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Abstrakt 

Min text är tänkt att ingå som en del av en roman som jag påbörjade förra läsåret. Detta är en 

fortsättning på det jag påbörjade då. 

Texten handlar om Celia som växer upp som enda barnet i ett hem med alkoholmissbruk och 

ovanpå det, sexuella övergrepp. Hennes mamma vet inte vad hennes dotter utsätts för och har 

så fullt upp med sitt eget, att frågan är om hon hade märkt det även om Celia hade sagt något. 

Celia har också en vän sedan småskolan, Sanna. Hon har en helt annorlunda familjesituation 

än Celia och hon försöker att övertala Celia att berätta för någon vuxen. Celia vägrar och får 

Sanna att lova att ingenting säga. Ett löfte som Sanna håller. 

I början av högstadiet har Celia lärt känna Kina som också bor i huset där Celia och hennes 

familj bor. Kina har ungefär samma situation hemma, med en styvpappa som dricker. Celia 

låter sig övertalas av Kina att följa med på en fest. Där blir hon bjuden på sprit och i fyllan 

hamnar hon i säng med en kille. Mot sin vilja ställer Celia upp och har sex med Uffe, som han 

heter. Efteråt pratar inte Kina med henne och i hemkunskapen börjar Uffes kompisar att 

trakassera Celia, genom att kalla henne lättfotad och annat. Till slut brister det för Celia och 

all ilska, maktlöshet och frustration tar sig uttryck i ett anfall mot Uffes kompisar. Som 

tillhygge har hon en kökskniv. Ingen kommer dock till skada och förtvivlad över vad hon 

varit på väg att göra flyr Celia hem till sitt rum och till maten som hon upptäckt har en 

lugnande effekt.  

När Celia inte kommer tillbaka till skolan blir Sanna ledsen och förtvivlad. Det dåliga 

samvetet som hon känner för att hon inte berättat, gör att hon har svårt att släppa Celias öde 

och detta följer henne även upp i vuxen ålder. 

Som vuxen är Sanna gift med Stefan, som hon även har en dotter, Emelie, med. De åker med 

jämna mellanrum hem till Sannas barndomshem och Celia dyker upp som ett spöke mellan 

Sanna och Stefan. Något som Stefan tröttnar på. 

När de ett jullov är hemma hos Sannas föräldrar, stöter de av en händelse på Celia på en buss 

och Celia bjuder hem Sanna på fika.  

Sanna märker att Celia har problem bland annat för att hon verkar gömma mat. Hon är gravt 

överviktig och hennes man, Uffe, verkar vara allt annat än trevlig.  

Min text startar när Sanna, efter fikan, sitter i sin bil för att åter köra hem till sina föräldrars 

hus, Uffe och Emilia.  

 

 

Nyckelord 
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Celia betyder himmel 

I bilen slog det Sanna hur mycket som skavde. Celias övervikt. Att hon verkar gömma mat 

och kakor. Hennes mans ganska otrevliga uppenbarelse. Det oroade henne. Hon kunde inte 

sätta fingret på varför men det var något där. Att Celia inte mådde bra var uppenbart. Hon 

mindes hur ledsen Celia hade varit vid flera tillfällen när de var barn. Hur avundsjuk och arg 

hon blivit när Sanna och hennes familj åkte på semester om somrarna. Hon vågade inte tänka 

på allt som Celia kanske hade fått vara med om. Som var upprinnelsen till händelsen med 

kniven i hemkunskapen. Där allt liksom brast för henne. Sannas ögon fylldes med tårar. Hon 

var tvungen att köra åt sidan och parkera för att låta tårarna få rinna. Det var inte rättvist. Det 

var det verkligen inte.  

När Sanna kom hem till sina föräldrar stod Stefan i köket och fixade med maten. Han såg 

upp när hon kom in. Väskan släppte hon innanför dörren och gick raka vägen in i hans famn.  

”Ojdå! Har det hänt något?” Han kramade om henne. Tog tag om hennes axlar. Höll henne 

sedan en bit ifrån sig och iakttog hennes rödgråtna ögon.  

Sanna skakade på huvudet och suckade. 

”Jag förstår inte varför det berör mig så mycket. Det här med Celia alltså. Jag kan inte 

släppa det och jag mår så dåligt när jag ser, eller misstänker att hon har det jobbigt. Varför gör 

jag det här till mitt ansvar?” Hennes röst stegrades av desperation. 

”Jag har också lite svårt att hänga med i ditt engagemang, Du säger att du har tänkt på 

Celia ända sedan hon försvann. Hur gamla var ni då? Tretton? Det kanske är dags att inse att 

hon lever sitt liv. Du kanske inte kan hjälpa henne. Hon kanske inte ens vill ha hjälp.”   

