
EXON

Emma N. Simu

Hämnd i ditt namn



© Emma N. Simu 2021

Utgiven av Simusdotter Förlag 2021

www.simusdotter.se

Omslag & illustrationer: Anton Holgersson

Sättning: Emma N. Simu

ISBN: 978-91-527-0304-5

På Simusdotter Förlag vågar vi drömma. 

Följ oss på Instagram @simusdotterforlag



3

Prolog

Ett gällt skrik ekade mellan de sovande husen. 
Jag ryckte till där jag låg i min säng. Skriket letade sig in genom 

det öppna fönstret och raka vägen in under skinnet. Mitt hjärta 
slog hårt, vilt och nyvaket. Anledningen till den plötsliga väck-
ningen sände kalla kårar genom min kropp. 

Först ville jag stanna kvar i tryggheten av mitt sovrum, men 
när skriket tilltog i styrka flög jag upp ur sängen och sprang 
barfota ut ur rummet. Jag skyndade mig vidare genom hallen 
till mina föräldrars sovrum där jag stannade tvärt. Fick tvinga 
mig att lugna ner andningen fastän jag bara hade sprungit de få 
stegen mellan våra sovrum.  

“Mamma, pappa!” utbrast jag när jag öppnade dörren med ett 
ryck. “Någon skriker där ute!” 

“Va?” 
Mamma såg sömnigt upp från kudden med håret som ett få-

gelbo på huvudet. 
“Någon skriker!” upprepade jag upprört. “Vi måste hjälpa!” 
“Ute såhär dags?” 
“Mamma!”
Hon vände sig om i sängen så att den klagade högt med ett knarr.
“Barth, vakna”, bad mamma och knuffade till pappa som låg 

och andades djupt bredvid. 
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Han snarkade till när han vaknade och gnuggade sig 
sömndrucket i ögonen.

“Vad i all sin da’r är det som försiggår?” frågade han irriterat 
och slängde en blick på den holografiska väckarklockan. “Det är 
mitt i natten.”

“Pappa, någon skriker efter hjälp ute på gatan”, förklarade jag 
och gestikulerade vilt ut mot hallen. “Vi måste göra något!”

“Hm.”
Pappa satte sig långsamt upp i sängen och svingade benen 

över sängkanten. Han tog på sig glasögonen och harklade sig 
lågt. 

“Låt oss se efter då”, sa han behärskat, men bekymmersryn-
kan i pannan skvallrade om att han tog det betydligt allvarligare 
än han ville ge sken av. 

Jag väntade inte in honom, utan tog täten genom hallen i rikt-
ning mot ytterdörren. 

“Vart tror du att du ska i bara nattlinnet?” frågade pappa be-
stämt och la en hand på min axel. 

“Jag måste följa med”, svarade jag beslutsamt och skakade av 
mig den. 

“Men-” 
“Inga men! Jag ska med! Det var jag som hörde skriket!”
“Okej, men ta åtminstone på dig din trenchcoat.”
Med en svepande rörelse tog jag ner min beiga trenchcoat från 

klädhängaren och drog armarna genom ärmarna. Jag samlade 
snabbt mitt bruna hår mellan händerna och frigjorde det från 
kragen. 
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“Nat”, sa pappa och hejdade mig när jag tog handtaget till 
ytterdörren. “Vi är försiktiga där ute, eller hur?”

“Det är vi alltid”, försökte jag, men pappa la huvudet på sned 
och spände blicken i mig. “Okej, okej, jag ska vara försiktig.”

“Bra.”  
Han öppnade ytterdörren med handen ovanför mitt huvud 

när jag pressade ner handtaget. Jag var först ut över tröskeln, 
men blev fast på det första trappsteget ett ögonblick för att ta 
in omgivningen.   

Det var varmt ute, vilket var anledningen till varför jag hade 
fönstret öppet från första början. Annars hade jag kanske inte 
hört skriket. 

Vi stod på trappan och spanade över den upplysta gatan. Gat-
lampans sken nådde långt, men skuggorna sträckte sig längre in 
i gränder och bakom parkerade svävare.

Det var helt tyst. 
Staden sov.
“Är du säker på att det var ett skrik du hörde?” frågade pappa 

och petade upp glasögonen högre upp på näsryggen. 
“Jag… jag tror det”, sa jag, men blev osäker eftersom jag vis-

ste att jag hade fallit in och ut ur sömnen under hela natten. Jag 
kanske bara inbillade mig eller så var jag halvt vaken, halvt kvar 
i en dröm. 

“Kom.”
Pappa gick först nedför trappan och ut på gatan. Han lät blick-

en svepa över området för att sedan vända sig om och spana 
bakåt. 

Jag följde efter och gjorde detsamma. Jag var på helspänn i 
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väntan på ännu ett skrik, men det förblev tyst. Drog trench-
coatens bälte hårdare om midjan. Skorna jag tagit på mig i all 
hast innan vi gick ut dunkade lätt mot asfalten när jag gick efter 
pappa. Med armarna i kors över bröstet försökte jag att skydda 
mig mot de mörka skuggorna. Inget rörde sig på gatan mer än 
vi, men ändå tyckte jag mig se skepnader runt varje hörn, i varje 
skugga. Jag var ingen mes, men det var något kusligt med att gå 
ute vid den här tiden på dygnet. Inte för att jag gjorde det alltför 
ofta, men visst hade det hänt och varje gång hade mamma och 
pappa blivit ursinniga när de fått reda på det. Som den gången 
jag hängde med min vän Jamie för att sedan gå hem på egen 
hand.

“Nej, Nat. Jag ser inget”, mumlade pappa till slut med händer-
na på höfterna och suckade högt. Han krafsade sig lite i huvudet 
innan han vände sig om. “Vi borde gå tillbaka.”

“Vänta.”
Jag stannade vid utkanten av en gränd. Höll mig långt borta 

från skuggan som dränkte gränden i mörker, men ändå tyckte 
jag mig se något på marken. 

“Nat, kom nu”, försökte pappa.
“Men vänta!” fräste jag. “Vad är det där?”
Jag tog ett steg närmre gränden. Släppte ner armarna längs 

med sidorna, lutade huvudet och kisade för att se bättre. När jag 
förstod vad det var jag såg kände jag hur hjärtat slog dubbla slag 
och adrenalinet sköt genom mig som en projektil. 

“Någon ligger där.”
“Nat…”
“Någon ligger i gränden.”
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 Pappa gick fram till mig och la händerna på mina axlar. 
“Stanna här”, bad han mig efter att ha stirrat in i gränden pre-

cis så som jag gjort för en stund sedan. “Rör dig inte ur fläcken.”
Jag kom på mig själv med att darra när jag såg pappa försvinna 

in i den dunkla gränden. Det var svårt att slita blicken från den 
som låg i mörkret, men jag tvingade mig att se hastigt åt höger 
och vänster på gatan. Något inom mig drog mig till gränden och 
gjorde att jag ville se med egna ögon. En annan del av mig ville 
springa hem och gömma mig i skydd under täcket. 

Kanske, bara kanske, kunde det här förbli en mardröm.
“Nathalie”, sa pappa sammanbitet inifrån gränden. Han kom 

in under gatlyktornas ljus igen och föste mig framför sig. “Kom.”
Jag visste att det var allvar när han använde hela mitt namn. 
“Vad är det?” frågade jag oroligt, men han svarade inte. Tving-

ade mig framåt på trottoaren i riktning hemåt.
Jag kastade en blick över axeln. Med ens kändes det som om 

vi  var förföljda, som om skuggornas klor sträckte sig efter oss 
när vi skyndade oss längs med gatan. 

“Pappa! Vad är det?” 
“Nat, nu måste du lyssna riktigt noga”, sa pappa allvarligt. 

“Fortsätt gå, se dig inte omkring. Vi kan vara i fara.”
Orden fick mitt blod att frysa till is. Jag svalde gång på gång, 

men strupen var torr och luften svår att andas. Adrenalinet fick 
det att tjuta i öronen och den där kalla kåren gjorde sig påmind 
igen längs min ryggrad när pappa bad mig att öka takten. Jag 
sprang nästan framför pappa som med sina långa ben vann 
mark genom stora kliv. 

När vi närmade oss det smala radhuset i tegel skyndade jag 
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sista biten och tog trappan i kvicka steg. Pappa kom efter och 
blippade det elektroniska armbandet mot nyckellåset. Jag hann 
uppfatta att han darrade på handen. Synen i gränden hade inte 
lämnat honom oberörd. 

