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Ett

 – Va r  kommer du bo ?
– Här.
Jag visar i broschyr, mitt hotell, vi sitter i plan. Han är Harry, 

har köpt vin åt sig och åt mig för jag är invid honom, bredvid 
fönstret, han i mitten. Någon tjock kvinna borde betala för 
dubbel plats sitter vid gången – hon tränger honom så han 
måste luta mot mig.

– Du ? frågar jag som man ska. Bor du i samma nånstans ?
– Ja, nej, jag bor nån annanstans. Här.
Han vänder på broschyren för att visa, tar mina fingrar : vän - 

der broschyren och dem. Det är svalt i planet och det märks av 
mina nya bröst, jag skrattar och han med, fast han inte vet åt 
vad. Mina bröst är från förra veckan och är mer svullna första 
veckorna, det kommer gå ner. Men lite svullet är bara bra när 
man ska på semester, säger jag. Svullet på de rätta ställena.

Fluffade moln där ute, kallt här inne. Fast jag känner redan 
solen, och det bästa jag gillar med resor är solen, så mår man 
bättre. Det är något med detta : att huden känns finare och 
man luktar god. Något kemiskt. Jag är helt brun nu för det att 
jag i förväg har solat solarium.

– Väldigt fin utsikt, säger han och ser ut på flygplansvingen, 
över mina bröst.

– Ja, det tycker jag också.
Det var tidig morgon i morse och jag satte mig på ett plan. 

Hade ringt pappa, han tyckte jag skulle innan jag åkte. För det 
att någon måste veta var man är någonstans, annars är man 
helt borta. Trots att det bara var sju på morgonen vill han jag 
skulle ringa ! Men han säger han alltid är uppe förrän det. Jag 
menar det är för att det är så kroppen fungerar när man blir 
gammal, men han menar det är underligt ändå.

Harry går på toa och råkar stryka handen över mig. Jag 
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passar på ta upp min anteckningsbok jag köpt och jag skriver. 
Det är en resedagbok, sån som Jennie sagt är spännande att 
skriva, läsa. Om jag ska resa mer så måste jag skriva om det, 
inte bara vykort – säger Jennie – för att kunna berätta bra om 
resor sen för henne. Jennie är praktikant-Jennie, från jobbet 
på Apoteket, mitt jobb.

Innan Harry gick på toa pratade vi plast. Han var rädd att 
planet skulle falla sönder. Men sånt händer inte med rätt plast. 
Det vet jag för jag läser ibland plastboken jag fått av pappa. 
Plastteknisk handbok, handlar om det han jobbat med, innan 
han pensionerades. 

Harry berättade att han jobbade, med vad han jobbade, det 
var något på bank. Han var där och tog emot kunder. Han 
frågade om vilken bank jag hade och det var en annan. Fast 
din bank har bättre för dig, viskade han. Och så hade vi en 
hemlighet, och såna gillar jag.

Jag hade en bok i handen, jag har fått låna från Jennie. Inte 
anteckningsbok, för sån vore värdelöst att låna, utan en vanlig 
reseguide. Är inte den enda hon lånat mig, hon har lånat mig 
många, så fort jag sa jag ville resa mer. Som hon sa, ett sätt att 
uppmuntra. Nu ligger alla i hög hemma hos mig förutom den 
här, Canary Islands. Det enda är att de är på engelska, men 
Jennie lovar att de är de bästa. Att läsa engelska är som att läsa 
i skolan, som apotekskurserna.

– Lonely Plaaanet ? säger han bredvid mig som har sagt han 
heter Harry, och gör det alltså.

– Ja, säger jag, de heter så. Böckerna om resor.
– Jaså. Jassså. Lonely Plaaanet ? Vilket plan är det ?
Jag tittar på honom och jag ler lite, fast inte så mycket, för 

jag förstår inte.
– Jag förstår inte, säger jag.
Han tittar på mig, och ser lite irriterad ut, som att sol träffat 

i ögonen, och han fått rynka mellan dem. Vadå för ?


