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1
Jag skulle aldrig kunna flyga

20 april, 2018  - Fredag

”Har du något att tillägga?”   
Rummet vi satt instängda i var trångt och klaustrofobiskt. 

Krukväxterna som trängdes på fönsterbrädan törstade des-
perat efter en skvätt vatten. 
   Jag, som fram till nu tillbringat tiden med att stirra ut dem, 
såg oförstående på terapeuten snett framför mig. 
   Tillägga?
   Jag hade inte sagt ett ord på en hel timma. 
  Terapeuten, Pär, log det där milda, smått besvikna leendet 
som var så bekant vid det här laget. Han var van vid min 
tystnad och hade nog börjat acceptera den fastän han vecka 
efter vecka försökte lirka och leda mig i tvåvägskommuni-
kation. Fasen vad besviken han måste varit. Jag hade enbart 
en timme inplanerad varje vecka, tack och lov. Det måste ha 
känts förjävligt att vara en så värdelös terapeut. Jag tyckte 
nästan synd om honom.    
  Bara nästan. 
 Tystnaden störde mig inte. Jag tillbringade största delen av 
mitt meningslösa liv i tystnad. Det fanns inte särskilt mycket 
att säga om tillvaron i Braght -  den gråa genomskinliga orten 
jag bodde i. Den existerade liksom bara i leda. 
   Sessionerna med Pär hade jag egentligen inte något emot. 
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Det var snarare så att jag längtade efter dem, vilket jag själv-
klart inte ville medge. Det lät så dumt, men sessionerna er-
bjöd variation i den annars enformiga vardagen. Så länge 
jag inte tvingades öppna munnen, vill säga. Meningen med 
mötena var att vi skulle föra ett samtal, helst frigörande och 
givande för min egen del. Jag behövde tydligen lära mig 
hantera ilskan jag bar på. 
   Vad fan visste de om min ilska?
   Ibland visste jag inte ens själv, men en sak var säker och det 
var att min ilska en dag skulle sätta orten i brand. 
   Jag visste inte om jag skulle ge Pär en käftsmäll där och 
då eller om jag istället ville stryka honom tröstande över den 
renrakade kinden. Det var faktiskt inte hans fel att han tving-
ades ha samtalsterapi med mig vecka efter vecka. Han var 
lika mycket fånge som jag. 
   Det blev varken en käftsmäll eller ett kindsmek. Istället ska-
kade jag bara på huvudet. 
   Nej, jag hade inget att tillägga.
   Pär suckade. 
   ”Rachael”, började han och vek ihop sitt anteckningsblock. 
”Jag är här för din skull. Vill du inte prata med mig är jag 
tvungen att skriva över dig på någon annan.”
   Tanken på att tvingas gå igenom ytterligare en vända   med 
nya ansikten fick det att vrida sig i magen. Jag drog hastigt 
upp snoret i näsan och skakade lite på huvudet utan att möta 
hans blick. 
   ”Nej, jag bara...”, mumlade jag och pillade på mina trasiga 
nagelband. Frustrationen rev i bröstet. ”Jag förstår inte varför 
jag måste gå hit.”
   Pär studerade mig noga. 
   ”Du skadade en klasskamrat”, upplyste han allvarligt.
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   ”Och?” försvarade jag mig, redo att ta till näbbar och klor 
om det behövdes. ”Hon förtjänade det.”
   Jag lutade mig utmanande tillbaka i fåtöljen med armar-
na hårt korsade över bröstkorgen. Det långa röda håret föll 
över ansiktet. Läpparna var torra och strupen suktade efter 
vatten lika mycket som krukväxterna på fönsterbrädan.
   ”Vi avbryter här”, sa Pär och reste sig upp. ”Du får lov att 
gå. Vi ses nästa vecka.”
   Utan ett ord lämnade jag rummet och stegade vidare ge-
nom vårdcentralens korridorer. Blickarna som stack i ryg-
gen drev mig till att öka takten. Jag längtade efter solskenet 
som väntade utanför entrédörrarna. Det fick mig alltid på 
bättre humör. Fräknarna i ansiktet blev mer synliga när de 
fått smaka solljus, vilket tyvärr inte hände alltför ofta. Mör-
ka moln hade snarare blivit till en vana här omkring. Jag 
förkroppsligade molnen som blivit svärtade av det ingen 
kunde se, men alla kände närvaron av. Jag ville inte vara ett 
mörkt moln för evigt. Jag ville känna mig som en syster till 
solen. 
   Dagar som dessa letade folk sig ut på gatorna. Barnen lek-
te runt och skrubbade sina knän, medan föräldrarna för det 
mesta satt och drack kaffe på någon parkbänk i närheten.
   Under promenaden genom stan passerade jag ansikten jag 
kände igen. Ingen hälsade. Oftast delade vi en blick som sved. 
Ingen vågade längre säga något, men jag visste vad de tänkte. 
   Jag hade blivit en skugga här.
   För när jag blev avstängd från skolan blev folk lättade. Ny-
heten, som det skrevs om i tidningar och på nätet, spred sig 
som en löpeld. Jag visste att jag aldrig skulle vara välkommen 
tillbaka. 
För det mesta lät folk mig vara ifred så länge jag höll mig i 
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skinnet, men jag tror att de i själva verket var rädda för mig. 
Flickan med det röda håret och de underliga ögonen. 
   Jag begav mig hemåt. 
   Då och då sparkade jag på en sten som spratt iväg över asfal-
ten. Kvarteret jag närmade mig tillhörde de många platser som 
gud en gång glömde. 
Jag hade vuxit upp och blivit lika grå och intetsägande som lä-
genhetshusens missfärgade fasader ingen brydde sig att måla 
om. 
   En sargad lekplats utgjorde kvarterets mittpunkt, omringad 
av identiska lägenhetshus. Den låg som vanligt tyst och övergi-
ven. Inga barn brukade leka där. Kedjorna som höll gungorna 
ovanför marken rasslade ovälkomnande i vinden och gung-
brädans gångjärn gnisslade i protest när jag pressade ner ena 
änden.  Det här hade varit min lekplats, min tillflykt när verk-
ligheten blivit för mycket. Jag strök gungkedjorna i förbifarten, 
sen gick jag vidare in i trapphus 3E. 
   Lägenheten stod tom och tyst när jag klev innanför dörren. 
Jag sparkade av mig gympaskorna och gick raka vägen in i 
köket där jag tog mig en smörgås. Jag tuggade i takt med det 
tickande golvuret i vardagsrummet. 
Klockan tre började jag laga mat. Jag ville att den skulle vara 
klar när pappa kom hem från jobbet. Fläsk och potatis med 
löksås. Jag visste att han tyckte om det. 
   Köket var blått med spruckna tapeter. Vi hade tillsammans 
försökt göra lägenheten till vår egen, men överallt fanns det 
föremål av sorg och saknad. Vi var inte intresserade av inred-
ning och det syntes. Inget passade ihop, varken i färg eller 
form.
   När jag tyckte att spisen tog för lång tid på sig att het-
ta upp kastrullen med potatis tog jag den från plattan och 
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ställde den på diskbänken. Med händerna om dess botten 
fokuserade jag på stålet och väntade. Det pirrade från ax-