När vi kom innanför ytterdörren låste pappa den noga bakom 
oss. Jag sparkade av mig skorna och slängde av mig trenchcoa-
ten där jag stod. 

“Vad är det som händer?” 
Mamma kom ut ur köket iklädd morgonrock och armarna 

korslagda över bröstet. 
“Ethel, kontakta vaktstyrkan”, bad pappa genast och behöll 

skorna på. Han tog av sig glasögonen och masserade sig mel-
lan ögonen med tumme och pekfinger. “Det ligger en kvinna i 
gränden på femte radgatan.” 

“En kvinna?” upprepade mamma förvirrat. 
“Ja, en kvinna! Ring nu! Hon har blivit mördad.”
Jag tappade andan. Det var alltså som jag befarade. Jag visste 

att något inte var som det skulle när jag insåg att den svarta klum-
pen i gränden i själva verket hade varit någon och inte något. 

“Jag kontaktar dem själv!” fräste pappa upprört, tog på sig 
glasögonen igen och gick efter hologramtelefonen. 

Mamma var först som fastfrusen, men sedan tittade hon på 
mig med stora gröna ögon och föste in mig i sin famn för att 
skydda mig från det ondskefulla som skett utanför.

Jag såg på när pappa tog telefonen och aktiverade ho-
logrammet. Han la den fysiska luren på avlastningsbordet i 
hallen för att istället klicka sig vidare på de olika alternativen 
på den holografiska skärmen framför sig. Han larmade vakt-
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styrkan utan att behöva prata med dem. Skrev snabbt in sitt 
personnummer och koordinaterna till gatan där brottet ägt rum. 
En röst ur hologrammet sa åt oss att låsa dörren och invänta 
vakterna. 

“Hon ligger i en oljefläck”, berättade pappa för oss när han 
hade stängt ner hologrammet. “Hon blev dödad av en maskin.” 

“Är du verkligen säker på det?” försökte mamma. “Jag menar-”
“Du menar en robot, pappa?” frågade jag. 
Pappa nickade allvarsamt.
“Hur kan du vara så säker?” 
“Oljan var fortfarande varm”, svarade han tankspritt. “Vad 

det nu var som dödade henne läcker massvis med olja.”
“Nathalie, gå upp på ditt rum”, bad mamma plötsligt. “Vak-

terna är här vilken minut som helst. Du ska inte behöva lyssna 
på det här.”

“Men mamma, jag-” 
“Snälla, gå upp.”
Jag ville invända, men såg i mina föräldrars ansikten att jag 

egentligen inte hade något att säga till om. Jag visste att de bara 
ville mitt bästa, men jag ville också veta vad som försiggick, ville 
inte vara helt ovetande när det hade skett något så hemskt som 
ett mord i en gränd alldeles i närheten av vår gata.

Med lätta steg skyndade jag mig uppför trapporna. Jag var 
klarvaken, men ville ändå vakna upp ur den här mardrömmen. 

När jag öppnade sovrumsdörren, gick in, snodde runt och 
snabbt stängde den bet jag ihop. Helst ville jag vara tillsammans 
med mamma och pappa, men insisterade de på att jag skulle låsa 
in mig på rummet litade jag på att det var rätt beslut.
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En svag vind smekte min kind.
En iskyla olikt något annat grep tag i min kropp och kramade åt. 
Något gnisslade, pös obarmhärtigt. 
Jag vände mig hastigt om och backade hårt in i den stängda 

sovrumsdörren. 
En rostfärgad robot satt på fönsterblecket med händerna om 

fönsterkarmen. Den knyckte med huvudet. De uttryckslösa 
ögonen stirrade på mig när jag försökte sträcka mig efter dörr-
handtaget. Den kröp in, landade med den tunga metallen på 
golvet och gick mot mig. 

Jag fick inte fram något alls, allra minst ett skrik på hjälp. Is-
tället duckade jag när roboten försökte gripa tag i mig. Jag kas-
tade mig mot nattduksbordet, ryckte och slet i lådan som alltid 
kärvade.

Elpistolen som låg i lådan var den som jag brukade bära med 
mig ute på gatan. Den som pappa köpte till mig för tre år sedan 
när jag fyllde tretton. Den hade några år på nacken redan från 
början, men dög fortfarande till att zappa inkräktare. 

Roboten var inte kvick, utan vände sig långsamt om efter mig. 
På golvet lämnade den ett spår av läckande olja. 

Med elpistolen i handen tryckte jag på avtryckaren. De målsö-
kande projektilerna letade sig rakt igenom rummet och in i me-
tallen på robotens bröstkorg. Den var tillverkad för att fungera 
både på människa och maskin.

Roboten föll ner på knä när projektilerna pressade ur sig 
ström som spred sig genom maskinens lemmar. Den blev stel 
och stilla, men sedan var det som om projektilerna slutade verka 
och roboten slet ut dem ur plåten. 
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Jag kallade tillbaka dem till elpistolen, laddade om och avfy-
rade igen just som roboten skulle till att fatta tag i mig. Jag föll 
baklänges ner på golvet med ett krampaktigt tag om mitt vapen. 

“Nat!”
Pappa rusade plötsligt in i rummet, men tvärstannade när han 

fick se robotens ryggtavla. 
“Pappa!” 
Jag såg på när pappa tog min skrivbordsstol och slog den 

så hårt han kunde i huvudet på roboten. Träet splittrades och 
föll som vedpinnar på golvet. Roboten vände sig långsamt om, 
knyckte på nacken igen. Oljan som läckte ur den kokade. 

Pappa backade, men hann inte undan innan roboten sträckte 
ut sin arm och slöt handen runt hans hals. Han sparkade med 
fötterna när maskinen lyfte upp honom från golvet. Glasögo-
nen föll av och krossades under robotens ena fot. 

Jag visste att om jag zappade roboten skulle även pappa få 
elektricitet genom kroppen. Utan att veta vad jag skulle ta mig 
till reste jag mig upp och sprang de få stegen fram till maski-
nen. Jag slog och sparkade tills jag blev alldeles blåslagen. Slet 
och drog, men roboten släppte inte taget om pappas hals. När 
jag tog ena benet från den trasiga stolen och drämde den i det 
rostiga ansiktet på roboten vred den långsamt blicken mot mig. 

Ett högt knäpp, sedan släppte roboten pappas livlösa kropp 
på golvet. 

Jag rusade fram till honom utan att bry mig om vad roboten 
skulle göra med mig. Sjönk ner på knä och skakade honom som 
för att försöka väcka liv i honom igen. Efter en stund insåg jag 
att roboten inte hade för avsikt att ge sig på mig. Jag vred på hu-
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vudet och såg hur den klev upp på fönsterbrädan. Med ojämna, 
klumpiga rörelser tog den sig ut och klättrade upp på taket. Jag 
hörde hur takplattorna klinkade mot metallen.

Då var det som om något släppte. 
Skrika var allt jag kunde göra. 
Och det var otäckt likt skriket som hade letat sig in genom det 

öppna fönstret tidigare. Hennes skrik hade nu blivit mitt.
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Kapitel 1
Buller som aldrig tystnar

“Men det står ju att det kostar sju silveros på hemsidan!”
Jag vill himla med ögonen och slå förardörren i sidan på pas-

sageraren som nyss klivit ombord. 
Klart jag inte kan göra det, men jag önskar att jag kunde utan att förlora 

jobbet. 
“Det har höjts till nio silveros”, förklarar jag för andra gången. 

“Det står här.”
Jag pekar på en vit skylt med svart text som sitter på förar-

dörren alldeles under glaset som skyddar mig från potentiellt 
våldsamma passagerare. Jag har varit nära på att bli rånad flera 
gånger, men som tur är så är glaset skottsäkert och går inte att 
krossa. 

Mannen, som står och spottar och fräser på andra sidan, väg-
rar att ge med sig. 

“Om det står fel på hemsidan är det inget jag kan rå för. Jag är 
ingen webbadministratör, jag är bara en enkel förare”, säger jag 
lugnt medan mannen fortsätter att spy galla över att han måste 
betala hela två silveros mer än vad som, enligt honom, står på 
hemsidan han har varit inne på. 

“Jag är ledsen, men vill du inte betala är jag tvungen att be 
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dig att kliva av”, lägger jag till så mjäkigt jag kan, men sedan tar 
frustrationen över. “Eller vill du att jag kallar på vakterna?”