Sanna tog ett steg bakåt. Med armarna i kors över bröstet började hon gå runt i köket. Hon 

stannade på andra sidan köksön vänd mot sin man. Just nu behövde hon distansen som 

köksbänken gav. Hur många gånger hade han inte sagt att det var just hennes engagemang 

som han förälskat sig i? Att hon ville hjälpa sina medmänniskor.  

”Vad menar du? Att jag ska skita i henne?” 

”Kanske inte skita i henne.” Han suckade tungt. ”Men du kanske ska försöka släppa det. I 

alla fall en aning.” Stefan tittade ner i skärbrädan där lökbitarna skvätte kring kniven av hans 

hackande. Ilskna, hårda tag som smattrade mot träet.  

”En aning? Hur skiter man i någon en aning?” Sannas röst var gäll. Hon skakade på 

huvudet och med händerna mot köksbänken, försökte hon stå stadigt trots att golvet gungade.  

Stefan höjde också rösten. 
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”Under alla år vi varit tillsammans så har Celia funnits som ett spöke mellan oss. Hon 

dyker upp hela tiden. Hur många gånger har våra samtal faktiskt handlat om henne? När vi är 

här så pratar du och dina föräldrar om henne och du har ju ett antal gånger försökt få till 

kontakt. Nu hittar du henne och så är det igång igen. Du måste väl fatta att man blir lite trött? 

Jag kanske själv ska ta kontakt med Celia och se vad som är så djävla speciellt.” 

”Men vad är det med dig? Jag trodde att vi var ett team. Att vi skulle stötta varandra? Så 

blir du så här.” Rösten ekade i det kaklade köket. Stefan satte pekfingret för munnen för att 

försöka dämpa henne.  

”Hyscha inte åt mig”, fräste Sanna.  

”Du kan väl sänka rösten en aning bara. Vi behöver väl inte oroa Emelie.” 

”Men själv får du höja rösten hur mycket som helst?” Sanna tystnade och stirrade på 

honom. Sedan tog hon ett djupt andetag innan hon fortsatte: 

”Alltså, ibland kan du vara så djävla arrogant!” Med snabba, hårda steg vände hon ryggen 

till och lämnade köket.  

 

Sanna springer. Ett larm har gått. Det tjuter. Hon försöker att hitta var oljudet kommer ifrån, 

men lyckas inte. Springer hit och dit. Lyfter på saker, öppnar dörrar, men kan inte lokalisera 

larmet. Tjutandet slår mot insidan av huvudet. Hon skriker.   

Svettig vaknade hon och insåg att larmet var telefonen som låg på hennes nattduksbord. 

Med drömmens panikkänsla kvar i kroppen sträckte hon sig efter den.  

”Hallå?” Hon harklade sig för att klara rösten. 

”Sanna?” En viskande röst i luren. 

”Ja, det är jag.”  

”Det är Celia.” 

Nu var Sanna klarvaken och hon tittade snabbt på klockan som stod på Stefans sida av 

sängen. Den visade att det inte var så tidigt som hon trott. Klockan var faktiskt halv åtta 

redan.  

”Hej Celia!”  

”Sanna, snälla du, hjälp mig?” Celia viskade fortfarande. Desperationen i rösten var ändå 

tydlig. ”Jag måste få tala med dig.” 

”Självklart. Nu?” 

”Nej, han hör. Vi måste träffas. Jag hör av mig igen.”  

Telefonen var tyst. Sanna satt klarvaken i sängen. Hon såg på telefonen i sin hand. Vad 

hade just hänt? Varför lade Celia på?  Hon fick samma känsla av att något var fel som hon 
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hade fått när hon varit hemma hos Celia. Oron gnagde. Hon behövde få prata med någon om 

detta. Men vem? Stefan hade varit det självklara valet innan deras dispyt i köket igår. Hon 

ville ogärna väcka den konflikten igen.  

Stefan hade, efter ett par timmar, kommit upp till rummet där hon stängt in sig. Många 

tankar hade hunnit gå genom hennes huvud innan han till slut kom. En oro för vem hon 

egentligen hade gift sig med och om han kanske hade rätt snurrade i hennes huvud. Men efter 

ett tag lade sig ångesten något. Besvikelsen var dock fortfarande stark gentemot honom när 

han satte sig på sängkanten. Hon låg med ansiktet mot väggen och kände honom stryka 

hennes hår. 

”Snälla kan vi inte försöka lägga detta bakom oss. Jag vet att du tycker om och känner 

ansvar för Celia. Jag kan till en viss del förstå det. Det bara känns som att det är så mycket 

hela tiden. Det har alltid varit det. Kanske var detta droppen för mig. Förlåt att jag skrek. Jag 

älskar dig ju, Sanna.” Hans röst var lugn nu. Hon vände sig på rygg och såg på honom. 

