men den är värd att uppmärksamma eftersom 
den är Brads absoluta genombrott. Scenen jag försöker 
se, trots CJ:s högljudda skryt om sina senaste erövringar, 
är den när JD, alltså Brad, förklarar för Geenas karaktär, 
Thelma eller Louise, jag kan aldrig minnas vilket, hur man 
genomför ett bankrån. 

”I might be an outlaw but you’re the one stealing my 
heart.” 

Jag härmar hans sydstatsdialekt vilket jag numera gör 
väldigt bra. Brad är i den här filmen otroligt deffad men 
inte speciellt biffig. Jag känner försiktigt på min mage och 
spelar tillbaka scenen till dess början.

”Har grymt flyt nu.” 
CJ går på om brudarna. Om bara Martin kunde kom-

ma snart. Lite omväxling. 
”Kommer garanterat slå vecko-rekordet från Visby för 

två år sedan. I fredags var det en snutt från Saltis…” 
Brad ser bra ut i cowboyhatt. Jag kanske borde skaffa 

mig en. 
”… lördags var det hon blonda bartendern på Cafét…”   
Frågan är bara när man kan ha den. Inte på stan i alla 

fall. 
”…söndags var det Maja ni vet, fast det var bara en av-

sugning…”  
Kanske när man sätter på någon brud? 
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”… måndags ingenting tyvärr…” 
Jag sänker ljudet och fyller i Brads dialog igen: 
”I  might be an outlaw…” 
”… men i tisdags var det en tjej som ska vara med i nästa 

Slitz. En riktig screamer förresten.” 
CJ ger ifrån sig ett apliknande tjut, som gör att jag mis-

sar timingen i dialogen, samtidigt som han stöter med 
höfterna och svingar med armen som en rodeo-ryttare. 
Att han inte tröttnar. Axel och Edward ser sjukt nog impo-
nerade ut. Idioter. Så hör jag någon vissla utanför och pau-
sar filmen. Martin står på gatan och tittar upp mot mitt 
fönster. Han har inte bytt kläder och måste kommit direkt 
hit. Jag visste väl att han inte skulle kunna hålla sig.

”Koden!” skriker han.
”Samma som förut!”
”Och den kommer ju jag ihåg med mitt minne.”
”0915!” 
Martin knackar in koden och försvinner in genom 

porten. Jag kastar en blick nerför Nybrogatan, tar ett sista 
bloss och kastar ut cigaretten. Samma kod som förut. Som 
om något skulle ändra sig här.

M a R T i N

Paul har bytt kläder och har nu på sig ett par vita Armani-
byxor och en vit skjorta som bryter snyggt mot hans hårda 
solbränna. Han bär fortfarande sina Ray Bans.

”Välkommen hem!” 
Paul trycker en drink i min hand och vi går in i var-

dagsrummet. CJ, Edward och Axel ställer sig upp när jag 
kommer in.
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”Tjena, gubben.” 
CJ ger mig en kram. Också han är hårt solbränd och 

har som vanligt skjortan uppknäppt fyra knappar. Ed-
ward kommer sedan. Det mörka håret är hårt slickat, som 
en ram runt hans avlånga och finmejslade ansikte, och 
han har som alltid en cigarett hängande i mungipan. Jag 
vet att han tror att han ser ut som en fransk greve när han 
har den så. I själva verket ser han bara ut som en typisk 
Stureplanskille som vill se ut som en fransk greve, alltså 
som en typisk Stureplanskille.

”Kul att du är hemma”, säger han utan att låta cigaret-
ten lämna munnen. 

Och så Axel. Jag ser, trots att han har rakat skallen, att 
det röda håret blivit ännu lite glesare sedan sist och att 
byxlinningen nog börjar närma sig en 38. 