När mannen hör mig nämna vakterna rotar han runt i fickor-
na och slänger nio silveros på den lilla brickan jag kan tippa in 
under skyddsglaset. 

“Tackar vänligast”, säger jag sarkastiskt, utled av situationen 
som liknar många andra sedan tidigare.

Service, kul yrke.
Mannen verkar inte uppfatta min sarkasm och försvinner bak 

i vagnen. 
Nu kan jag äntligen himla med ögonen så att ingen ser. Jag 

sätter mig tillrätta framför spakarna, stoppar ett nytt måltids-
tuggummi i munnen och pressar gasspaken framåt. Tuggummit 
smakar inget särskilt, men det är perfekt när jag har bråttom och 
inte hinner käka lunch. Det kommer att hålla mig någorlunda 
mätt de kommande timmarna fram till dess att jag går av mitt 
skift. 

Tiden går ofantligt långsamt. 
Jobbet som svävarvagnsförare är varken fartfyllt eller händel-

serikt. Visst finns det idioter som gör mitt jobb lite krångliga-
re och visst kan jag, om jag skulle få ett mentalt sammanbrott, 
pressa gasen och köra som en dåre genom Nialden, min hem-
stad. Då skulle jag garanterat förlora jobbet, något jag i och för 
sig inte har råd med.

Lockande en dag som denna.
När mitt skift går mot sitt slut och alla passagerare är avsläpp-

ta kör jag svävarvagnen tillbaka till vagnhallen för att parkera. 
“Ey, Nathalie!” 
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Jag vrider på huvudet när jag är på väg ur svävarvagnen med 
släpande steg. Sluter ögonen ett ögonblick med en djup suck, 
men öppnar dem när skosulan träffar betongplattan i vagnhal-
len.

Inte nu igen.
Det är Mark som kallar på mig. Han joggar åt mitt håll.
Själv vill jag springa åt andra hållet. 
Mark är min arbetsledare. Han är också påträngande och en-

vis. Har visat sitt intresse för mig mer än en gång, inviter som 
jag artigt har tackat nej till lika många gånger. Efter fortsatt på-
tryckning och tjat har jag varit tvungen att dra “pojkvänskor-
tet”, något jag avskyr att göra som ursäkt för att inte gå ut med 
honom. Han borde acceptera det faktum att han är den sista jag 
någonsin skulle dejta och till följd helt enkelt lämna mig ifred. 

“Är du snäll och tvättar vagnen?” ber Mark när han kommer 
fram till mig och försöker sig på ett leende. 

Det är inte menat som en fråga.
Efter att jag langade fram “pojkvänskortet” har han gjort livet 

surt för mig. Vanligtvis skiter jag i det och gör som han säger 
utan tjafs, men just idag har jag inte tålamod över för honom. 

“Mark”, säger jag sammanbitet. “Jag går av mitt skift nu.”
“Du får betalt för övertid, du kan vara lugn”, svarar han, avfy-

rar ett bländande leende som jag vet är lika påklistrat som hans 
solbränna. Han lägger armen om mig. “Du ser ut att behöva en 
tvätt du med.”

Mark måste ha lagt märke till svettfläckarna under mina armar. 
Jag bär den sedvanliga förardräkten som varken andas eller är 
särskilt bekväm att röra sig i. 
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“Om de någon gång kan reparera värmereglaget i vagnen 
skulle varken jag eller passagerarna dö av värmeslag”, snäser jag 
och knuffar bryskt bort honom. 

Jag förstår inte hur det ens är möjligt, men Mark verkar snara-
re ta det som lekfullhet från min sida än en avhysning.

“Jag kan hjälpa dig om du vill?” säger han och synar mig upp-
ifrån och ner. “Att tvätta vagnen, menar jag.”

Jag spärrar upp ögonen i förskräckelse. 
Nog är det piss att behöva jobba över för att tvätta vagnen över huvud 

taget, men jag pallar inte att ha Mark hängande över mig på köpet.
“Det behöver du inte”, hasplar jag ur mig och drar en hastig 

hand genom håret. “Jag har läget under kontroll.”
“Är det säkert?”
“Väldigt säkert.”
“Då så”, säger Mark och dunkar mig i ryggen. “Sätt igång så 

att du får gå hem någon gång.”
Till min lättnad går han sin väg och lämnar mig kvar vid svä-

varvagnen. Jag ger ifrån mig en djup suck och går för att hämta 
vattenröret, ett stort rör som sitter på skenor i taket. Jag fattar 
tag i munstycket och drar den med mig fram till vagnen. Slår på 
vattnet och spolar plåten skinande ren.  

Svävarvagnen är lång och det tar sin tid att tvätta karossen. En 
timme och flera liter vatten senare ser jag hur den automatiska 
hallporten öppnas. In kör en annan vagn vars motorer hackar 
och gnisslar om vartannat. 

Jag tittar snabbt på de digitala siffrorna på armbandsuret och 
konstaterar att ingen borde gå av sitt skift vid den här tiden. När 
jag ser att det är Leticia som lämnar vagnen ler jag stort.
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“Fått dispens?” ropar jag i ett eko genom hallen.
“Nä”, svarar Leticia och går åt mitt håll. “Vagnen kärvar.”
“Det förstod jag på motorljudet.” 
“Hej på dig med”, säger Leticia när hon ger mig en snabb 

kram. Hon rynkar på näsan. “Du är alldeles blöt.”
“Undra varför”, flinar jag. “Vad har hänt med vagnen?” 
“Bränsletanken och motorn, tror jag”, svarar Leticia med hän-

derna på höfterna. “Den stannade på Storgatan. Ett under att 
jag fick kört den tillbaka hit.”

Leticia drar handen genom sitt krulliga svarta hår och drar ett 
djupt andetag. Jag ser att även hon är varm och svettig. Den vita 
skjortan är blöt alldeles nedanför bysten och en rännil letar sig 
ner bak på ryggen. Hon är kraftigare än mig och brukar klaga på 
att kläderna är för åtsittande. 

Tydligen ska alla människor vara stöpta i samma form och storlek.
“Vill du ha hjälp?” frågar Leticia. “Jag får inte lov att sluta, 

men har ingen svävarvagn att köra.”
“Gärna”, svarar jag. “Så länge du inte heter Mark.”
“Är han här?” 
Leticia ser sig hastigt omkring med teatraliskt uppspärrade 

ögon.
Jag kan inte hålla mig för skratt.
“Nej, han har gått, tack och lov.”
“Varför är du så snäll mot honom?” 
Jag hotar att spruta ner Leticia med vattnet från röret i taket, 

vilket får henne att backa undan några steg. 
“Du borde säga till på skarpen”, säger hon. “Bestämt! Så att 

han till slut fattar.”
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“Jag är väl inte för snäll?” muttrar jag fundersamt. “Eller är 
jag det?”

“Svar ja.”
Jag suckar. 
“Jag vill inte starta något”, säger jag tjurigt. “Mark är liksom 

vår arbetsledare. Jag vill inte förlora jobbet.”
“Det betyder inte att du måste stå ut med sexuella trakasse-

rier.”
“Så långt ska vi inte dra det”, fnyser jag och ger Leticia en 

varningens blick. “Han har aldrig varit påträngande på det sättet. 
Aldrig tafsat eller så.”

“Det behöver väl inte gå så långt som att tafsa! Jag bara-” 
“Leticia…”
“Vad säger Faris om det?” frågar hon.
“Vad har han att säga om det?” fnyser jag. 
Jag höjer på ögonbrynen och gillar inte det jag hör. Faris må 

vara min partner, men han är inte min beskyddare. Jag klarar 
mig själv. 

“Vad sysslar han med nu för tiden?” frågar Leticia nyfiket i ett 
försök att leda in oss på ett annat ämne. “Har han slutat som 
praktikant?” 

“Ja”, svarar jag och ler stolt. “Han är instruktör nu.”
“Coolt!”
“Han gillar det. För min del betyder det privatlektioner”, säger 

jag nöjt och börjar spola vidare på svävarvagnen igen. Jag blir 
tvungen att höja rösten för att överrösta vattenstrålen som slår 
mot plåten. “Jag har ju fått min licens nu.”

“Jag förstår inte skönheten med vapen”, säger Leticia. 
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“Skönhet och skönhet”, mumlar jag så att hon knappt hör. 
“Det kan vara bra att ha.”

“Det tycker jag inte.”
“Inte?”
“Äh, du fattar.”
“Det gör jag inte alls”, biter jag ifrån och stänger av vattnet. 