”Jag älskar dig också. Det är väl därför jag blev så arg. Jag ska försöka släppa lite taget om 

Celia. Men det sitter djupt. Ända sedan hon försvann har jag letat och försökt få reda på vad 

som hände. Jag känner mig som en dålig vän. Att jag gjorde fel när jag inte berättade för 

någon, fast jag visste. Iallafall en del.” 

 Sanna hävde sig upp i sittande och gav honom en kram. Stefan log och killade henne 

lekfullt under hakan. 

”Allt bra då, Kissemiss?” 

Sanna log tillbaka. 

”Allt bra.” 

 

Sanna drog ett par djupa andetag och klev upp ur sängen. Hon sträckte sig efter 

morgonrocken och gick ned i köket.  

Stefan satt vid köksbordet tillsammans med Sannas mamma. De drack kaffe och var djupt 

försjunkna i var sin del av dagens tidning. Sanna tog fram en mugg, fyllde den med kaffe och 

tog plats mittemot Stefan. Hon bläddrade snabbt fram till de lokala nyheterna på mobilen. 

Förstrött lät hon ögonen svepa över de små notiserna om allt från de lokala politikernas 

fadäser till inbrott och bränder. En notis med titeln ”Lägenhetsbråk” fick henne att stanna till 

och läsa. 

”Polisen fick igår en utryckning för ett misstänkt familjebråk i stadsdelen Kalvhagen. 

Något bråk gick inte att bevisa och ingen anmälan gjordes.” 



 

5(41) 

 

Kalvhagen. Området där Celias lägenhet låg. Var det hos Celia bråket eller misshandeln 

hade ägt rum? Var hon okej? Var det därför hon hade ringt till Sanna? Hjärtat slog fortare och 

oron vällde över henne som kallvatten. Hon tittade upp från telefonen. Nu hade hon behövt 

tala med mamma men hon ville inte ta upp ämnet med Stefan i köket med tanke på det han 

sagt kvällen innan. Sanna återgick till telefonen och nyheterna. Det behövde ju faktiskt inte 

alls vara Celia som notisen handlade om. Kalvhagen var trots allt stort med många hus och 

mycket folk Säkert fanns där gott om olika sorters problem.  

Telefonen ringde igen. Sanna tittade snabbt på displayen och såg att det var samma 

nummer som innan. Hon reste sig upp och gick ut i hallen för att kunna tala ostört. 

”Celia?” 

”Jag behöver din hjälp.” Celias röst var gäll. Hon lät skräckslagen. ”Snälla, Sanna. Hjälp 

mig!” 

”Jag är här, Celia. Jag lyssnar. Är du själv så du kan prata eller ska vi ses någonstans?” 

Sanna försökte låta lugn, men inuti vibrerade hon av ilska och rädsla.  

”Vi kan träffas någonstans. Jag vet inte när han kommer hem, så kanske biblioteket? 

Klockan tolv?” 

Sanna la på luren och gick tillbaka ut i köket där både hennes mamma och Stefan såg 

frågande på henne. 

”Celia vill träffas. På biblioteket. Jag tror att något har hänt.” 

Stefan skakade på huvudet. 

”Ska du verkligen?” Han såg trött ut. ”Vad kan du hjälpa henne med egentligen?” Sanna 

kände irritationen krypa inom henne.  

”Jag vet att du tycker att detta är jobbigt. Du känner ju inte Celia”, sa hon med kort ton. 

”Jag har förstått att du känt så här hela tiden fast jag trott att du stöttat mig. Det jag inte förstår 

är varför jag inte har märkt det tidigare.”  

Mamma som satt vid köksbordet såg oroligt på dem båda. Sanna svalde resten av det hon 

tänkt säga. Hon ville verkligen inte ta den här diskussionen i föräldrarnas kök med mamma 

närvarande. Hon försökte med ett litet leende fånga Stefans blick. Leendet kändes stelt. Oäkta. 

Stefan reste sig upp från sin stol och la armen om hennes axlar. 

”Jag är ju bara orolig att du ska ge dig in i något som du far illa av. Något som VI far illa 

av.” Hans arm tryckte till om henne. 

”Tack för omtanken, men tror du inte att jag kan avgöra det själv?” Sanna visste inte om 

hon skulle bli rörd och tacksam eller förbannad över Stefans brist på förtroende för henne. 

”Står man för nära kan det ibland vara svårt”, svarade han. 
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”Tack för varningen. Jag ska vara försiktig.”  Hon dukade snabbt av kaffekoppen och gick 

för att klä på sig.  

 

En halvtimme senare klev Sanna in på det lilla biblioteket inne i stan. Det var inhyst i en 

gammal byggnad som för länge sedan varit stadens kommunkontor men när det flyttades till 

nya lokaler fick biblioteket ta över. Ett gammalt tegelhus med flera våningar.  