”Shit vad soft att du är hemma. Fan vad vi ska kröka.” 
De sätter sig igen och jag sjunker ner i en allt annat än 

bekväm fåtölj som jag tror är en äkta vintage Le Corbusier. 
Pauls lägenhet är stor och ljus men ingenting har gjorts 

för att få den trivsam. Den är sparsamt men exklusivt möb-
lerad. Väggarna pryds av en löpsedel från Hänt i veckan 
och en trasig filmaffisch från Fight Club. På skärmen till 
en gigantisk plasma-teve rullar en film med Brad Pitt. Där 
finns en soffa och ett par fåtöljer med tillhörande bord på 
vilket ett antal flaskor sprit trängs med en flaska Moët och 
diverse groggvirke. Paul sätter sig i fönstret med en cigarett 
och riktar sin uppmärksamhet mot teven. Det verkar som 
om det är Thelma & Louise han tittar på. Jag undrar för en 
sekund om han överhuvudtaget bytt film i spelaren sedan 
sist jag var här. Men det finns ju andra Brad Pitt-filmer.

”Nu måste du fan berätta.” 
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CJ lutar sig fram mot mig, nästan för nära, och jag kan 
känna en doft av gin från hans mun.

”Ja, jag är sjukt nyfiken.” Edwards ögon blänker till av 
förväntan.

”Har du satt på många brudar?” frågar CJ. 
Edward ger honom en anklagande blick.
”Klart han har, han är ju för fan inte gay.” Edward tittar 

tillbaka på mig. ”Hur många fotomodeller? Några kända 
skådisbrudar? Arvtagerskor?” 

Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Hur många tjejer 
kan det vara efter Louise? Före Louise och efter Louise. 
Är det så jag delar upp mitt liv?

”Ja du, var ska jag börja?”
”That’s the way baby!” 
Edward flinar förväntansfullt.
”Nej men New York är jävligt bra alltså, men man job-

bar ju en del och så. Men det är kul.” 
Jag tar en klunk av drinken och måste parera en grimas. 

Något säger mig att Paul inte är Schweppes bästa kund.
”Men några models har du väl satt på.” Edward har 

svårt att dölja sin besvikelse.
”I don’t fuck and tell. Men det är klart man träffar ju 

en hel del söta små snuttisar på jobbet.”
”Låter ju rätt soft. Jag menar, några av brudarna borde 

ju bli typ supermodels eller moviestars”, säger CJ i vad jag 
tolkar som ett försök att släta över situationen.

”Hindrar ju inte att man längtar hem ibland. Vad har 
hänt här då?” frågar jag och CJ rycker på axlarna.

”Gamla vanliga. Krökat en del. St. Moritz var rätt 
tungt i år. Var nere en helg i Monte Carlo. Jag vet fan inte, 
ärligt talat. Dagarna flyter ihop på något sätt.”
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”Johan Bender körde ihjäl sig i våras. Men det har du 
väl hört.” Edward fimpar sin cigarett. ”Blev av med kortet 
veckan innan. De hade visst klockat honom i 240.”

”Dyngrak. 2,3 promille. Det är fan högre än hans stu-
dentbetyg. Och en vecka senare. Pang.” 

CJ smäller ihop sina handflator. ”Bruden som var med 
blev lam och bilen bara skrot.” Han skakar på huvudet. 
”Jävligt synd på en sådan bil.”

”Var är Pontus förresten?” frågar jag.
”Hemma och tofflar med lilla gumman. Som vanligt.” 
CJ skakar på huvudet igen. Han ser mer bekymrad ut 

över detta faktum än över bilolyckan. 
”Men jag tror att han kommer hem till mig i morgon. 

Tänkte ha ett litet poolparty hemma hos morsan.” Han 
får ett drag av avsmak över läpparna. ”Hon och hennes 
nya snubbe är i Buenos Aires.” 

Paul vänder sig från teven.
”Vad fan gör de i Colombia?”
”Han lirar polo. Han är typ trettiofem.” CJ tittar ut 

genom fönstret.
”Var fan är Sebastian då? Säg inte att han också skaffat 

brud?” frågar jag när jag kommer på att även han saknas. 
Ingen svarar.
”Såg en blå Ferrari F-50 igår förresten. Någon som vet 

vems den är?” säger Edward till slut. 
”Någon jävla hockeylurks förmodligen” spottar Paul 

ur sig. ”Nu fattas det bara att någon jävla blatte köper Fer-
rari också så säljer jag min.” 

CJ ställer sig upp och knäpper upp ännu en skjort-
knapp. Han har, liksom jag, inte ett enda hår på bröstet 
och jag undrar om det är äkta hårlöshet, som i mitt fall, 
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 eller falsk. Men CJ har aldrig direkt varit den håriga ty-
pen, så jag antar att det är äkta.