“Den här staden är full med faror. Är det inte kriminalitet så är 
det obskyra maskiner. Så du menar att det inte är okej att bära 
vapen i självförsvar?”

“Nej, det tycker jag faktiskt inte”, svarar Leticia uppriktigt. 
Hon går iväg och hämtar ett vattenrör som hon tar med runt 
svävarvagnen. Hon tvättar andra sidan under tiden jag fortsätter 
med min. Hon får ropa för att jag ska uppfatta vad hon säger. 
“Jag vill åtminstone inte vara den som dödar någon!”

“Något!”
“Eller någon!”
Jag säger inget mer. Istället biter jag ihop käkarna och fortsät-

ter spola vagnen. 
Leticia vet inte vad hon pratar om. 
Jag har burit vapen sedan jag var tretton. Då var det elpistol 

och nu har det gått över till skjutvapen. Jag har velat ha licens 
ända sedan pappa mördades.

Det finns inga ursäkter för att inte försvara sig om nöden krä-
ver det. Det är lagligt att bära vapen om man har licens, men 
inte annars. 

Jag kanske har ont uppsåt, trots allt. Jag har velat hämnas pap-
pa sedan den dagen hans liv togs ifrån honom, men det gör mig 
inte till en skjutgalning. 
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Vi tvättar klart vagnen och jag tackar Leticia för hjälpen. 
“Jag ska ge mig av”, säger jag och sträcker på mig. “Jag är 

trött på att jobba övertid. Dessutom har jag bråttom hem till 
mamma.”

“Du får hälsa henne.”
Jag besvarar Leticias vänliga leende. 
“Det ska jag göra”, lovar jag.
Jag borstar av min arbetsdräkt från smuts, men inser sedan 

att det är lönlöst. I omklädningsrummet skvätter jag lite vatten 
i armhålorna och ansiktet, byter om till mina vanliga kläder och 
tar med mig den smutsiga arbetsdräkten i väskan för att tvätta 
hemma i lägenheten.

Jag lämnar vagnhallen och följer grusvägen för att komma ut 
på trottoaren. Jag bor på andra sidan stan, men försöker undvika 
att ta svävarvagnen i största möjliga mån. Dagar då jag verkligen 
inte vill socialisera med kollegorna mer än nödvändigt har jag 
till och med gått genom stan i piskande regnoväder. Nu skiner 
solen och det finns ingen anledning att åka med vagn.

Gatorna är fulla med svävarfordon och trottoarerna är trånga 
av fotgängare. Både människor och maskiner av olika slag. Det 
gäller att akta sig för de äldre modellerna av robotar, AI:1, efter-
som de går från A till B utan någon som helst hänsyn till de som 
kommer i vägen. Jag har blivit prejad ut i gatan mer än en gång 
av maskinerna. De är omöjliga att missa, för de är ofta stora och 
otympliga med gamla plåtar och slangar som pyser. 

De nyare modellerna, AI:2, är betydligt smidigare och smarta-
re. Den artificiella intelligensen har verkligen tagit ett steg i rätt 
riktning. 
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Eller fel riktning, om man frågar mig.
Jag är tveksam till den snabba utvecklingen. Jag gillar inte ma-

skiner, litar inte på dem, men de är en så stor del av samhället 
idag att jag inte kan undvika dem om jag så försökte.

“Ey, se dig för!” säger jag när någon går in i min axel med en 
dunk.

Det är en AI:2 robot i blank aluminium. Den vänder sig om 
och bugar lätt med det blanka, hårlösa huvudet. Ingenjörerna 
har inte ens försökt likna dem med människor. 

Lika bra, de är inte en av oss. De är maskiner.
“Ursäkta mig, fröken”, säger den med skrämmande människo-

lik röst trots sitt metalliska utseende. “Det var helt och hållet 
mitt fel.”

Jag släpper roboten långsamt med blicken när den skyndar vi-
dare mellan fotgängarna. I samma stund jag vänder mig om för 
att gå vidare får jag kasta mig åt sidan för att inte bli nedtrampad 
av en uråldrig rosthög till AI:1. Det är inte någon idé att skrika, 
den här roboten lyssnar ändå inte och är nog inte ens program-
merad att se sig för.

Det är kvavt och varmt mellan höghusen. Solens strålar re-
flekteras i fönstren. Jag svänger in på en gågata för att komma 
undan trafiken, men vet bättre än att tro mig komma undan alla 
svävare. Här är det istället mopeder som tränger sig fram mellan 
människor och robotar. Som infödd stadsbo lär man sig så små-
ningom att röra sig smidigt på gatorna, men jag har förståelse 
för att turister och andra besökare har svårt att anpassa sig till 
stadens rörelse. 

Rörelse som aldrig blir stilla.
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Buller som aldrig tystnar. 
Benen värker lätt när jag närmar mig radhuset där jag växte 

upp. Varje gång jag passerar femte radgatan ser jag motvilligt in 
i gränden där mordet ägde rum för så många år sedan. Mordet 
som fick min pappa dödad. Egentligen borde jag låta bli att se 
in i gränden varje gång jag passerar, men jag kan helt enkelt inte 
slita blicken från den. Som för att försäkra mig om att den rosti-
ga roboten inte står där i skuggan av husväggen.

På trappan till ytterdörren blippar jag armbandsnyckeln mot 
panellåset och pressar ner handtaget när det klickar till. Det är 
helt tyst när jag kliver in över tröskeln. I normala fall hade man 
kunnat tro att mamma helt enkelt inte var hemma, men ingen-
ting med det här är normalt. 

“Mamma? Jag är här nu.”
Inget svar. 
Jag ställer ner väskan på golvet, låser om mig och går genom 

köket till vardagsrummet. Där sitter mamma nedsjunken i sin 
fåtölj, så som jag alltid hittar henne. 

“Hej”, hälsar jag kärleksfullt och pussar henne på hjässan. Hå-
ret är fett och har inte blivit tvättat på länge. 

Mamma ser upp på mig med blanka, trötta ögon. En gång i 
tiden var de fulla av livsglädje, men det togs ifrån henne dagen 
då hon förlorade pappa.

“Hej”, kraxar hon lågt. 
“Har du ätit något?” frågar jag. 
Mamma skakar på huvudet. Hon lutar sig framåt mot soff-

bordet och tar upp cigarettpaketet som ligger där. Med darrande 
händer tar hon en cigg, placerar den mellan de torra läpparna 
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och tänder den. Hon blåser ut röken som stiger och har fått 
tapeterna att gulna. 

“Du måste äta”, uppmanar jag henne och går ut i köket. “Jag 
fixar något åt dig.”

Med en lätt viftning med cigaretten försöker hon att intala mig 
att hon inte alls behöver äta något, men jag struntar i henne och 
sätter genast igång med att laga mat. Jag använder kastrullen och 
stekpannan som inte blir använd mer än när jag är här. 

Mamma har hemtjänst, men de lagar inte mat åt henne. Det 
står tydligen inte med i programmeringen. De kommer bara 
med mediciner, något jag lika väl hade kunnat ge henne själv. 

När maten är klar och står på bordet säger jag åt mamma att 
komma och äta. Jag ser på när hon hasar sig ur fåtöljen och 
går ut i köket iklädd sin sedvanliga morgonrock. Även den är i 
behov av en ordentlig tvätt. Hon bor i den där, har aldrig något 
annat på kroppen.

“Mamma, det är mitt på dagen”, försöker jag, men mamma 
ignorerar mig när hon sätter sig tungt ner på sin plats vid köks-
bordet.

Jag äter med god aptit medan mamma petar i sig en ärta i taget. 
Jag ser ner i min tallrik, suckar och tuggar långsamt. Håller på att 
drivas till vansinne, men kan inte visa det. Det tjänar ingenting 
till mer än att göra mamma mer ledsen, om det ens är möjligt. 

När pappa blev mördad var det som om en viktig pusselbit 
försvann. Hon blev aldrig sig själv igen. Den livslånga depressi-
onen var ett faktum. Jag har haft svårt att förstå under min upp-
växt, men även jag tampades med långa perioder efter pappas 
död då jag var helt förlamad av sorg. Mamma slutade laga mat, 
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slutade städa, slutade bry sig över huvud taget. Det var nog inte 
det att hon inte ville ta sig tillbaka till livet, hon hade helt enkelt 
inte kraften att klättra ur sin avgrund. 