Sanna slog sig ner i avdelningen med olika tidskrifter på bibliotekets entréplan. Hon 

krängde av sig kappan och med den i knäet såg hon sig om efter Celia. Hon kunde inte se 

henne någonstans. Kanske hade hon blivit försenad. En snabb blick på telefonen sade att 

Sanna i alla fall inte var för tidig. Snarare något sen. Tänk om Celia varit här och redan gått? 

Hon kanske hade trott att Sanna inte skulle dyka upp. Men så sen var hon ju inte. Ingen väntar 

väl en halv minut och sedan går? Nej, det kunde Sanna inte tro så hon satt kvar och fixerade 

ingången med blicken.  

Efter en stund klev en stor man in genom dörrarna. Hans blick svepte skarpt över 

bibliotekets entréplan. Sanna ryckte till sig en tidning och slog hastigt upp den framför 

ansiktet. Det var Celias man. Vad gjorde han här? Visste han att Celia och hon hade bestämt 

träff? Sannas tankar snurrade febrilt. Skulle hon prata med honom? Eller hålla sig undan? Hon 

hade fått känslan av att Celia bestämde träffen med henne utan mannens vetskap. Det kanske 

var bäst att hålla en låg profil ändå. Hon kikade försiktigt fram bakom tidningen. Vart hade 

han tagit vägen. Han såg honom inte någonstans. Hon vände sig om och hoppade till. Bakom 

henne, med armarna i kors, stod Celias man. Ett litet, knappt märkbart leende ryckte i hans 

högra mungipa. 

”Sanna, var det va?” Han såg på henne. Munnen sprack upp i ett, som hon tyckte, arrogant 

leende. ”Vilket sammanträffande.” 

”Nämen, vilken överraskning! Jag minns inte att jag fick reda på ditt namn sist.” Nöjd med 

sig själv för att hon funnit sig fortsatte hon: ”Jag läser dagstidningen. Är ju bara här på 

julledighet så jag vill hålla mig uppdaterad om vad som händer därhemma.” Genast ångrade 

hon sig. Hon hade verkligen ingen anledning att förklara sig. Hon log och hoppades febrilt att 

han inte skulle reagera över att det var en helt annan tidning hon höll i handen. Hon rullade 

snabbt ihop den. Reagerade sedan på det löjliga i handlingen. Han visste ju inte ens var hon 

hörde hemma. Trodde hon iallafall. Sedan kom hon på att varenda människa läste nyheterna i 

mobilen. Vilken gammalmodig människa trodde han att hon var som satt här med en 

papperstidning? Hon hoppades att han inte misstänkte något. Svetten bröt fram under 

armarna. 
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”Hur är det med Celia?” frågade hon medan hon snurrade tidningsrullen i handen. ”Mår 

hon bra?” 

”Det är klart hon mår bra. Varför skulle hon inte göra det?” Hans ögon smalnade. ”Det är 

förresten henne jag letar efter. Hade för mig att hon skulle hit idag.” 

Sannas hjärta bultade så hon tyckte att det borde synas genom hennes tunna blus. Hon 

koncentrerade sig på att se oberörd ut. I hennes huvud snurrade det. Hur visste han det? Var 

det Celia han letade efter. Eller var det henne, Sanna? 

Hon ryckte på axlarna.  

”Okej. Jag har inte sett henne i alla fall.” Sanna slog åter upp tidningen. Hon märkte att han 

stod kvar och iakttog henne en stund innan han till slut vände och gick ut från biblioteket 

igen. 

 Sannas armar skakade när hon åter la ihop tidningen. Var fanns Celia? Hur visste han att 

de hade stämt träff på biblioteket? Det hade han i och för sig inte sagt att han visste men 

Sanna hade svårt att tro att det var en slump. Hon satt kvar en stund för att vara säker på att 

benen bar henne och att Celias man inte fortfarande fanns någonstans i närheten innan hon till 

slut bestämde sig för att gå hem. Celia hade varken visat sig eller hört av sig på telefonen. Nu 

växte oron igen. Hade det hänt något? Skulle inte Celia sagt något i så fall? Varför skulle hon 

annars vilja dölja för honom att hon ringde Sanna i morse? Sannas huvud surrade av frågor.   

När hon kom hem hade Stefan tagit barnen på en tur till en park i närheten. Sanna kände 

lätt tacksamhet för det. Hon måste prata ordentligt med Stefan vid tillfälle. Just nu kändes det 

inte så bra mellan dem, trots att de hade avslutat kvällen innan som vänner. För tillfället hade 

hon mest Celia i huvudet och hon ville få lite ordning på det innan han tog tag i sitt och 

Stefans förhållande.  