larna ut i fingerspetsarna. Vattnet i kastrullen började snart 
koka. Jag ställde tillbaka kastrullen på plattan igen och rör-
de runt i stekpannan där fläsket låg och stekte. Det spottade 
och fräste om fettet, men jag stod kvar med handen ovanför 
stekpannan.  
   Krydda. Röra om och smaka av.
   Löksåsen var god. 
 Jag sträckte mig för att nå tallrikarna i köksskåpet ovanför mitt 
huvud. Jag hade aldrig förstått varför vi hade så mycket pors-
lin. Det var aldrig någon som kom på besök. 
  Två mintgröna tallrikar, bestick och två glas placerade jag på 
köksbordet mitt emot varandra. Jag kastade en hastig blick 
ut genom fönstret, sedan såg jag på den lilla digitala klockan 
som stod på köksfläkten, flottig av stekos. 
Om tre kvart skulle pappa komma hem. För att fördriva tiden 
slängde jag mig på soffan i vardagsrummet och slog på tv.n, 
men flög ur soffan illa kvickt när jag en stund senare hörde 
ljudet av nyckeln i dörrlåset. Skyndsamt gick jag tillbaka in 
i köket där jag slängde fram det lila värmeljuset jag köpt till 
pappa inför fars dag i brist på någon bättre present. Jag ställ-
de ner det på bordet mellan tallrikarna. Med en svepande rö-
relse fick jag en liten ömklig eld att fatta tag i veken.
   ”Hej”, sa pappa och passerade köksöppningen på väg till 
badrummet. 
   Jag tvingade fram ett leende, men hejade inte tillbaka. 
   Han såg trött ut när han gjorde mig sällskap i köket. Det var 
ingen ovanlig syn. Han sov dåligt, jag visste det. Jag hörde 
honom hasa omkring i lägenheten om nätterna när jag låtsa-
des sova. 
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   ”Jävlar vilket liv det var på jobbet idag”, sa pappa och kliade 
sig i skäggstubben. Han gick raka vägen till kylskåpet och tog 
fram en starköl som han knäppte med van rörelse. 
   ”Jaså?” 
   Jag kände efter om potatisen var klar. 
   ”Ja, jävlar”, sa han, tog en klunk av ölen och slog sig ner på 
sin plats vid köksbordet. ”Tjafs mellan cheferna. Siffror som 
inte stämde, blah, blah, blah.”
   Pappa jobbade som ingenjör på en IT-firma, så mycket visste 
jag, men jag var långt ifrån informerad om några riktiga detal-
jer. När han kom hem och nämnde jobbet, klagade snarare, var 
det ytligt och kortvarigt. Han förväntade sig inte heller något 
direkt engagemang från min sida så länge jag inte ignorerade 
honom helt och hållet. Då kunde han bli arg. 
    Det var bäst att spela med och låta det passera.
   Efter att ha serverat mat till pappa satte jag mig mitt emot 
honom vid köksbordet. När jag ville fylla hans glas med lätt-
mjölk skakade han på huvudet och lyfte ölburken till mun-
nen.  
   ”Ingen jäkla mjölk för mig”, sa han. ”Mjölk är för spädbarn 
och kalvar.”
   Pappa hade ju inte fel, men jag föredrog ett glas mjölk fram-
för öl alla dagar i veckan. Jag drack en klunk och plockade 
upp mina bestick. 
   Vi satt och åt under tystnad. Det klirrande ljudet av bestick 
mot porslin fyllde köket med en falsk normalitet. Maten var 
god. Jag hade med åren blivit rätt duktig på att laga husmans-
kost, för det var det som lagades i köket hemma hos familjen 
Rhoads. 
   Inget annat. 
   Jag hade sedan barnsben blivit itutad att exotisk mat smaka-
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de illa och rum för kulinarisk spontanitet var det helt enkelt 
inte på tal om. Dagar då jag kände mig enormt less på att stå 
i köket gick jag till närmsta gatukök och köpte varsin köttbul-
letallrik med mos och gräddsås. Pappa hade sin favorit borta 
vid hundrastgården. En tanig gubbe med borstigt skägg stod 
alltid bakom disken. De slängde käft som om de var goda 
vänner, men i själva verket kände de inte varandra alls. 
   ”Hur var mötet idag?” 
   Jag avbröt bestickrörelserna och övervägde att se på pappa 
när jag svarade. Han tyckte att det var pinsamt att hans dotter 
gick hos en terapeut och av den anledningen kallade han tera-
pi-sessionerna för möten. Han nämnde heller aldrig Pär Ahl-
ders namn fastän han visste att det var honom jag gick till varje 
vecka. Han hade själv träffat honom. 
   ”Som vanligt”, mumlade jag med en axelryckning. ”Skit-
tråkigt.”
   ”Inget nytt?” 
   ”Som vadå?” 
   Pappa såg på mig och tuggade långsamt. 
   ”Ja, varför du gav dig på den där flickan till att börja med”, 
sa han. 
   Fläskskivan på min tallrik föll offer för en hård spett-
ning med gaffeln, men för övrigt höll jag tillbaka vågen av 
frustration som bubblade upp inom mig. 
   Jag förblev tyst. 
   ”Se på mig när jag pratar med dig”, sa pappa bestämt och 
spände ögonen i mig. ”Seså. Dumma dig inte.”
   Med en samlad suck mötte jag pappas blick. Jag bet ihop 
käkarna så hårt att det isade i tänderna. 
   ”När ska du gå tillbaka till skolan då?” frågade han, förblev 
kall och uttryckslös i ansiktet. Tack och lov fortsatte han att 
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äta av det han hade på tallriken. 
   Själv hade jag tappat aptiten. 
   ”Jag går nog inte tillbaka dit”, sa jag. ”Jag blev ju avstängd.”
   ”Då ser du till att smöra din väg tillbaka”, fnös pappa och 
slickade sin kniv ren från sås. ”Du måste gå i skolan, Rachael. 
Annars förblir du dum, vet du.”
   Tack för föreläsningen. 
   Jag pillade i löksåsen med gaffeln, gjorde spår runt lök-
bitarna och fokuserade på rörelsen. Jag kände mig så liten i 
pappas närhet. Jag var inte värd något i hans ögon. 
   ”Vad ska du göra sen?” frågade jag efter en lätt harkling, 
torr och svag i rösten. 
   Pappa skrapade ihop det sista på tallriken och lutade sig 
mätt tillbaka på köksstolen. 
   ”Vet inte”, svarade han och tittade ut genom fönstret. ”Slap-
pa på soffan, antar jag. Är så jäkla trött.”
   ”Okej, jag går nog upp på taket en stund”, sa jag. ”Bara så 
att du vet, tänkte jag.”
   ”Jag förstår inte vad som är så speciellt med att sitta och glo 
uppe på taket”, muttrade han med en fnysning. 
    Pappa drack upp sin öl och reste sig sedan från köksbordet. 
 ”Tack för maten”, sa han och styrde stegen mot vardagsrum-
met. Ett flin lurade i mungipan. ”Och du? Kom ihåg att du 
inte kan flyga, jag menar uppe på taket sen. Du kan inte flyga, 
Rachael.”
  Köket blev ekande tyst och dödligt stilla. Jag satt ensam kvar 
och stirrade på tallriken som var dränkt i löksås. Jag förmåd-
de mig inte ens att bränna vid maten som var kvar, utan för-
blev tom där jag satt. 
   Nej, jag kunde inte flyga.
   Det skulle jag aldrig kunna.
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   Pappa hade talat om det för mig alldeles för många gånger.