Så jag var den som fick ta hand om oss båda två, åtminstone 
det som var kvar av oss. Det har varit tufft och under mina tonår 
levde jag rövare på gatan tillsammans med ett gäng jag inte bor-
de ha umgåtts med. Jag gjorde saker jag ångrar idag.

Plötsligt ringer det på ytterdörren. 
Jag reser mig hastigt upp från köksstolen.
“Hemtjänsten?” frågar jag och ser på mamma. 
Framme vid dörren klickar jag på den digitala skärmen och 

upp kommer ett hologram på den som står utanför. Mycket rik-
tigt är det hemtjänsten. Jag öppnar dörren och släpper in robo-
ten. 

Det är en AI:2.a.
Förr var det människor i tjänst, men det har effektiviserats 

sedan dess. Nu är det alltid maskiner, programmerade att utföra 
sysslorna de har för avsikt att utföra. 

“Mrs. Henning”, säger roboten artigt, men med en något ihå-
lig röst. “Det är dags för dina mediciner.”

Mamma nickar kort utan att se upp. Hon sträcker ut handen i 
väntan på att få sin multitablett, den som kombinerar både vita-
miner, mineraler och medicin.

AI:2.an öppnar en lucka i bröstplåten och plockar ut medici-
nen som den sedan räcker henne. Den står och studerar mamma 
under tiden hon sväljer tabletten med lite vatten, som för att 
försäkra sig om att hon faktiskt tar den. 

Jag står i bakgrunden och iakttar roboten på håll. Den 
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är metallisk, alldeles slät och kall. Ny, om jag inte misstar mig. 
Jag kan inte låta bli att känna mig besvärad över hemtjänstens 
brist på mänsklig kontakt. Mamma har åtminstone mig, men det 
finns de som inte har någon familj över huvud taget. Jag kan inte 
ens föreställa mig hur det skulle kännas att leva ett liv instängd 
innanför fyra väggar och bara ha maskiner som sällskap. Å an-
dra sidan kanske det är ett bättre sällskap än ingenting alls?

“Tack för mig”, säger AI:2.an när mamma demonstrativt räckt 
ut tungan för att visa att hon har svalt multitabletten. Roboten 
vänder sig smidigt om och går mot ytterdörren. “Jag visar mig 
själv ut.”

När maskinen har gått och jag har låst dörren bakom den, går 
jag och tar mammas hand. Jag kastar ett öga på det digitala arm-
bandsuret. Egentligen vill jag stanna för evigt och försäkra mig 
om att mamma fortfarande finns kvar imorgon.

“Mamma, jag måste gå”, säger jag milt när jag snabbt har du-
kat av bordet. “Klarar du dig?” 

Hon ser på mig och nickar. 
“Säkert?” 
“Oroa dig inte för mig”, mumlar hon svagt. “Jag går ingen-

stans.”
Jag ser på mamma och önskar innerligt att hon faktiskt hade 

gjort just det. Då hade det betytt att hon faktiskt hade lämnat 
hemmet, fått lite solljus och sett andra människor för en gångs 
skull. Mitt föräldrahem har blivit hennes fängelse. 

Hur mycket jag än önskar att jag kunde så kan jag inte förmå 
mig att bo här tillsammans med henne. Jag avskyr mig själv 
för min svaghet. Under min tonårstid gav jag mig av och soff-
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surfade under en lång tid, bara för att komma ifrån allt det där 
som gjorde så förbannat ont inombords. Jag har fortfarande 
dåligt samvete över att jag övergav mamma på det där sättet, 
men jag hade inget val då. Det var mitt sätt att överleva och 
inte sluta som mamma. 

“Vi syns imorgon”, säger jag när jag tar på mig skorna vid 
ytterdörren. 

“Det gör vi”, svarar hon.
Med sorg i hjärtat öppnar jag dörren och går ut i solen.  
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Kapitel 2 
Faris

“Lite lägre, lite till.”
Faris lägger handen över mina händer. Jag håller ett hårt tag 

om pistolen. 
“Slappna av”, säger han och ler intill mig. “Nu, pressa avtryck-

aren.”
Jag gör det och pistolen smäller av. Rekylen får mig att rycka till.
“Bra”, berömmer Faris och tar ett steg åt sidan. 
“Jag glömmer bort att slappna av”, säger jag självkritiskt.
“Du håller andan.”
Faris ler och kramar min överarm. 
“Men det blir bättre, du måste bara tro på dig själv”, upp-

muntrar han.
Jag andas in och andas ut i ett långt andetag. Lägger ner pisto-

len på bänken framför mig och ser bortåt skjutbanan på måltav-
lan där jag har avfyrat tre skott. 

“Kalla in den”, ber jag.
Faris gör det jag ber om och trycker på knappen som kallar 

fram måltavlan till oss. 
“Det är bra”, berömmer han och studerar skotthålen. “Du 

blir bättre.”
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Jag känner mig inte riktigt nöjd. I Nialden är det inte svårt att 
få licens. Jag har redan avlagt provet och fått min, men jag vill att 
pistolen ska kännas som en förlängning av mig, inte något jag är 
nervös över att ta till om nöden kräver det. 

“Känner du dig klar för idag?” frågar Faris och kramar mina 
axlar. 

Han är alldeles varm och luktar sött intill mig. 
“En gång till”, säger jag och gör mig redo. 
Jag byter magasin på pistolen under tiden Faris klickar fram en 

ny måltavla utan skotthål. 
“Kom ihåg vad jag sa till dig”, säger han. “Slappna av och-”
“Andas”, avbryter jag och siktar på nytt. Jag skakar på axlarna, 

knäcker nacken åt höger och åt vänster för att slappna av. Drar 
ett djupt andetag genom näsan och andas ut genom munnen. 

Jag skjuter. 
Sedan en gång till. 
När jag känner mig klar och har lagt ner pistolen kallar Faris 

fram måltavlan. Tillsammans studerar vi min senaste prestation. 
“Inte så pjåkigt”, säger han med ett retsamt leende. 
Faris vacklar när jag knuffar till honom.
Det var ett tag sedan jag sköt så bra som jag gjorde nu. 
“Vad säger du, är du klar för idag?” frågar han, tar ut magasi-

net ur pistolen och placerar den i bältet runt midjan. 
“Det känns bra”, säger jag. “Följer du med hem? Kan du sluta 

nu?” 
“Ja, jag kan sluta för idag. Jag ska bara bli klar här.”
Jag rättar till kepsen och sätter mig på en bänk i väntan på Fa-

ris. Under tiden betraktar jag en av hans kollegor som står och 
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skjuter vid en av banorna. Han ser koncentrerad ut, har perfekt 
hållning och avfyrar skott efter skott som ekar i skjuthallen. Jag 
vet att jag har hört hans namn tidigare när Faris har pratat om 
honom, men jag minns inte vad det är. Han är iklädd en likadan 
t-shirt som Faris har på sig, en svart med vit text på ryggen där 
det står Instruktör. 

En gång ville jag också bli instruktör, men nu är jag inte riktigt 
säker. Jag vet ärligt talat inte vad jag vill göra med livet. 28 år 
gammal och helt bortkommen, det vore titeln på min biografi. 

“Ska vi gå?” 
Jag vaknar upp ur mina tankar när Faris lägger en hand på min 

axel. Jag reser mig genast upp, tar hans hand och flätar samman 
fingrarna. 

Vi lämnar skjuthallen tillsammans. 
Solen som strålade på oss igår gömmer sig nu bakom tjocka 

grå moln. 
“Det ska regna”, konstaterar jag efter en snabb kik på arm-

bandsuret som sitter runt handleden och visar mig hologram-
met med väderleken.

“Då får vi skynda oss hem”, säger Faris och ser sig om innan 
han får mig att skynda på över den trafikerade gatan. “Till dig 
eller till mig?” 

“Till mig”, säger jag genast och klickar ner hologrammet i 
armbandsuret igen.  

“Vad är det för fel på min lägenhet?” frågar Faris och flinar. 
“Tja, det är en ungkarlslya”, börjar jag att räkna upp. “Den 

inte inredd och luktar konstigt.”
“Säger du att jag luktar konstigt?” skrattar han. 
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“Nej”, försäkrar jag och nyper honom lätt i sidan. “Inte du. 
Lägenheten. Du vet ju inte vem eller vad som har bott där innan 
dig.” 