Hon tog fram telefonen och slog Celias nummer. Signalerna gick fram. Efter en stund gick 

telefonsvararen in. 

”Du har kommit till Celia. Var vänlig tala in ett meddelande efter tonen.”  

Celias röst. Så konstigt att höra henne så oberörd när hon senast hade låtit full av rädsla.  

”Hej Celia. Det är Sanna. Du kom aldrig till biblioteket. Ring mig, snälla. Jag blev lite 

orolig när du inte dök upp. Jag väntar på att höra av dig.” Sanna tryckte av samtalet och la ner 

telefonen i väskan igen.  

Ytterdörren öppnades. Det var mamma som kom hem.  

”Hej!” Hon hörde hur mamma ställde ned väskan och hängde av sig ytterkläderna.  

”Hej.”  
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”Hur hade ni det”, frågade mamma medan hon ställde ned två sprickfärdiga matkassar på 

köksbordet. Sanna kände ett sting av dåligt samvete. Mamma fixade och donade åt henne och 

hennes familj och vad gjorde hon? Bara ägnade sig åt annat. Celia tog verkligen mycket av 

hennes tid och engagemang.  

”Vill du ha hjälp?” Sanna väntade inte på svar utan började packa upp maten. Mamma såg 

på henne. 

”Hur hade ni det?” frågade hon igen.  

”Hon kom aldrig.” Sanna satte in två paket mjölk i kylen. ”Bara hennes man dök upp.”  

”Och nu är du orolig att något hänt henne?” Sanna kunde inte låta bli att le, samtidigt som 

hon nickade. Mamma kände henne väl.  

”Ja, så klart.” 

”Älskade Sanna. Du är engagerad och vill hjälpa och det är så fina sidor. Var bara rädd om 

det du har. Tänk lite på Stefan och barnen också. De behöver sin fru och mamma närvarande. 

I alla fall emellanåt.”  

Sanna kände irritationen komma krypande igen. 

”Jag tror att de klarar sig. I alla fall Stefan. Jag har ett ständigt dåligt samvete för att jag 

inte fanns tillräckligt för Celia när vi var små. Jag behöver gottgöra henne känns det som. Så 

kan jag göra något så vill jag göra det.” 

”Nej, Sanna.” Mamma tog tag i Sannas hand. ”Du har inget att gottgöra. Du var ett barn 

precis som Celia. Hon hade det jobbigt. Du hade det ganska bra. Inget av detta är ditt fel, hör 

du det? Ingenting!” Sanna kände mammas oro. Hon kramade hennes hand tillbaka. 

”Du har alltid sagt att man ska hjälpa andra. Att det är det viktigaste av allt. Har du ändrat 

dig? För det är det jag försöker att göra  så oroa dig inte mamma. Jag vet var mina gränser 

går. Lita på mig.”  

 

På kvällen när barnen somnat tog Sanna ett djupt andetag och bestämde sig för att tala ut 

ordentligt med Stefan.  

Stefan nickade och höll med. De behövde verkligen reda ut saker.  

”Jag blir lite förvirrad när du helt plötsligt verkar vara emot att jag försöker hjälpa Celia.” 

Sanna gick rakt på. Hon kände att det var lika bra. 

”Det har varit mycket Celia ända sedan vi träffades”, sa Stefan. ”Ibland känns det som att 

hon liksom kommer emellan oss. Som ett filter allt ska gå igenom. Jag vet inte hur jag ska 

förklara.” 
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”Jag talade med mamma idag och jag inser att jag har ett ständigt dåligt samvete för att jag 

inte fanns för Celia när vi var små. Jag försökte nog men inte tillräckligt.” Sanna tittade ner i 

knäet där hennes händer hela tiden vred sig om varandra.  

Hon fortsatte: ”Jag fastnade i att jag inte fick reda på vad som hände när hon försvann från 

skolan efter incidenten med kniven och jag vill så gärna hitta tillbaka till där vi var innan det 

hände. Vi höll alltid ihop. Det ändrades när Celias mamma träffade Larry. Celia verkade ha 

annat i tankarna. Mer och mer började hon träffa andra kompisar som inte jag kände och jag 

tror att hon var med om en del som inte var så bra. Kanske var jag avundsjuk också. Hon 

berättade att det var jobbigt hemma med sprit och så. Jag var så feg så jag lovade att hålla tyst 

om det.” Sanna kunde inte hjälpa det. Tårarna kom nu när hon pratade om det. Stefan nickade.  

”Visst, jag fattar det men jag är rädd att du ska glömma bort mig och barnen. Jag tycker att 

du ändå måste ha oss lite i åtanke också!” 

”Det har jag ju.” Sanna kände att irritationen började komma tillbaka. ”Detta är något jag 

behöver göra. Lika mycket för mig själv som Celia. Ge mig inte dåligt samvete för det.” 