”Fan kom igen nu. Vi måste dra.” 
CJ tar sin Nokia från bordet och trycker ner den i fick-

an på sina tajta Cavalli-jeans.
”Innan buffén tar slut. Jag är skithungrig”, fortsätter 

han. 
Paul kollar upp från teven igen och fnyser.
”Buffén! Har du varit på en fest där man ens har velat 

gå nära buffén? Gratisdrinkar i all ära, men buffé...” 
CJ blänger till på honom.
”Whatever.”
”Whatever fucking ever.”
”Jag vill i alla fall vara där innan det blir fullt så att man 

kan visa upp sig lite. Sedan skadar det ju inte om skvaller-
fjollorna kan få sig några softa bilder”, säger CJ och Paul 
fnyser igen.

”Vad är det för fest förresten?” frågar jag.
”Något slags jubileum eller release eller whatever”, sä-

ger CJ. ”Alla snuttisar är där i alla fall och det räcker för 
mig. Kom igen nu.” 

Paul tittar på filmen och drar ett bloss på sin cigarett.
”Ring taxi då.”
”Taxi? Hallå, det är typ 100 meter.”
”Gå du, min frisyr ska stanna som den är. Jag åker 

taxi.” 
Alla ställer sig upp och börjar fixa med kläder och fri-

syrer. CJ drar sitt redan bakåtslickade hår bakåt och ser 
ut att tänka efter.

”Vi tar väl taxi då, men bara för att du är en fjolla.” CJ 
tar upp telefonen ur fickan och slår ett nummer.
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”Whatever.”
”Taxi till Nybrogatan 25. Snabbt bitte... Tack.” CJ 

stoppar tillbaka telefonen i fickan. ”Una minuta.” 
Toaletten spolar och Axel kommer in i rummet, dra-

gandes i sin gylf och pekar stolt på sina rosa byxor.
”Vad gillar ni mina nya slacks?”
”Coola”, säger Edward. 
Vi andra nickar skeptiskt instämmande. De är själv-

klart asfula.
”Softa”, säger CJ. 
Axel ser nöjd ut.
”Prada. Fyratusen.”
”Den där färgen kommer göra sig riktigt bra mot stora 

rödvinsfläckar”, viskar CJ till mig. 
En bil tutar utanför.
”Taxin är här. Kom igen nu”, säger CJ till Paul som 

fortfarande kollar på sin film. Paul ställer sig motvilligt 
upp, knäpper av teven och vi lämnar lägenheten.

C J

Det blir som vanligt fullkomlig extas på Köket när Dal-
lastemat spelas. Edward och Axel släpper genast brudarna 
de hånglar med och hoppar upp på soffan och sprutar 
skumpa. Visserligen töntigt och på gränsen till svarvigt 
men eftersom killarna vid alla andra bord gör det så är det 
nödvändigt även för oss. Folk skulle ju annars kunna tro 
att vi är mycket fattigare än de är. Inte bra. Vad som däre-
mot är bra är det här stället. Sedan de bytte ägare har de 
fått till den perfekta mixen av Östermalms/Djursholms/
Danderyds/Bromma/Lidingö/Saltis/Täby-folk som jag 
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älskar. Mycket snuttisar med andra ord. Och snubbar 
med slickat hår och klubblazers. Jag tror faktiskt jag kän-
ner varenda människa härinne och känner jag dem inte 
så känner jag igen dem. Det låtsas jag såklart inte om. Jag 
hälsar bara på de vackraste och rikaste. De som är som vi. 
Dallas-låten ebbar ut och det lugnar ner sig lite igen. Det 
är verkligen bra ikväll. DJ:n spelar en låt med Enrique Ig-
lesias och jag börjar hångla med en liten snuttis som suttit 
tyst vid vårt bord en stund. Så ber jag om hennes nummer 
och kör iväg henne. Hon ser lite besviken ut men jag säger 
något om att jag ringer lite senare. Alldeles för tidigt för 
att binda upp sig redan. Nej, bättre då att samla nummer 
och sedan ringa lagom till efterfesten. Om nu inget bättre 
skulle dyka upp. Vilket jag är rätt säker på att det kommer 
göra. Nästa låt är ”I will survive” med någon gammal dis-
cokärring och det blir extas igen. Vår champagne är dock 
slut så jag beställer två flaskor Cristal och två flaskor Grey 
Goose till. Borde räcka en stund. Edward, Axel och Mar-
tin står nu och hoppar upp och ner i takt till musiken. Jag 
nöjer mig med att nicka lite med huvudet och kolla på 
en tjej i en minimal topp vars silikonbröst rör sig mycket 
rytmiskt och i takt med musiken. Den enda som inte ver-
kar ha kul är Paul som sitter och sms:ar och ser allmänt 
uttråkad ut. Kyparen kommer med vårt krök och ska just 
gå när Paul tittar upp från sin telefon och grabbar tag i 
honom.