“Vad är det som gör din lägenhet så fantastisk?”
“Jag bor där.”
Faris skrattar. Han pussar mig i tinningen och lägger armen 

om mina axlar. 
“Sant”, säger han i medhåll. Han ler mot mig och viskar i mitt 

öra. “Om vi flyttar ihop kan vi hitta en gemensam lägenhet, då 
slipper vi att välja varje gång.”

Jag suckar. 
Faris har velat flytta ihop sedan länge, men jag väntar på den 

dagen då jag känner mig redo. Problemet är att jag inte har gjort 
det än och är inte säker om jag någonsin kommer att göra det. 
Jag  trivs alldeles för bra i mitt egna sällskap och gillar att bara 
ha mig själv att ta hand om. Jag älskar Faris, men att bo tillsam-
mans…? 

“Faris”, börjar jag och ser inte fram emot att upprepa samma 
svar jag alltid ger honom på den frågan. “Jag är inte-”

“Redo, visst.”
Han suckar och skakar på huvudet. 
“Vadå, blev du sur nu?” frågar jag och stannar upp. 
“Nej, jag bara…”
“Du bara vadå?”
“Undrar om du någonsin vill flytta ihop med mig?”
Jag väjer så hastigt för en joggande AI:1.a att jag hamnar på en 

sida och Faris på den andra, tätt följd av människor och robotar 
som går på trottoaren.



31

“Måste vi ta det här nu?” ropar jag irriterat och försöker hitta 
en lucka för att ta mig fram till honom. När jag inte lyckas höjer 
Faris armen och tar sig igenom folkmassan. 

“Se dig för!” 
Han svarar inte den sura kvinnan utan är fullt fokuserad på 

mig där jag står och ser på när fotgängarna passerar. 
“Nej, vi måste inte ta det nu”, säger Faris när han når fram 

till mig. “Men att flytta ihop borde vara ett naturligt steg i vår 
relation.”

“Nu tvingar du oss att ta det ändå”, muttrar jag. 
“Jag älskar ju dig”, säger han och ser mig i ögonen. 
Faris är vacker. 
Det har jag alltid tyckt.
Svart lockigt hår, nötbruna varma ögon och brun hud. En lätt 

antydan till skägg. Några år äldre än jag. Skrattrynkor i de yttre 
ögonvrårna. 

“Jag älskar dig med”, säger jag hastigt. “Kan vi gå? Vi blir 
snart nedtrampade.”

Faris nickar, men jag kan se att han inte är nöjd trots att han 
intalar mig att han är okej och inte är sur. 

Vi hinner inte långt innan himlen öppnar sig. Det är rått i luf-
ten, men asfalten doftar gott. Värme, jord och sommar. Regnet 
piskar allt i sin väg. 

Svävarvagnen som kör förbi oss är inte rätt vagn för att ta oss 
hemåt. Jag vill helst inte ta en vagn på min lediga dag, men Faris 
insisterar och jag går motvilligt med på det för att inte bli helt 
genomdränkt. 

Människor trängs under taket vid hållplatsen. Vi tränger oss 
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in närmast glasväggen. Jag har min rygg mot glaset medan Faris 
står med armarna på vardera sida om mig som för att hindra 
folkmassan från att pressa mig hårdare mot glaset. 

“Din beskyddare”, påstår han och flinar stort, för han vet hur 
mycket jag avskyr det. 

Mycket riktigt himlar jag med ögonen och snörper på mun-
nen. 

“Jag vet att du klarar dig bra själv”, säger han och jag får en 
känsla av att han syftar på samtalet kring boendesituationen 
igen. “Men-”

“Faris”, säger jag bestämt.
Han ler och lutar sig framåt för att kyssa mig. En regndroppe 

faller från hans lätt fuktiga hår och rullar nerför kinden innan 
jag torkar bort den med handryggen. Jag kysser honom tillbaka. 

Vagnen svävar in framför hållplatsen.
Jag tar Faris hand och går ombord tillsammans med resten av 

passagerarna. Jag blir trampad när jag försöker smita förbi en 
man med stor, otymplig ryggsäck. 

Vi säger ingenting under resan, utan står bara där och försöker 
att inte vara i vägen mer än vad någon annan är. Regnet smattrar 
mot plåttaket och bildar små rännilar nerför fönsterrutorna. 

Vid rätt station kliver jag och Faris av. Vi tar varandras händer 
och går längs gatan två kvarter bort från min lägenhet. 

Det är en lägenhetsbyggnad i mörkt tegel med svarta fönster-
karmar. I gränden intill sitter det brandtrappor i sicksack längs 
med husväggen. I ett fönster på framsidan har någon åtmins-
tone försökt få det att se någorlunda hemtrevligt ut med en 
blomlåda under fönsterblecket. Annars är det ett rätt nedgånget 
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lägenhetshus, men huvudsaken är att det är billigt att bo här.  
Jag blippar mot panellåset och håller upp entrédörren åt Faris. 

När han har gått in stänger jag dörren bakom mig. Den låser sig 
automatiskt. 

Lägenheten jag hyr har jag försökt göra till min egen. Jag är 
särskilt förtjust i växter och har dem högt och lågt utmed väggar 
och fönsterbrädor. Det är en fin kontrast från all metall, tegel 
och asfalt utanför fönstret. Jag har pratat med hyresvärden om 
att måla om väggarna, men jag har fått ett nej och får därför nöja 
mig med de smutsgula tapeterna. Golvet är inte vidare fräscht 
det heller, men jag håller det rent och har sett till att lägga mattor 
för att slippa se eländet. Jag tycker att jag har lyckats rätt bra med 
mitt boende trots allt. 

“Är du hungrig?” frågar jag när Faris har slängt sig på soffan. 
“Ja, lite”, svarar han. “Vad blir det?”
“Du får allt hjälpa till.”
Jag går ut i det minimala köket. Det är så litet att man bara kan 

ta två steg åt sidorna åt vardera håll. Matbordet har jag fått ställa 
i vardagsrummet, för i köket får det absolut inte plats. 

Tillsammans förbereder vi en måltid. 
När vi senare sitter mätta och belåtna i soffan och slött tittar 

på projektorn delar vi på en flaska rödvin. Jag har oftast något 
i alkoholväg hemma och jag tar mig gärna ett glas eller två mot 
kvällen. Det får mig att slappna av och tankarna att sluta snurra. 

“Kom här”, säger Faris plötsligt och drar mig intill sig. 
Vi ser varandra i ögonen för att sedan mötas i en kyss som 

slutar med att jag lägger mig på rygg i soffan med Faris ovanpå. 
Han håller sig uppe med armarna för att inte lägga för mycket 
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tyngd på mig. Kysser mig på munnen, ner över halsen och vidare 
till nyckelbenen. Han vet att jag älskar att bli kysst där. 

“Apropå att flytta ihop, jag-”, säger han plötsligt, men jag av-
bryter honom abrupt genom att sätta pekfingret mot hans läp-
par.

“Säg inget mer”, ber jag i ett andetag. “Kyss mig.”

  



35

Kapitel 3
Jamie

Morgonen därpå står jag och ser ut genom fönstret. Jag biter 
tankspritt på tumnageln när jag ser Faris försvinna runt ett hörn 
på väg till jobbet. 

Det är inte det att jag inte tycker om att ha honom hos mig, 
men det är också skönt när han går. Jag har ofta dåligt samvete 
och har till och med försökt ljuga för mig själv, men till ingen 
nytta. Ju äldre jag blir desto mer inser jag att man inte kan ljuga 
för sig själv. Någon gång måste man acceptera verkligheten. 

Plötsligt ringer armbandsuret som jag har slängt av mig på 
nattduksbordet. Jag undrar vem det är som ringer mig så här 
tidigt på morgonen. Det är få som har tillgång till mitt nummer. 

Jag går skyndsamt genom lägenheten in i sovrummet där den 
ligger och vibrerar. När jag ser att det är Kaylie överväger jag att 
ignorera samtalet och ringa upp senare, men vid närmare efter-
tanke är det ändå min bästa vän. 

“Har du hört vad som har hänt?” säger Kaylie i samma stund 
som jag svarar genom hologrammet och våra ansikten blir syn-
liga för varandra.

“Hej på-”, försöker jag, men Kaylie avbryter.
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“Jaja, hej hej! Har du inte hört?”
“Hört vadå?” 
“Jamie ligger på sjukan!” utbrister Kaylie, synligt upprörd. 

Ögonbrynen åker upp för varje ord hon uttalar, hologrammet 
är så tydligt att man kan se varenda hårstrå. “Överfall! Misshan-
del!”