”Jag måste i alla fall åka hem igen i övermorgon och Emelie har ju sin förskola som hon 

kanske inte bör vara borta från för länge. Hur tänker du göra? Följer du med oss eller ska du 

stanna?” Stefans röst var spänd. Som om något avgörande var på väg. Sanna skakade på 

huvudet.  

”Jag behöver din stöttning och hjälp”, sa hon tyst. ”Annars går det ju inte.” Hon stod tyst 

en stund.  

”Men det måste gå”, fortsatte hon. ”Åk ni. Jag stannar. Ett tag i alla fall.”  

Stefan nickade kort. Han gick ut ur sovrummet. Dörren stängdes hårt efter honom.  

Sanna satt sig med en suck på sängen. Det gjorde ont i henne. Hon kände sig som en stor 

skit och svikare. Konstigt nog var det som att hon var en dålig mamma till Emelie ifall hon 

inte försökte nå fram till Celia. Visst skulle väl Sanna göra allt för sin dotter om hon for illa?   

Sanna borde redan som barn ha berättat för någon när hon hade fått reda på hur Celia hade 

det. Men hon hade inte gjort det. Hon hade lovat Celia att låta bli. Samvetet gnagde än idag 

över att hon hållit det löftet.   

Hon reste sig och gick efter Stefan. Han satt i vardagsrummet med fjärrkontrollen, snabbt 

zappande mellan olika kanaler. 

Sanna satte sig jämte honom i soffan.  

”Jag vet att du är arg”, började hon. ”Jag ber dig bara om en vecka. Sedan kommer jag 

hem. Förlåt.” Det sista viskade hon.  

Stefan såg på henne.  
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”En vecka?” Sanna tyckte att han såg skeptisk ut. ”Okej. En vecka sedan kommer du 

hem?” Sanna nickade. 

”Ja, sen kommer jag hem.” 

 

Dagen därpå, när hon kört Stefan och barnen till tåget, bestämde Sanna att hon skulle köra 

hem till Celia. Hon måste börja någonstans.  

När hon sakta gick trapporna upp började hon fundera över det kloka i sitt beslut. Tänk om 

mannen öppnade. Eller om Celia inte ville att hon skulle komma. Fast det trodde hon 

egentligen inte. Hon hade ju själv ringt och bett att få träffas.  

Utanför dörren stannade hon. Hon stod stilla och lyssnade efter ljud inifrån lägenheten. Det 

var tyst. Hon höll andan. Hördes det inte steg innanför dörren? Nej, alldeles tyst. Hon tog ett 

djupt andetag och tryckte bestämt på ringklockan. Den metalliska signalen ekade inne i 

lägenheten. Sanna höll åter andan och lyssnade. Nu hörde hon absolut något som rörde sig. 

Tunga steg närmade sig dörren. Stannade till. Hon förstod att någon kikade i tittögat.  Dörren 

öppnades på glänt.  Celias runda ansikte skymtade i dörrspringan. Sanna tittade fram och log. 

”Hej!” Hon försökte att inte visa hur nervös hon var. ”Kommer jag olämpligt?” 

Celia drog igen dörren och säkerhetskedjan rasslade innan dörren åter öppnades.  

”Kom in.” Celia tittade sig oroligt omkring i trappuppgången innan hon drog igen dörren 

och åter haspade fast säkerhetskedjan.  

Sanna blev stående innanför dörren. Villrådigt funderade hon på vad hon skulle säga nu 

eller för den delen vad hon gjorde här.  

”Jag blev lite orolig när du inte dök upp på biblioteket häromdagen. Ville se hur det var 

med dig.” 

Celia ryckte på axlarna. 

”Det kom något emellan antar jag.” Sanna såg på henne. Det var ju Celia själv som bett att 

de skulle träffas. Irritationen vaknade i henne. 

”Vaddå antar? Du kunde gärna ha ringt. Jag väntade en ganska lång stund och din man dök 

upp och jag fick en känsla av att han inte gärna ville att vi träffades.” Hon såg på Celia som 

hela tiden höll blicken i golvet.  

”Det är inte min man. Jag har ingen man”, sa hon sedan tyst.  

Sanna bet ihop för att inte skrika rätt ut. Det kändes som om Celia hela tiden gled mellan 

fingrarna och slank ur hennes grepp.  

”Du måste berätta för mig vad det är jag missar här. Du ringer och ber att jag ska komma, 

sedan dyker du inte upp. Däremot gör din man, eller vad han nu är, det. På honom verkar det 
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som att han ogillar att du och jag har kontakt och nu kommer jag hit och du rycker på axlarna 

och säger att du antar att det kom något emellan!” Sanna hade höjt rösten nu. ”Förklara för 

mig, Celia. För jag fattar inte.” 