”Tom! Kan du hämta hit några jävla brudar! Det går 
ju för fan inte att röra sig härinne!” Paul gestikulerar mot 
den svettiga folkmassan som rör sig runt bordet. Kyparen, 
som Paul tydligen är på first name basis med, säger något 
om att han ska se vad han kan göra och försvinner iväg. 
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”Snygga!” skriker Paul efter honom. ”Och fort ska det 
gå!” Så återgår han till att pilla på sin mobil. 

”Fan vad det är kul att vara hemma!” Martin sjunker 
ner bredvid mig. Han är genomsvett. Han häller upp ett 
par drinkar och sveper genast den ena. ”Har längtat efter 
det här!” säger han sedan. 

Jag förstår honom. Inte mycket som slår det här. Hund-
ratals söta och kåta små snuttisar som alla vet vem man är, 
sköna människor att kröka med och svensk sommar.

”Kul att du är hemma Martin!” säger jag och menar 
det faktiskt. 

Jag börjar bli riktigt skönt packad och så där skönt kåt 
man bara kan vara när man vet att man inom några tim-
mar kommer ha en liten snutt som ligger och suger av en. 
Så kommer kyparen dragandes med tre små sötnosar och 
en fuling och sätter dem vid vårt bord. De presenterar 
sig artigt. Jag hör inte vad de säger men det spelar ingen 
roll. De är ju så söta. Och små. Förutom fulingen. Hon 
är högst oattraktiv och har självklart satt sig bredvid mig 
och jag vill bara att hon ska gå så att jag kan börja ragga 
på hennes mycket snuttigare kompis som nu sitter i knät 
på Paul. Jag häller upp en drink till mig och en till Martin 
och vi skålar. Verkligen kul att han kommit hem igen. Det 
är dock inte riktigt lika kul att den fula tjejen sitter vid 
vårt bord. Det ser inte bra ut alls och jag försöker förklara 
denna självklarhet för henne men hon verkar inte fatta att 
jag menar allvar utan skrattar bara. Hon kan väl leta reda 
på några andra fula människor och hänga med dem istäl-
let? Jag ignorerar henne och när Paul reser sig upp och 
tränger sig bort mot dansgolvet kommer den lilla söta och 
sätter sig i mitt knä istället och ser på mig med stora blå 
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ögon. Hon smakar salt och mint och lite rök och hennes 
läppar är lena och hennes bröst små och glada och när jag 
känner efter med handen har hon inga trosor på sig och 
hon börjar andas tungt i örat på mig och jag reagerar inte 
ens när DJ:n spelar Dallastemat för andra gången.

T o M

Det var inte alltför svårt att hitta några frivilliga tjejer 
att sätta med gänget i hörnet. Tror till och med att jag 
skulle kunna ta betalt för tjänsten. Undrar vad vissa tje-
jer, och killar också för den delen, skulle ge för att få vara 
med i deras gäng, om så bara för en natt. Folk går hit för 
att synas och syns man inte med rätt folk kan man lika 
gärna skita i att gå ut häromkring. Och killarna i hörnet 
verkar faktiskt känna de flesta. Och syns – det gör dom. 
Han som kallas CJ hånglar friskt med en tjej vars kom-
pis, en mullig liten blondin, snackar med en kille jag inte 
känner igen. Snubben har mörkblond slick och kvällens 
bästa bränna och tjejen är lite under hans nivå. De andra 
tjejerna vid bordet beundrar den här nya killens utseende, 
men det verkar han inte vara medveten om.