“Du skämtar?” 
“Önskar att jag gjorde det.”
Jag lägger handen om hakan utan att veta vad jag ska säga. Jag 

vet inte ens vad jag ska tänka just nu.
Jamie har varit en god vän till mig, men hon har alltid varit 

en pundare. När jag tog mig i kragen och städade upp mitt liv 
gjorde hon inte det. Man får säga vad man vill om henne, men 
jag har Jamie att tacka för mycket. Hon har hjälpt mig ur många 
knepiga situationer. Vi har alltid varit goda vänner, men sedan 
jag skaffade mig jobb, pojkvän och en ordentlig bostad gled vi 
isär. Det var väntat, men jag minns ändå tiden med henne som 
en av de roligaste och sjukaste tiderna i mitt liv. Vi var ett riktigt 
radarpar på den tiden. 

Kaylie känner henne genom samma kretsar. Det var så jag lär-
de känna Kaylie. Hon är syster till en av Jamies gamla polare och 
umgicks med mer eller mindre samma människor. Även hon 
har lagt ner knarket, men har definitivt bättre koll på våra gamla 
vänner än vad jag har. 

“Ska du med? Hallå, Naaaaaat?” 
Jag rycks tillbaka till verkligheten. När jag ser på hologram-

skärmen igen möter jag Kaylies oroliga blå ögon. 
“Mår du bra?” frågar hon. 
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“Jadå, jag är okej”, svarar jag snabbt och försöker mig på ett 
hastigt leende. “Blev orolig över Jamie bara.”

“Följ med, då! Jag åker strax!” 
“Plockar du upp mig på vägen?” 
“Klart jag gör”, bekräftar Kaylie. “Gör dig klar. Borsta håret, 

det ser ut som ett skatbo.”
 Jag tackar och himlar med ögonen. Kastar en snabb blick på 

klockan. 
“Ring mig när du är utanför”, ber jag. 
“Ska bli!” 
Vi lägger på och Kaylies ansikte försvinner. Rummet ekar 

tomt när hennes ivriga röst försvinner.
Tusen tankar virvlar i huvudet när jag byter om från min rosa 

kimono till blå jeans och ett svart åtsittande linne. På min väns 
beordran drar jag några borsttag genom håret. Det bruna raka 
håret slutar strax nedanför axlarna. Jag har aldrig varit riktigt 
okej med mitt hår. Det är mest i vägen, men Kaylie skulle aldrig 
låta någon komma nära det med en sax.

Eftersom Kaylie aldrig är i tid behöver jag inte skynda mig. 
När hon till slut ringer trycker jag på upptaget och låser dörren 
bakom mig innan jag tar trappstegen ner genom trapphuset. 

Kaylie sitter och väntar i sin vita svävare. Den mullrar när hon 
varvar motorn för att skynda på mig. Jag går runt huven, ser mig 
om för att jag inte blir påflugen och öppnar passagerardörren 
som öppnas uppåt. Vi hejar på varandra och Kaylie rivstartar 
från trottoaren ut mellan de andra svävarna. Hon är en bra föra-
re, fastän jag ibland kan tycka att hon kör något för fort. 

“Är hon illa däran?” frågar jag och syftar på Jamie. 
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“Jag vet inte”, svarar Kaylie med fokus på vägen. “Vi får se när 
vi kommer fram.”

Jag är nervös inför att träffa Jamie igen. Det var inget smärt-
fritt uppbrott senast vi sågs. Vi är inte ovänner på det sättet, 
men våra skilda världar utgjorde ett problem. Åtminstone fick 
jag svårt att avstå från alkohol och droger när jag var i sällskap 
med henne, eftersom Jamies besvär fortfarande var en del av 
hennes vardag. 

Väl framme vid sjukhuset parkerar vi och skyndar oss in i 
byggnaden. Vid receptionen talar vi om för en AI:1.a vilka vi är 
och vem vi är där för att besöka, sedan blir vi hänvisade till ett 
väntrum. 

Jamie har ingen familj. 
Hon var fosterbarn eftersom även hennes föräldrar var pun-

dare och inte var kapabla Satt ta hand om henne. När hon föll i 
samma fälla som dem vid 18 års ålder blev hon bortstött från sin 
fosterfamilj. De ville helt enkelt inte veta av henne så länge hon 
knarkade och soffsurfade.

I väntrummet sitter ett flertal människor och väntar. 
Min uppmärksamhet fastnar vid en person som rullar fram 

till läskautomaten. Jag ser fascinerat på när rullstolen lyfter och 
rätar på sig så att hen kan ställa sig upp för att nå. Hen är lång, 
bredaxlad och har svart kort hår. 

Efter att hen har valt vad hen vill ha på den lilla elektroniska 
plattan piper automaten till och en burk sträcks fram. Hen tar 
den och stolen vänder av sig själv. Medan hen knäpper läskbur-
ken och dricker sjunker rullstolen ner i sittande ställning. 

Jag vill inte stirra, men jag kan knappt låta bli. Det är något 
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som hindrar mig från att prata med hen. Jag är inte blyg, det 
är snarare det att jag kan framstå som dryg eftersom jag inte 
närmar mig människor jag inte tycker verkar intressant. I mina 
ögon är det långt ifrån alla som faktiskt är det och kanske kan 
det uppfattas som högfärdigt. Varför ska jag slösa min tid på 
ointressanta människor?

Det är som om hen bär på en aura, något tilldragande. Jag 
undrar vem det egentligen är.

Rösten som kommer ur hens mun när hen pratar med en tjej 
med bubbelrosa hår är melodiös och lätt att lyssna på. Jag kän-
ner mig som en tjuvlyssnare där jag sitter med blicken fäst på en 
holografisk blomma på bordet framför mig. 

“Hur kunde hon vara så dum, Yuxin?” utbrister tjejen med det 
rosa håret. Det syns tydligt att hon har gråtit. Hon sänker med 
ens rösten och snyftar till. “Tänk om hon dör?” 

“Jag sa ju åt henne att inte gå dit”, hör jag hen, som tydligen 
heter Yuxin, säga. “Det är inte värt det.”

“Hon borde utklassa motståndet vid det här laget.”
“Hon är inte oövervinnerlig. På såna underground skitställen 

riskerar man mer än det går att vinna.”
Jag lyfter på ögonbrynen. Förstår inte alls vad eller vem de 

pratar om, men jag blir nyfiken på vad det är de pratar om. 
Jag avbryts i mina tankar när en AI:1.a i läkarrock kommer ut 

ur korridoren.
“Anhöriga till Jamie Whicker”, säger den monotont ut i vänt-

rummet.
Jag reser mig upp tillsammans med Kaylie och får till min sto-

ra förvåning syn på att personen i rullstolen rullar framåt. Även 
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tjejen med det rosa håret ställer sig upp och räcker tafatt upp en 
hand.  Vi utbyter alla en blick för att sedan följa med läkaren in 
i ett separat rum.

 Känner de Jaime? Hur?
“Hon har fått ordentligt med stryk”, säger roboten sakligt. 

“Men hon mår bra trots omständigheterna. Lungorna har kol-
lapsat och nyckelbenet är brutet. Därför behöver hon stanna här 
några dagar till.”

“Så hon kommer att överleva?” frågar tjejen som Yuxin har 
sällskap med och ser på AI:1.an med stora blå ögon. 

 Roboten nickar. 
“Hon har svårt att prata. Ni får komma och hälsa på henne 

under besökstid. Det gör henne gott.”
“Får vi träffa henne nu?” 
“Det får ni, följ mig.”
Jag ser på Kaylie. Jag vet inte om jag borde följa med. Det var 

så länge sedan jag träffade Jamie. Hon kanske inte vill ha mig där 
efter allt som har hänt? 

Kaylie övertalar mig genom att ta mig i armen och föra mig 
med sig. 

Yuxin och den andra tjejen tar täten tillsammans med roboten 
genom korridorerna. Det luktar handsprit och gamla linoleum-
golv som blivit vaxade. Vi passerar utbildande holografiska bil-
der på människokroppen och lysrören i taket skiftar i styrka när 
vi går förbi. Väggarna är trötta och kala.

Vi går in på en avdelning och vidare in i patientkorridoren. 
Vid en av dörrarna blippar AI:1.an ett passerkort och dörren 
öppnas automatiskt. 
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Jag går in sist och ser Jamie ligga i sjukhussängen. Ansiktet är 
rejält tilltygat. Ena ögat är helt tjockt och slutet. Kindbenet är 
alldeles blått och svullet.