Celia vände och gick in i lägenheten. Hon sa inget men hennes steg var snabba och hårda 

mot golvet. Sanna följde henne med blicken. Helst hade hon velat gå därifrån men nu ville 

hon ha en förklaring så hon följde raskt efter.  

I vardagsrummet hade Celia börjat slita fram alla anteckningsböckerna som stod i 

bokhyllan. Hon slet upp lådor, låste upp askar och tömde innehållet på soffbordet. 

”Här”, sa hon. ”Help yourself!” Sedan satte hon sig med en tung duns i fåtöljen med 

armarna i kors över brösten och blicken ut genom fönstret. Sanna kom av sig. Hon såg på 

Celia som plötsligt såg liten och sårbar ut. Hon vände oavbrutet undan blicken när Sanna 

försökte möta den. Ilskan hade lagt sig och nu fylldes hon av dåligt samvete istället. Hon 

borde inte ha brusat upp som hon gjort. Men gjort var gjort och nu gällde det att gå vidare på 

något sätt. 

”Vad är allt detta?” Sanna gjorde en gest mot bordet. 

”Du vill ju veta vad som hänt, eller hur?” Celia såg hastigt på henne. ”Varsågod. Jag orkar 

inte berätta allt så läs du bara.” 

Sanna sjönk ner på soffan. Celia hade plockat fram en godispåse som hon med snabba 

rörelser åt ur. Munnen tuggade och svalde. Tuggade och svalde. Det var som att se på en 

maskin av något slag. Kände hon någon smak överhuvudtaget.  

”Vad gör du?” Sannas röst var lugn nu. Hon försökte att inte fnissa åt sin egen dumt 

formulerade fråga. Celia såg på henne. 

”Förlåt. Ville du ha?” Hon räckte fram påsen mot Sanna som skakade på huvudet. 

”Nej, tack.” 

Sanna stirrade på högen med böcker och papper som täckte soffbordet. Hela Celias liv 

verkade ligga där för beskådan. Det verkade som att hennes lust att skriva hade hållit i sig 

under åren.  

”Oj.” Sanna var förstummad. Hon tittade på Celia som fortsatte att mata in godis i munnen 

med blicken någonstans i fjärran.  

”Är det du som skrivit allt detta?” 

Celias blick vändes mot Sanna. Hon nickade. 

”Det mesta”, svarade hon tyst. ”Vill du så får du läsa. Jag vill gärna att du gör det. Det är 

så mycket du inte vet.” 
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Sannas hjärta galopperade av iver att få sätta igång. Hon skämdes över hur nyfiken hon 

var. Varför var det så viktigt? Nästan bävande tittade hon igen på allt material på bordet 

framför henne. Som att tjuvkika in i någons allra mest privata.   

”Är du säker?” 

”Ja. Bara läs.” Celia gjorde en gest med handen som sade ”Varsågod”. 

”Nu?” Sanna försökte att inte darra på rösten. Återigen ifrågasatte hon sina motiv men 

försökte sedan intala sig att det endast var för att kunna förstå och kanske hjälpa Celia ifall 

hon ville och behövde det.  

”Visst. Det är bara att sätta igång.” 

Sanna böjde sig fram och vände på några av anteckningsböckerna. Celia hade skrivit 

årtalen som anteckningarna gällde på insidan av pärmen. Det var böcker av alla slag. Många 

var vanliga collegeblock men det var även lite finare böcker med hårda pärmar. Klädda med 

tyg, trä och annat. Stora och små. Anteckningar på hårdare papper fanns samlat i kartonger. 

Fint dekorerade kartonger men även vanliga skokartonger. Brev, adresserade till Celia, 

samsades med hennes egna anteckningar på allt från ritpapper till enklare pappersark utrivna 

ur spiralblock eller dylikt.  

Efter att ha vänt och vridit på allt en stund bestämde hon sig för en bok, daterad något år 

efter att deras vägar skilts åt. Med den i handen lutade hon sig tillbaka för att börja läsa.  

 

”Idag när jag kom hem till Anderssons, var mamma där. Jag blev chockad för det hade jag 

inte väntat mig. Hon sa att socialen bestämt att jag skulle flytta hem på prov igen och att hon 

ville förbereda mig själv så att jag fick vänja mig vid tanken. Det var ju snällt, eller hur? Jag 

vet inte vad jag ska tycka. Anderssons har ju inte varit det roligaste stället i världen att bo på 

men hemma … Jag vet inte. Larry bor fortfarande kvar. Hon har inte kastat ut honom. Trodde 

att hon fattat att jag inte vill ha honom i närheten. Men det hade hon tydligen inte eller skiter 

hon i det.  