Den där Paul gick precis iväg, han är lite konstig ib-
land, men en bra stammis som drar folk. Jag undrar för en 
sekund om han skulle uppskatta en liten söt brunett när 
han kommer tillbaka. Men han har verkat ganska irrite-
rad under kvällen och alla vet ju hur hans temperament 
är, så för brunettens egen skull får hon stå kvar vid väggen 
och hoppas på att någon upptäcker henne där. Alla vid 
bordet verkar i alla fall nöjda och jag tar tillfället i akt och 
springer iväg till baren för att hämta notan så jag kan dra 
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sliparna innan grabbarna blir för fulla och börjar tjafsa 
om vem som beställt vad.

P a u l

Jag söker mig inåt nattklubben för att försöka hitta nå-
gon som ser ut att kunna sälja det jag behöver eller, ännu 
hellre, kunna bjuda mig på det. Det är trångt och svettigt 
och jag har nästan gett upp när jag ser en brud som jag 
vet brukar vara ett vandrande apotek. Jag måste ha träffat 
henne hundra gånger men hon har aldrig kommit ihåg 
vad jag heter. Aktiviteten i hennes sönder-e:ade hjärna är 
inte den bästa. Jag ler när jag påminner mig om den un-
derbara ironin i att hennes pappa sitter i ledningen för ett 
världsledande läkemedelsföretag. Hon dansar vid baren, 
mer eller mindre ensam, och jag glider upp till henne och 
lägger armen om hennes midja. Hon tittar upp och ler det 
där sköna e:ade leendet jag älskar. Det hugger till i magen 
på mig när jag känner hur gärna jag vill ta mig till samma 
plats som hon är på nu.

”Hej älskling”, säger jag till henne och jag vet inte om 
hon känner igen mig.

”Heeej”, säger hon men har svårt att fixera blicken på 
mig.

Jag lyfter hennes haka och försöker med det omöjliga 
att få ögonkontakt med henne.

”Har du något mer av det där som man skulle kunna få 
köpa?” frågar jag och hon rycker till som om hon trodde 
att hennes tillstånd var fullkomligt osynligt. 

Hon verkar tvinga sig en smula till verkligheten och 
leendet falnar och hon ser plötsligt rädd ut. Paranoian 
sätter in.
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”Vad då, är du snut eller?” sluddrar hon.
”Nej, nej älskling, det är jag, Paul. Du känner mig.” 
Jag torkar svetten ur hennes panna och smeker henne 

över håret. Hon är verkligen far out och jag undrar vad 
det är för sköna piller hon har. Jag ser henne i ögonen igen 
och hon ler mot mig, nu helt avslappnat. Så tar hon min 
hand och ber mig följa med. Vi går bort mot toaletterna, 
tränger oss i kön och slinker in på en toalett. Några killar 
försöker klaga men jag ger dem ett ögonkast som säger att 
jag gärna diskuterar saken – med knytnävarna. Jag stänger 
dörren och låser den. Sedan kollar jag efter kameror i ta-
ket. Jag vet att det är högst osannolikt men jag kan inte 
låta bli. Jag ser ingenting misstänkt och vänder mig mot 
tjejen jag tror heter Eleonora men som jag helt enkelt 
brukar kalla e-horan. Hon tar upp en liten påse med vad 
som verkar vara tio piller. Man måste vara riktigt dum för 
att gå ut med det på sig. Eller e-pundare. Eller varför inte 
båda delarna. Helt klart grovt narkotikabrott i vilket fall 
och jag skulle gissa att det skulle bli kåken rakt av. Inte för 
att det är något jag bryr mig om just nu. Hon frågar hur 
många jag ska ha och jag sträcker upp tre fingrar. Man vet 
ju aldrig om stället är buggat. Hon ger mig tre piller och 
ber om en femhundring. Det är billigt men jag ger henne 
bara en hundring i alla fall eftersom jag vet att hon i sitt 
tillstånd inte ser någon skillnad. Jag stoppar ett piller i 
munnen och tuggar på det. De andra två lägger jag i kavaj-
fickan för att lätt kunna bli av med dem om det skulle bli 
razzia. Jag borde kanske ge ett till Martin men då räcker 
det troligen inte till mig själv så jag skiter nog i det. Så ser 
jag henne ta upp ett piller till sig själv också.

”Det räcker nog för dig”, säger jag och skakar på huvu-
det ifall hon inte hör.