****

Vinden försökte enträget tvinga ner takluckan när jag lyfte 
den ovanför huvudet. Det var en befrielse att andas in den 
friska luften. Jag såg på den klarblå himlen och klättrade de 
sista stegen upp på taket. Mitt röda hår lekte runt mitt ansikte. 
   Med takluckan stängd bakom mig gick jag över det hala 
taket. Mina skoklädda fötter gled då och då undan för mig, 
men jag var inte och hade aldrig varit rädd för att falla. Oav-
sett vad pappa sa.
   Jag satte mig ner på de kalla ojämna tegelpannorna och 
drog upp benen i skräddarställning. Jag såg ut över kvarteret 
i Braght där jag hade bott under hela mitt liv.
   Asfalt.
   Förfallna hus i deprimerande färger som uppgivet försökte 
stå i givakt.
   Solen spelade upp en charad för att maskera kvarterets egent-
liga svärta, men den kunde inte ljuga för mig. Jag avskydde 
Braght och människorna som bodde här. Det var det enda jag 
kände till, men jag hörde liksom inte hemma här. 
De få människorna som var som mig ville varken veta av mig 
eller vad de egentligen var.
   Hidoniter.
   Människor vars genetiska avvikelse separerade dem så kraf-
tigt från normen att de klassades som evolution och missfos-
ter på samma gång. De som kunde göra saker ingen annan 
kunde.
   Det hette inte Hidonit för inte. Jag hade fått berättat för mig 
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att benämningen ”Hidonit” kom från ordet ”Hide” - ”gömma 
sig”. Människor som jag var oftast noga med att dölja vad de 
egentligen var, just på grund av den rädsla och fascination 
som väckts sedan de första upptäckterna. Yttre påverkningar 
och inre faktorer gjorde den genetiska arvsmassan till något 
revolutionerande. Något banbrytande och till synes riskfyllt.
   Det väckte fortfarande rädsla hos människor utan genföränd-
ringar fastän hidoniter idag gick fritt på gatorna. Diskrimine-
ring och hot var inget ovanligt, det hade jag själv fått uppleva. 
Det var därför många hidoniter än idag valde att leva i tystnad. 
För att slippa leva med rädslan i andra människors ögon.
   Som till exempel Eveline Gatro.
  En trebarnsmamma i medelåldern som oftast sågs jobba i 
den centrala matbutiken. Jag visste vad hon var och det gjor-
de många andra också, men ingen hade någonsin fått ta del 
av det som gjorde Eveline så speciell. Hon hade fötts med 
ett högst ordinärt utseende och rättade sig i ledet med alla 
andra. Alltså ingen som någon skulle ha något problem med 
så länge hon hämmade vad det nu var som pulserade inom-
bords.
   Jag strök undan mitt rödflammiga hår och fingrade försik-
tigt på den lätta utbuktningen under huden i nacken. Siffror 
som talade om vem jag egentligen var.
    Hidoniter registrerades vid födseln.
   Ett microchip med ett såkallat HEP-nummer stansades in 
i nacken och förväntades underlätta identifieringen för stat-
liga myndigheter. Fullständigt namn, födelseår, födelseort, 
föräldrar, kriminellt register och andra registrerade upplys-
ningar. Jag hade alltid känt mig brännmärkt och full av skam.
   Det skavde i bakfickan på jeansen.
   Jag lyfte på rumpan och tog fram ett repat fotografi som jag 
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vecklade ut i solskenet. Det hade vikt sig helt fel i fickan. Jag 
försökte förfärat stryka det slätt mellan mina händer, men det 
felplacerade vecket sträckte sig fult över mammas ansikte.
   ”Fan också.”
   Kvinnan på fotografiet log som om hon försökte försäkra 
mig om att ett veck hit eller dit inte gjorde så mycket. Det 
bruna pudellockiga håret föll mjukt och ramade in de grö-
na ögonen. Hon satt på något som såg ut som en skattkista 
och log stort med charmigt sneda framtänder. Mamma hade 
varit vacker på sitt eget vis. Jag ville tro att jag hade ärvt 
det av henne, men jag kände mig inte vacker. Jag såg inte 
ut som mamma heller för den delen, förutom fräknarna på 
den bleka huden. Jag hade ärvt pappas krokigt vassa näsa. 
Håret och ögonen var en effekt av allt det där som pappa en 
gång önskat bort.
   Jag följde mammas konturer med fingertoppen, ömt och 
beundrande. Jag önskade att jag hade fått lära känna henne. 
Åtminstone under en kort tid. Fått ta del av energin hon ut-
rstrålade.
   Pappa skulle bli rasande om han visste att jag gick upp på 
taket för att dagdrömma om mamma. Han hade sedan fle-
ra år tillbaka städat bort henne och förvarade henne nu i en 
låda på vinden. Där hade jag visserligen varit och rotat runt i 
smyg, men annars stod den bortglömd.
   Det gjorde mig arg.
   Vi hade bråkat om det så många gånger att jag till slut tap-
pat räkningen. Slagen tog jag för  mammas skull och mina 
slag delade jag ut i försvar för det lilla som fanns kvar.
   Av mamma.
   Och av mig.
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2
Jag väntade, men du kom aldrig