“Jamie, jag har dina vänner med mig”, säger läkaren och visar 
oss fram till sängen varpå personen i rullstolen tackar artigt.

“Fan, Jamie.”
Yuxin rullar fram och rätar upp sig till stående. Hen lägger en 

hand på Jamies arm och kramar åt. 
“Älskling, åh, älskling”, säger tjejen gång på gång från andra 

sidan sängen. Hon håller hårt om sängkanten. “Du måste klara 
dig!”

“Du hörde vad roboten sa”, fnyser hen. “Hon inte är död.”
Kaylie tar plötsligt ett steg framåt och gör sig synlig vid fotän-

den. 
“Hej”, säger hon och ler snett. “Kul att se dig.”
Jamies två andra besökare ger henne en blick. 
“Jag menar, det är ju en olycklig situation, men ändå.”
Kaylie ser på Jamie som tittar tillbaka på henne med sitt öppna 

öga. 
“Jag tog med mig Nathalie”, säger hon och vinkar fram mig 

där jag stått i bakgrunden fram tills nu. 
Man kan se hur Jamie spärrar upp ögat som inte är igenbom-

mat. Jag får genast en hård klump i halsen som gör rösten an-
strängd.

“Hej, Jamie”, hälsar jag och försöker behålla lugnet. “Jag-” 
“Vi kom så fort vi fick höra”, hasplar Kaylie ur sig. “Vad har 

du gjort egentligen?” 
“Hon-”, börjar tjejen, men Yuxin ger henne en sträng blick. 
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“Hon blev överfallen”, svarar hen istället och ser på Kaylie 
uppifrån och ner. “Och vilka är ni?”

“Gamla vänner”, säger Kaylie med armarna korslagda över 
bröstet. “Och ni?” 

“Nutida vänner”, fnyser tjejen.
Yuxin vrider på stolen så att hen står lutad mot Kaylie och mig 

vid fotänden. 
“Kan ni lämna oss en stund? Vi behöver tala i enrum”, ber 

hen. 
“Men Jamie kan ju inte prata?” 
Kaylie höjer händerna i en avvärjande gest när Yuxin ger hen-

ne en blick som hade kunnat skrämma iväg vem som helst. 
Jag tvekar, men lägger sedan en försiktig hand på Jamies smal-

ben. 
“Krya på dig”, säger jag och försöker mig på ett leende, men 

det blir mer en ansträngd grimas.
“Kom”, fnyser Kaylie och tar mig i armen. “De ska få sin 

avskildhet.”
Jag går först ut ur rummet. 
“Vilka tror de att de är?” väser Kaylie när vi är utom hörhåll. 

“Vi kom liksom för att-”
“Lugna dig”, ber jag. “Det spelar ingen roll. Jag vet ändå inte 

vad hon tycker om att jag är här.”
Kaylie muttrar något.
“Kan vi inte bara åka?” säger jag. “Vi kan ändå inte göra något 

för Jamie.”
“Visst”, fnyser Kaylie. “Men jag skulle vilja gå in och ge de där 

människorna en rejäl åthutning.”
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Jag suckar. Det känns som om vi tränger oss på. Jag har ingen 
rätt att anse mig som Jamies vän efter allt som har hänt mellan 
oss. 

“Vi går.”
Vi lämnar sjukhuset och åker tillbaka hem till mig. 
Jag bjuder in Kaylie på en kopp kaffe. När kaffet är framdu-

kat och vi sitter med fötterna uppdragna i soffan lägger Kaylie 
huvudet på sned. 

“Är du okej?” frågar hon. 
“Jag? Jadå.”
Mitt leende når inte ögonen. Sanningen är att jag inte känner 

mig särskilt okej. Synen av Jamie i sjukhussängen vill inte lämna 
mig. Vem var det egentligen som överföll henne mitt på ljusa 
dagen?

I samma stund som jag insåg att Yuxin och tjejen var anhö-
riga till Jamie blev deras konversation allt mer luddig. Ronder? 
Dräkt? Det måste ha varit Jamie de pratade om i väntrummet. 

“Jag tyckte inte om att se henne sådär”, säger jag tankspritt 
som svar på Kaylies tidigare fråga. 

“Vem gör det?” 
Hon lägger en hand på mitt knä. 
“Hon blir snart bra igen”, lovar hon. “Då kan ni ta upp er 

gamla bekantskap igen.”
“Det var nog just det. Jag påmindes om vår tid tillsammans. 

Om vår vänskap. Sen liksom… låg hon bara där. Sönderslagen.”
“Jag vet, det kom som en chock för mig med.”
Vi sitter under tystnad. Jag är för tankspridd för att komma 

ihåg att dricka, så kaffet hinner kallna. 
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“Vad tänker du på?” frågar Kaylie och väcker mig ur mina tan-
kar. Hon fingrar på sin kaffekopp som är tom för länge sedan. 
Jag kan ana mönstret i botten av koppen.

Jag rycker på axlarna som svar, försöker skaka av mig olusten 
som skaver och ruskar lite på huvudet.

“Jag trodde aldrig att jag och Jamie skulle återförenas på det 
här sättet”, säger jag.

Vi blir tysta en stund. Det är Kaylie som tar till orda först.
“Vad hände egentligen mellan er?” frågar hon förvånansvärt 

försiktigt, vilket inte ligger i hennes natur i vanliga fall. “Jag 
menar, helt plötsligt-”

“Vi gled isär”, avbryter jag hastigt och kort. Jag vågar inte tän-
ka tillbaka på det förflutna, är allt för rädd för att smärtan ska 
etsa sig fast och dra ner mig i mörkret igen. Ofrivilligt ryser jag 
till. “Det var allt.”

“Jag vet att det var du som sa upp kontakten.”
“Det funkade inte att ha en fot i varje… tja, vad ska jag kalla 

det… värld? Jamie prioriterade annorlunda.”
“Det är så sorgligt”, säger Kaylie och låter blicken fastna på 

en punkt bakom mig. “När andra inte riktigt följer med i utveck-
lingen.”

“Jamie har sin historia”, dyker jag in till Jamies försvar. “Det är 
inte så enkelt, även om jag önskade att det vore det.”

Kaylie tystnar, försvinner in i sina egna tankar och låter samta-
let rinna ut i sanden. Det är jag tacksam för. Jag drar upp knäna 
mot bröstet och känner mig plötsligt kall. Som om det förflutna 
försöker dränka mig igen.

Mot kvällen, efter några timmar med Kaylie, ringer Faris och 
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vill komma över. Kaylie är fortfarande kvar, men jag känner att 
jag vill vara ensam resten av kvällen och natten. Orkar inte med 
Faris frågor. 

“Nähä? Vad är det?” 
Faris förstår inte alls varför jag vill vara ifred. 
Jag vill förklara, men jag vet att han inte kommer att tycka om 

att jag varit på sjukhuset för att hälsa på Jamie. Mitt förflutna 
ska vara just förflutet och ingenting jag borde återföra i mitt liv, 
menar han. Jag antar att han är rädd för att förlora mig, det är 
allt. Ändå blir jag irriterad när han försöker intala mig om att jag 
visst behöver ha honom där hos mig. 

Jag försäkrar Faris om att jag är okej, att jag inte alls är arg på 
honom och att jag helt enkelt bara behöver vara ifred. Vi lägger 
på utan de vanliga kärleksfulla avslutningsfraserna. 

“Nej, om jag ska börja röra på mig”, säger Kaylie, som förstår 
vinken. Hon reser sig upp från soffan. “Tack för kaffet.”

Jag ler och kramar om min kompis vid ytterdörren.
“Tänk inte för mycket på Jamie nu”, säger Kaylie. “Hon repar 

sig.”
“Ska försöka.”
Jag låser dörren efter henne. Pustar ut när jag står med ryggen 

mot dörren. 
Äntligen ensam. 
Tankarna snurrar och jag får inte rätsida på något av det. Hjär-

tat slår hårt som om jag har sprungit. Den välbekanta ångesten 
griper tag i mig.

Till slut tar jag flaskan med rödvin och häller upp i ett glas. Tar 
sipp efter sipp, varpå jag slår mig ner i soffan och sätter på något 
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hjärndött program att glo på för att slippa tänka på något annat. 
Ikväll behöver jag vara själv med mina tankar. 
Jag orkar inte med något annat just nu. 