21 april, 2018 - Lördag

Golvuret i vardagsrummet hade nyss klämtat 07:30. 
   Jag vågade mig ut ur sovrummet och ställde mig i köket för 
att förbereda två ostmackor som jag omsorgsfullt la på en tallrik 
när de var färdiga. Med ett glas juice i andra handen tassade jag 
sedan ut i vardagsrummet. Golvet var kallt under mina nakna 
fotsulor och gardinen fladdrade upprört i draget från den öppna 
balkongdörren. Jag ställde ner tallriken och glaset på soffbordet 
och skyndade mig sedan att stänga ute regnet som gjorde kvar-
teret i Braght tre nyanser gråare. Hur det ens var möjligt kunde 
jag inte svara på. 
   Pappas snarkningar brummade bakom dörren som stod på 
vid gavel till hans sovrum. Det var helgdag, vilket innebar att 
han antagligen skulle sova till lunchtid.
   Nätterna blev allt svårare. Jag tillbringade min sömnlöshet 
med att kladda i ett block med färgglada ugglor på omsla-
get. Jag lämnade aldrig sängen mer än för att gå på toaletten 
när nöden verkligen kallade. Pappa vankade runt allt oftare 
och jag blev allt räddare. Han gjorde ibland så konstiga sa-
ker. Alkoholen gjorde det inte bättre. 
    Gråten var ändå värst. 
   Jag fullkomligt avskydde att höra pappa gråta. Det var för-
tvivlande otäckt. Sådana nätter kröp jag ihop till en boll un-
der täcket med händerna över öronen. Om jag hade kunnat 
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gråta hade jag gråtit jag med.  
   Ljudet från tv:n hade jag skruvat ner så lågt att jag knappt 
kunde höra vad som sas. Det spelade egentligen ingen roll, jag 
behövde bara något att fästa blicken på medan jag åt frukost. 
Jag hade aldrig varit mycket till frukostätare, men jag försökte 
skärpa mig. Iklädd T-shirt och mjukisbyxor tittade jag på mina 
tunna armar och ben under tyget. Jag borde verkligen försöka 
äta ordentligt, men jag hade ingen aptit. 
   Jag tillbringade den kommande timmen åt att fundera på vad 
jag skulle hitta på idag. Fantasin var inte vad den en gång var. 
Jag skulle bli tokig om jag förblev inomhus hela dagen, det var 
ett som var säkert. Dessutom ville jag inte stanna hemma om 
pappa skulle hasa runt i morgonrock hela eftermiddagen. 
   Tillslut bestämde jag att ett besök på biblioteket kändes rätt 
okej. Det fanns inte direkt något roligare att hitta på i Braght. I 
alla fall inte för mig och speciellt inte i mitt eget sällskap.
   Jag tyckte om att läsa. 
  Jag läste gärna mycket och fort. Skummade igenom böck-
er utan att försumma texterna. Det spelade heller ingen roll 
vad det var för böcker. Jag läste allt ifrån facklitteratur om 
honungsbin till sliskig romantik och skräckböcker. Tänk att få 
skriva en egen bok en vacker dag. Vore inte det något? 
   Det centrala biblioteket låg mellan livsmedelsbutiken och 
sportbutiken som mestadels sålde cyklar. Det var inget stort 
bibliotek och hade inget vidare utbud, men det var mysigt 
och gemytligt mellan bokhyllorna. Bibliotikarien var alltid 
pigg och glad. 
   ”Vad läser du idag?” frågade hon mig och slet blicken från 
böckerna hon metodiskt höll på att placera på sina rätta plat-
ser på hyllan. 
   Jag bytte sittställning i den lilla rödblommiga fåtöljen och 
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visade upp bokomslaget för kvinnan. 
   ”Bygg en båt på 30 dagar”, avslöjade jag och flinade.
  ”Ska du bygga en båt?” frågade bibliotekarien nyfiket. 
   ”Nej”, svarade jag och suckade lätt. ”Men jag tänkte att det 
kanske kunde vara bra att veta hur man gör OM jag någon 
gång skulle få för mig att bygga en båt liksom.”
  Bibliotekarien, som jag pinsamt nog inte lärt mig namnet på, 
skrattade hjärtligt och rättade till glasögonen på näsan. 
   ”Med tanke på hur mycket det regnar idag kan du få an-
vändning för de där kunskaperna”, sa hon.
   Hon ställde iordning den sista boken hon hade i famnen 
och gick sedan tillbaka till lånedisken för att hjälpa någon i 
nöd. Topparna på den svarta bobben gungade när hon gick. 
Jag hade alltid tyckt att hon vankade lite som en pingvin. 
Det passade henne. Hon var snäll. Det var en av anledning-
arna till att jag gärna satt där på biblioteket och försvann 
mellan raderna.  
   Plötsligt vibrerade det i min jackficka. Jag skruvade på mig 
för att få tag på mobiltelefonen. Förvånat klickade jag fram ett 
sms från pappa.
  
   >Var är du?<

   Jag knappade snabbt in ett kortfattat svar.

   >Bibblan. Vaddå?<

   Jag lade telefonen på armstödet och försökte återgå till bok-
en som vilade i knät, men det var svårare än jag ville medge. 
Blicken drogs automatiskt till displayen på telefonen i väntan 
på att den skulle lysa upp igen. När den till slut gjorde det 
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vred det sig i magen. 

   >Jag tänkte att du kanske vill gå på bio? Det är ju lördag<

   Lördag. 
   Han fick det att låta som om vi brukade hitta på saker till-
sammans på lördagarna, men det var långt ifrån sanningen. 
Vi hittade aldrig på något tillsammans och därför kunde jag 
inte greppa vad det var som fick honom att föreslå det just 
idag. Jag visste först inte vad jag skulle svara, utan skrev och 
raderade, skrev och raderade. Allt lät så fånigt. 
   Till slut hade vi bestämt att vi skulle ses utanför biografen 
klockan sex för att hinna köpa popcorn och dricka innan fil-
men började. Jag hade till och med fått välja film. Så sent som 
igår hade jag passerat entrén till biografen och noterat vilka 
filmer som gick. Det blev en psykologisk thriller. Jag älskade 
sådana. 
   Resten av eftermiddagen kom jag på mig själv med att vara 
glad och pigg som en lärka. Jag skummade igenom båtbygg-
arboken, lånade en dator och scrollade igenom dagens nyhe-
ter. Inte ens det var tråkigt. Att kolla nyheterna hade blivit 
något av en vana. Jag tyckte om att hålla mig uppdaterad om 
vad som rörde sig i världen. Speciellt när det handlade om 
människor som mig. I Braght var det lätt att bli isolerad. 
   Med den lilla sedeln jag hittat i jeansen tidigare under veck-
an köpte jag pappas favoritchokladkaka, den med lakrits. 
Själv var jag inte särskilt förtjust i just den, men jag visste att 
chokladen inte såldes i kassan på biografen. Den fungerade 
som en form av tyst bekräftelse, som ett tack liksom. Jag såg 
fram emot att se filmen och att gå och se den med pappa kän-
des som en märklig bonus. 
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   Utanför biografen ställde jag mig med ryggen mot husväg-
gen i väntan på att få se pappa komma. Chokladkakan gjorde 
jackfickan kantig till formen. Det var fler än vi som ville gå 
på bio den här lördagen. Paraplyerna flaxade i entrédörren 
när folksamlingen försökte skaka av regnvattnet och dra ihop 
dem en efter en. Lugnade inte folk ner sig skulle ett och annat 
öga gå förlorat. 
   Jag höll mig på avstånd, men tittade nyfiket på människ-
orna som för det mesta kom i par och försvann in genom 
glasdörrarna. Jag hade inget paraply med mig och hade bli-
vit blöt under den korta promenaden mellan biblioteket och 
biografen. Jeansen smet åt över låren. 
   Klockan tickade. 
   Blev 18:00. 
   18:10.
   Hade jag haft pengar skulle jag ha gått in och köpt popcorn 
och dricka i förväg. Pappa var sen. Det hände ju alla, eller 
hur? Jag var också sen ibland, till terapin med Pär till exem-
pel. 
   När klockan närmade sig 18:25 tog jag upp mobiltelefonen 
för tionde gången och försökte ringa honom. Inget svar. Var 
höll han hus? 
   De andra biobesökarna försvann in i biosalongerna. Dörrar-
na stängdes. Jag frös där jag stod under taket. 
   18:40.
   Filmen hade redan börjat. 
   Jag insåg att pappa aldrig skulle dyka upp. Jag stod en lång 
stund och stirrade tomt på gatubrunnen på andra sidan gatan 
där allt regnvatten rann ner. Chokladkakan slängde jag i sop-
tunnan när jag gick därifrån.
   Pappa var inte hemma när jag kom in genom ytterdörren. 
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Det var tyst i lägenheten, men taklampan i hallen lyste och 
tv:n stod på. Jag sparkade besviket av mig mina blöta skor och 
slängde jackan på golvet. Pappas skor stod inte på skohyllan.
   Jag var van vid att bli blåst vid det här laget. Jag förstod inte 
varför jag överhuvudtaget trodde att det skulle bli annorlun-
da den här gången. Jag bestämde mig för att aldrig gå på fler 
idiotiska blåsningar. Aldrig någonsin. 
   Under allt det arga som bubblat upp till ytan gjorde det 
ont. Jag var besviken och ledsen när jag hämtade mysklä-
derna i sovrummet och stängde in mig i badrummet för att 
ta en välbehövlig dusch. Det var inget som hjälpte mig mot 
kölden så som varmvatten gjorde. Jag kunde stå där inne i 
flera timmar. 
   Till min stora fasa kom jag på att fotografiet låg i jeansfickan. 
Jag ville slita upp det, men fick försiktigt lirka ut det för att inte 
skada fotopappret. Det var alldeles blött och geggigt där det 
låg i handflatan. Jag försökte desperat blåsa på det och fram-
mana tillräckligt med värme ur huden för att torka det blöta 
pappret. Mamma höll humöret uppe, men jag ville skrika och 
gråta utan hejd. Jag skyndade mig in i sovrummet och hängde 
försiktigt fotografiet slätt över elementet. 
   Allt var pappas fel. 
   Precis allt. 
   Jag hatade honom. 
   Fy fan vad jag hatade honom. 
  Resten av lördagskvällen tillbringade jag i soffan framför en 
halvkass actionfilm, nyduschad och betydligt mer sansad. Nu 
låg det ett dämpat tryck över lägenheten som ett alldeles för 
tjockt täcke över en alldeles för varm kropp. Jag var fortfaran-
de arg, men hade lärt mig att behärska mig själv till den grad 
att jag inte längre slog sönder saker och ting. Jag vet inte hur 
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många gånger jag tvingats måla om sovrumsväggarna under 
sträng bevakning. 
   Pappa hade fortfarande inte kommit hem. 
   Då och då kastade jag en orolig blick på klockan som nu 
visade 23:36. Jag var ju arg på honom. Varför fortsatte jag att 
vara orolig? 
   ”Skit i honom”, försökte jag intala mig där jag låg under 
filten. ”Han skiter ju i dig.” 
   

22 april, 2018 – Söndag

Filmen var inte slut förrän klockan närmade sig 01:45. Jag 
vaknade till när eftertexterna rullade. Med en gäspning satte 
jag mig upp i soffan, filten var tätt virad runt kroppen. En 
fumlig nyckel i dörrlåset fick mig att rycka till. 
       Hjärtat slog dubbla slag. 
       Jag lyssnade intensivt.
   Tunga andetag. Släpiga steg. Ytterdörren drogs igen med en 
okontrollerad smäll.
   Jag behövde inte se pappa för att förstå att han var full.
   Väldigt full.
   Jag reste mig ur soffan med ett krampaktigt grepp om filt-
kanten.
   ”Aha, är du hemma?”
   Pappa sluddrade. Ögonen var röda och hade svårt att foku-
sera. Han stod på hallmattan med endast en sko på fötterna. 
Håret stod på ända.
   ”Var skulle jag annars vara?” mumlade jag surt. ”God natt.”
   ”Jaha”, sluddrade pappa förvånat, som om han förväntat 
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sig att vi äntligen skulle umgås. ”God natt rå ... hrmm … För-
svinn härifrån!”
   Det gjorde jag så gärna. Jag gick in i mitt sovrum och stäng-
de dörren bakom mig innan jag hunnit tända taklampan.
   Oron kröp i kroppen.
   Jag skulle aldrig kunna somna.
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3
Öga för öga, tand för tand

26 april, 2018 - Torsdag

”Hur känns det nu när du inte längre går i skolan?” frågade 
Pär Ahlders under veckans terapi-session. Han satt där han 
brukade, i fåtöljen, och fingrade stillsamt på sin bläckpenna. 
   Jag snurrade en röd hårslinga runt pekfingret och smakade 
på orden som strök längs med tungan. Jag kände mig mer 
pratsam än på länge.
   ”Det är tråkigt”, svarade jag till slut. ”Allt är tråkigt. Det 
finns absolut inte ett skit att göra här omkring.”
   ”Vad hade du velat göra?” frågade han vidare.
   ”Inte vet jag”, mumlade jag och satte benen i kors. ”Någon-
ting. Det känns som att jag bara går och räknar dagar liksom.”
   ”Fram till..?”
   ”Inte vet jag. Tills jag dör antagligen.”
   ”Känner du dig deprimerad, Rachael?” 
   Jag slog upp blicken och stirrade på Pär med skarpa bärn-
stensgula ögon. Vad var det för jävla fråga?
   ”Nej, jag är inte deprimerad”, fnös jag kort utan att vara helt 
säker på svaret. 
   ”Du har aldrig tänkt på att göra dig illa på något sätt?” 
   Självklart hade jag det, många gånger, men det sa jag inte 
högt. Tankar på döden var ett återkommande gissel. Jag 
kunde för allt i världen inte komma underfund med vad jag 
egentligen gjorde på den här jorden. 
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   I Braght. 
   I den här kroppen. 
   Med ett hidonitiskt vidunder som rev och slet innanför 
bröstkorgen i en alldeles egen specialdesignad fängelsecell. 
   ”Jag tänker inte ta livet av mig om det är det du menar”, 
mumlade jag och skruvade på mig. ”Jag får väl vänta på att 
bli gammal och grå, eller möjligtvis dör av tristess.”
   Det blev tyst en stund. 
   Då och då sneglade jag på Pär som satt djupt försjunken i 
sina anteckningar. När han inte tog till orda kände jag mig 
märkligt obekväm.
   ”Är vi klara för idag?” frågade jag.
   ”Nej, inte riktigt”, svarade han och vände blad i anteck-
ningsblocket. ”Hur är det hemma?”
   Jag grimaserade. 
   ”Hur menar du?” frågade jag. ”Pappa jobbar mycket. Jag är 
oftast hemma och gör ingenting.”
   ”Hur är det mellan er?” 
   ”Som vanligt typ”, svarade jag och hittade raden med kruk-
växter med blicken. Jag ville inte möta Pärs studerande blick 
och lade märke till att en av de döda växterna hade bytts ut 
mot en ny fräsch planta. Den bodde i samma tråkiga terrakot-
takruka som den förra. ”Vi existerar bara.”
   ”Pratar ni aldrig?” frågade Pär vidare. ”Jag menar om så-
dant som är viktigt? Om dig? Din skolgång? Dina intressen?”
   Jag skakade på huvudet. 
   ”Nej”, sa jag lågt och vägrade vidröra det som gjorde så 
fruktansvärt ont. ”Vi pratar inte om någonting alls.”
   

****
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Senare samma dag stålsatte jag mig för att gå till mataffären. 
Pappa var fortfarande inte hemma från jobbet trots att klock-
an hunnit bli sex. Jag ville inte vänta längre. Kylskåpet och 
frysen stod nästan tomma. Inte skulle han se till att handla på 
vägen hem även om jag bad honom. 
   Fastän jag visste att jag skulle få stryk för det gick jag in i pap-
pas sovrum och sjönk ner framför byrån bredvid sängen. Jag 
gick sällan in i hans sovrum eftersom jag visste att jag egentli-
gen inte fick. Eller ja, fick och fick. Han hade frågat vad fan jag 
hade där inne att göra och det var som han sa. Jag hade inget 
där att göra, men just idag var jag i behov av pengar för att 
köpa mat. 
   Pappa förvarade ett litet kassaskrin i sin strumplåda. Varför 
visste jag inte. Han hade alltid gjort det. När jag var liten, un-
gefär 12 år gammal, hade jag varit dum nog att ta några mynt 
för att köpa glass en varm sommardag. Jag hade tänkt betala 
tillbaka när jag kunde, det var ingen stor summa det gällde, 
men pappa hade blivit så arg att han klappat till mig rakt över 
kinden. Inte så mycket som en droppe sprit hade han druckit 
den dagen. 
   ”Du skall icke stjäla”, mumlade jag knappt hörbart för mig 
själv när jag kände mig fram med händerna i den öppna 
strumplådan. ”Det här är fan inte bra.” 
   Kassaskrinet var aldrig låst. Blått och smårostigt var det. 
Gångjärnen som höll locket på plats gnisslade olycksbådande 
när det öppnades. I den tysta lägenheten var ljudet öronbedö-
vande. Jag tog några sedlar, stängde skrinet och lade tillbaka 
det i byrålådan med strumporna som ett skyddande mem-
bran. 
   Först övervägde jag att sms.a pappa och erkänna att jag lånat 
pengar. Det var ju ändå för vår skull. Han var alltid hungrig 
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när han kom hem från jobbet och skulle bli ännu grinigare om 
han inte hade något att äta. Tillslut bestämde jag mig för att låta 
bli mobiltelefonen. Han kanske inte ens skulle märka att det 
saknades pengar i kassaskrinet. 
   Jag hatade att gå till affären. 
   Jag kände mig pressad och utpekad. Blickarna sved. Jag var 
aldrig riktigt säker på om det var ren inbillning eller om folk 
faktiskt pratade bakom min rygg. Oavsett kändes det hemskt 
att gå mellan matvaruhyllorna och undvika människors blick-
ar. Jag hade bråttom, slängde ner vara efter vara i kundkorgen 
och höll koll på slutpriset i kalkylatorn på mobildisplayen. Jag 
var värdelös på matematik. 
   Det var fullt med folk vid kassorna. Jag kände paniken slå 
i bröstet och övervägde att överge korgen och lämna affären. 
Jag var stolt över mig själv när jag valde att ignorera min ång-
est och ställa mig i en av köerna.
   Jag höll krampaktigt i varukorgens svarta plasthandtag.  
Blicken var fäst på sellerin som låg naken bland alla plastför-
packningar.   
   ”Sådana som du borde spärras in.”
   Rösten skar som ett slipat knivblad genom sorlet.
   Jag försökte kontrollera skakningarna när jag började lägga 
upp mina varor på varubandet. Jag lät håret falla över ansik-
tet.
   ”Satans hidoniter. Ingenstans går man tryggt längre. De är 
ju tamigfan överallt där minst anar det”, fortsatte rösten. ”Du 
borde inte få handla som vanliga människor!” 
   Rösten tillhörde en medelålders man med gråa strimmor i det 
svarta håret. Han stod i kassan bredvid och rädslan hos honom 
sken igenom ilskan som låg på ytan. Ingen annan sa något. Pipet 
från kassan när kassörskan registrerade varorna skar i öronen. 
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   ”Trehundratrettio”, sa den unga kvinnan efter att ha slagit 
in slutsumman på mitt köp. Hon log försiktigt. ”Ha en bra 
dag.”
   Jag betalade och packade ner mina varor på rekordtid i en 
tygkasse jag tagit med mig hemifrån. Jag skyndade mig ut ur 
affären och vågade inte se bakåt av rädsla för att mannen i 
kassan bredvid skulle ha blivit klar i tid för att springa ikapp 
mig. Jag var aldrig riktigt säker på om sådana människor  
kunde tänka sig att göra illa mig eller om det bara var ord 
som föll över dem i stunden. Inte vågade jag ta reda på det 
heller fastän jag inombords visste att orden alltid gjorde on-
dare. 
   Hemma i säkerheten bakom den låsta lägenhetsdörren 
packade jag upp matvarorna och tog mig ett glas kallt vat-
ten för att lugna nerverna. Jag sjönk ner på köksgolvet med 
ryggen mot diskbänken och lät trasmattan glida med under 
fötterna. 
   Jag kände mig alltid smutsig efter att ha varit ute. Det var som 
om ett tjockt lager sand sköljt över mig och gjort huden grusig. 
Eller var det skam och utanförskap som lämnade en sur smak 
i munnen? Hur kunde allt gått så fel? 
   Det sved i fingertopparna. Jag ställde ifrån mig det halv-
tomma dricksglaset och strök de metodiskt mot varandra. 
Jag hade fortfarande inte kommit underfund med varför min 
kraft ville komma till ytan när jag önskade den som minst. 
Det var som att den ville göra sig påmind när jag gjorde allt 
jag kunde för att låtsas som att den inte existerade överhu-
vudtaget. Hade jag inte fötts som hidonit hade jag aldrig 
hamnat här. 
   Då hade mamma fortfarande levt. 
   Det var jag som dödade henne. Hon klarade inte mer. Or-
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kade inte, inte ens för att finnas för mig längre. Jag var inte 
tillräckligt viktig för henne, men hon var viktigast i världen 
för mig.
   Jag begravde fingrarna i hårbotten och gömde ansiktet i 
knät. 
   Pappa kom hem runt klockan nio. 
   Jag satt uppkrupen i soffan iklädd mjukisbyxor och en svart 
T-shirt med bandtryck som var bekväm nog att sova i. Håret 
var fortfarande blött efter duschen jag tagit tidigare samma 
kväll för att svalka panikångesten som fått mig att koka in-
ombords. På tv:n rullade en film som jag redan hade sett, men 
det gjorde inget. Jag kunde ändå inte fokusera.
   ”Jaha, hej”, sa pappa när han tagit av sig ytterkläderna och 
klivit in i vardagsrummet. ”Sitter du här och tittar på tv?”
   Det syntes att han hade druckit. 
   ”Ja”, svarade jag kort. ”Det står mat i kylen.”
   ”Jaha”, sa han förvånat. ”Tack.” 
   Jag följde pappas ryggtavla med blicken när han gick vidare 
ut i köket. Jag skakade på huvudet med en suck och vände 
åter blicken mot tv-skärmen. Jag kunde höra hur pappa rota-
de runt i kylskåpet, slängde in matlådan med stuvade maka-
roner och falukorv i mikron. Fastän jag mest petat i min mat 
var jag inte hungrig. Det vände och vred sig i magen. 
   Pappa kom tillbaka ut i vardagsrummet och gjorde mig säll-
skap i soffan. Han hade dränkt sin mat i ketchup och åt med 
sked som ett förvuxet barn. 
   Vi sa ingenting till varandra, men då och då skrattade pappa 
åt något som sas på filmen. Jag kunde inte dela hans entusi-
asm, utan satt med huvudet vilande i handen och med arm-
bågen på armstödet. Jag funderade vid ett flertal tillfällen på 
att gå och lägga mig, men det skulle vara omöjligt att sova. De 
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rörliga bilderna som flimrade på skärmen höll hjärnan syssel-
satt och tvingade de mest bitska tankarna att hålla sig på en 
armlängds avstånd.
   ”Ska du ha?” 
   Jag hade inte ens reagerat på att pappa ställt sig upp och 
gått bort till barskåpet där han höll upp ett whiskyglas i han-
den. Jag skakade hastigt på huvudet, men sa ingenting. Jag 
bet ihop. 
   ”Skit’it då”, sa han med ett flin och hällde upp ett halvt glas 
åt sig själv.
   Vätskan i glaset luktade av tjära och äckel. Jag kom på mig 
själv med att flytta mig en aningen längre bort i soffan. Pap-
pa sjönk tungt ner igen och slängde upp fötterna på soffbor-
det. Det krävdes bara några munnar av whiskyn innan han 
knäppte upp de övre knapparna på skjortan. 
    Jag hatade när han gjorde det. 
   ”Jag ska ta och diska undan”, sa jag och reste mig upp, pe-
kade på matlådan. ”Är du klar med den?”
   ”Ja, ja”, sa han. ”Ta den också.”
   Med ett klirr landade skeden i lådan. Jag plockade upp den 
och försvann ut i köket för att få en stund över till att andas. Det 
var inte så värst mycket disk som trängde i diskhon, men till-
räckligt för att sysselsätta mig med. Jag kunde höra hur pappa 
gick för att fylla på sitt glas. 
   Sen en gång till. 
   Och en till. 
   När klockan var tre på natten borstade jag tänderna för att 
gå och lägga mig. Plötsligt hördes en rad svordomar utifrån 
lägenheten. Pappa uppenbarade sig snart i dörröppningen till 
badrummet, högröd i ansiktet. 
   ”Har du varit i mitt rum!?” 
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   ”Ja”, svarade jag och insåg att det inte var någon idé att lju-
ga. ”Jag behövde pengar till mat.” 
   Under tiden som pappa läxade upp mig borstade jag klart 
tänderna och ställde tillbaka tandborsten i koppen. Jag höll 
huvudet kallt. Det skulle snart vara över. 
   När jag minst anade det flög en hand fram och träffade mig 
rakt i ansiktet. Smärtan strålade ut i hela kroppen. 
    Satt en tand löst?
   ”Du sköter ju fan ingenting här hemma!!” skrek jag till mitt 
försvar och ville hålla mig för min smärtande kind, men jag 
ville på samma gång inte visa att det gjorde så ont som det 
faktiskt gjorde. ”Allt du gör är att supa ner dig och ... och …”
   Ännu ett slag. 
   Jag skrek. Det gjorde pappa ännu våldsammare. Han slet 
tag i mina axlar och drog mig med sig ut i hallen. Slagen hag-
lade över min kropp. Jag försökte värja mig så gott jag kunde 
och lät sedan benen ge vika. 
   ”Snälla! Sluta!” skrek jag när pappa tog ett våldsamt tag om 
mitt hår. För en stund kändes det som att han drog håret ur 
rötterna.
   ”Satans jävla tjuv!” vrålade han, svart i ögonen. ”Jag ska lära 
dig att inte käfta emot!!!” 
   ”Förlåt!” skrek jag och höll runt hans handleder i ett försök 
att få honom att släppa håret. ”SLÄPP!” 
      Pappa vrålade samtidigt som jag brände hål på huden. 
Han släppte taget och jag flämtade när jag desperat försökte 
kravla mig ur underläget på golvet. Pappa var egentligen ing-
en särskilt stor man, men under sina vredesutbrott blev han 
större och hotfullare än någon annan man jag tidigare sett. 
   Jag slet tag i allt jag kunde komma åt i hopp om att sakta ner 
hans framfart. Lungorna ville inte längre samarbeta och det 
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blev svårt att andas. Rädslan var förlamande och fick det att 
flimra för ögonen. 
   Vi tumlade vidare genom lägenheten. Saker välte och gick 
sönder mot golvet med öronbedövande smällar. Hade det 
inte varit för att pappa var så berusad hade han fått tag i mig 
för länge sedan. Jag kunde knappt hålla mig på benen längre. 
Det bultade okontrollerat i huvudet och jag ville kräkas. Lä-
genheten gungade och jag skar upp mina tunt strumpbekläd-
da fötter på en av glasvaserna jag slagit omkull. 
  ”Låt mig vara!” skrek jag, oförmögen att längre fokusera 
blicken på pappas gestalt som kom allt närmre. ”Snälla, låt 
mig bara vara!”
   Det gjorde ont att skrika när lungorna inte ville dra in till-
räckligt mycket syre. Med utsträckta armar kände jag mig 
fram för att hitta till köket. Jag hann nätt och jämt över trös-
keln innan pappa kom rusande med händer som en björnsax 
i jakt på något att slita itu. Han skulle krossa mig om han fick 
tag i mig. 
   Just som pappa var på väg att lyckas fångade något i ögon-
vrån min uppmärksamhet. Instinktiv hetta växte inombords 
och pyrde upp ur varenda por. Jag drog ett ytligt andetag, 
pressade hårt ihop ögonen och snodde runt på blodiga fötter. 
   Det krävdes så lite. Hidoniten inom mig kastade sig ut mel-
lan fängelsegallren och tog kommandot. 
     Allt gick fort. 
    Innan jag visste ordet av hade jag sträckt mig efter stek-
pannan som fortfarande stod smutsig på spisen. Jag gröpte ur 
stekflottet med handen. Inom en kort fokuserad sekund tände 
jag eld på det och kastade. 
   Pappa vrålade när han föll till golvet med händerna för 
ansiktet.
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   Jag tvingade mig förbi honom ut i hallen och föll hyper-
ventilerande ihop mot väggen, lamslagen av det plågade 
skriket från köket. Jag ville hålla för öronen och skrika jag 
med, men jag lyckades ta mig samman och hasade fram till 
telefonen. Jag slog nödnumret och larmade. Kvinnan på 
larmcentralen försökte få mig att stanna kvar i luren, men 
förgäves. 
   Jag pressade ner luren i klykan.
   Känslan av att vara förföljd drev mig framåt trots att lung-
orna sprängde av ansträngning. Jag stannade inte förrän jag 
kollapsade av smärta och brist på syre. 
   Det var kallt. 
   Fruktansvärt kallt. 
   Jag satt i gruset intill tågrälsen på andra sidan stan. Jag hade 
sprungit dit benen burit mig utan att fundera på vart jag var 
på väg. 
   Jag skulle aldrig förlåta mig själv.
   Jag drog upp knäna mot bröstkorgen och kramade om dem, 
snöt mig i T-shirten och torkade mina blåslagna kinder. Ett 
avlägset, men bekant ljud fick mig att räta på mig och lyssna 
intensivt. Tåget som närmade sig dundrade och gnisslade. 
Jag reste mig upp och ställde mig så nära rälsen jag vågade 
utan att ta sista steget. Hjärtat slog som besatt av adrenalin 
när tåget rusade förbi och vinddraget fick mig att vackla. Jag 
såg på fordonets suddiga metallkropp när det flög förbi fram-
för ögonen.
   Tåget lämnade mig ensam kvar med andan i halsen. Dånet 
tonades ner. Lukten av varm metall hängde kvar i luften trots 
att tåget redan försvunnit bort runt kröken. Jag föll baklänges 
ner i gruset och blev sittande.
   Vad fan skulle jag ta mig till?
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   Kroppen bultade av smärta. Jag såg diffust och kort där-
efter kräktes jag på skorna. Såren jag hade fått på fötterna 
och sen sprungit med genom stan sved obarmhärtigt. Det 
kändes som om jag aldrig skulle kunna gå igen. Jag hade åt-
minstone tänkt på att sätta på mig skor och jacka innan läm-
nat lägenheten. Det regnade inte, men det blåste obehagligt 
och det var mörkt. 
   När jag inte längre klarade av kylan reste jag mig upp. Jag 
grimaserade av smärta, men tvingade mig att gå tillbaka dit 
jag kommit ifrån. 
   Över tågrälsen i riktning mot stan.
   Lägenheten låg i dödlig tystnad när jag låste upp ytter-
dörren och kikade in. Jag hade nästan inte vågat, men jag 
visste att jag skulle få hypotermi om jag stannade utomhus. 
Tänderna klapprade hårt och det gick nätt och jämt att få in 
nyckeln i låset så som jag skakade. 
   Jag var fortfarande livrädd. 
   Det var mörkt i hallen, men det lyste fortfarande i köket och 
i vardagsrummet. Det såg ut som om någon släppt en bomb 
i lägenheten. Allt låg huller om buller i en enda stor röra. Jag 
klev försiktigt över det krossade glaset. 
   Pappa var antagligen på sjukhuset. 
   Jag ställde mig i vardagsrummet och höll om min blåslag-
na kropp medan jag stirrade tomt på allt som välts omkull 
och slagits sönder. På samma gång som det var påtagligt, och 
smärtan gjorde sig påmind, var det som om jag befann mig i 
en underligt förvirrande dröm. Jag väntade på att vakna upp, 
men hur länge jag än stod där på golvet fann jag mig stående 
på samma plats och inte nerbäddad i sängen i mitt rum som 
vilken annan natt som helst. Verkligheten kom emot mig som 
en våg. 
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   Hjärtat slog i otakt.
   Hulkande av torra tårar gick jag till mitt sovrum. Utan 
att tända taklampan lade jag mig i fosterställning på säng-
en bland täcket och kuddarna. Det fanns ingen panik kvar 
i kroppen, men det kändes som om jag gick sönder på både 
utsidan och insidan.  
   Vad skulle jag göra nu? 
   I min värld fanns det inga alternativ. Det fanns ingen benåd-
ning för sådana som mig. Jag skulle bli inlåst på anstalt och 
behandlad som ett odjur. HEP-numret sved i nacken.
   Jag var tvungen att lämna Braght.
   Jag skulle bli tvungen att fly. 