Anderssons försökte vara snälla och bjöd mig på pizzeria på kvällen. Mitt favoritställe. Det 

var gott. Jag var på dåligt humör hela tiden för jag får ont i magen av att tänka på Larry och 

att kanske behöva bo med honom igen. Nu har jag dåligt samvete för mitt beteende på 

pizzerian. Tjurade som en annan barnunge och skulle inte säga att det var gott. Fattar inte 

varför jag beter mig så ibland. Skriver mer imorgon.” 

 

Sanna tittade upp från boken. Celia satt med blicken fäst på henne.  

”Vilka är Anderssons”, frågade Sanna. Egentligen visste hon men ville få det bekräftat. 
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”De som jag hamnade hos. Fosterfamiljen alltså”  

Sanna nickade. Sedan läste hon vidare. Anteckningar någon vecka senare: 

 

”Mamma ringde idag. Hon ville att jag skulle packa och flytta hem imorgon. Över helgen. På 

prov, sa hon. Jag frågade om hon ville testa ifall hon ville ha mig. Hennes röst lät ledsen när 

hon pratade vidare. Jag kan ju inte låta bli att undra. Hon verkar ju hellre välja Larry annars 

hade hon väl kastat ut honom och inte tagit mig på `prov`.  

Anderssons försöker att muntra upp mig. `Det blir väl bra att komma hem`, säger de hela 

tiden. De vill väl inte heller ha mig. De har ju sina egna ungar att ta hand om. Men visst, de 

får ju betalt för att jag bor här men de tycker säkert att det är ett besvär så tjurig som jag är. 

Jag har inte lust att vara trevlig. Det är väl inget man har något för. De ska inte tro att jag trivs 

eller så. Ibland så grälar de. Det har jag hört. Det är om mig. Han vill inte ha mig här medan 

hon verkar mindre tveksam. Barnen är nog lite rädda för mig. De vet ju vad jag gjorde på min 

gamla skola. De får gärna vara skitskraja. Det är bara bra. Då får jag vara ifred, fast lite ledsen 

blir jag också.  

I skolan är det ändå rätt bra här. Min svensklärare tycker att jag skriver bra och ger mig 

uppsatsämnen att skriva om. Jag gillar det. Då får jag glömma mig själv en stund och skapa en 

egen värld. Undrar vad han ska säga när han får reda på att jag ska tillbaka till min hemskola 

igen.  

Usch, det där ville jag inte tänka på känner jag. Hur blir det att komma tillbaka? Kommer 

alla att titta konstigt på mig nu? Så klart att de kommer. Kina, kommer hon att vilja prata med 

mig. Fast jag vet inte om jag vill prata med henne heller… Fan, varför ska allt vara så 

krångligt?”  

 

Sanna la ifrån sig häftet och andades djupt. Hade det varit meningen att Celia skulle ha 

kommit tillbaka? Men det hade hon ju inte gjort. Vad hade hänt istället? Sanna kastade en 

blick över alla anteckningar som låg på bordet. Någonstans där fanns kanske svaret. Men var? 

Celia hade gått ut i köket och höll på med något där. Det luktade kaffe. Sanna hörde hur 

Celia öppnade kylskåpet. Flera gånger. Det skramlade i besticklådan. Klirrade av koppar och 

skedar. Nu kom hon tillbaka bärande en bricka med koppar och fat överbelamrade med kakor 

och smörgåsar.  

”Tänkte att du var hungrig”, sa hon när hon återigen sjönk ned i fåtöljen. Sanna log mot 

henne och nickade. 
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”Tack!” Hon ville ställa frågor om Celias dagböcker men kände att hon inte visste vad hon 

skulle fråga om. Sanna satte tänderna i en smörgås. Smaken av salt skinka fyllde munnen. 

Hon var verkligen hungrig märkte hon. Och kaffesugen märkte hon när den varma beskan 

gled ner genom strupen.  

”Är det verkligen okej att jag läser?” Sanna såg på Celia över kanten på kaffekoppen. ”Jag 

har funderat så länge på vad du har varit med om men säg om du tycker att jag är för 

nyfiken.” 

Celia ryckte på axlarna.  

”Det har jag tyckt. Men det spelar ingen roll. Du får gärna läsa.” Hon tuggade och svalde. 

”Det är ju som det är, eller hur?”  

 Sanna satte ner kaffekoppen medan hon fixerade Celia med blicken.  

”Kanske vill jag bara slippa sträva efter någon form av förändring. Kanske vill jag bara 

vara ifred?” Celia tystnade och stoppade ännu en smörgås i munnen. Det verkade som att 

Celia tänkte högt. Sanna höll andan. 

”Från mig?” frågade hon till slut, och undrade hur hon skulle reagera om Celias svar blev 

ett ja.  

”Mest från mig själv”, svarade Celia. ”Jag är trött. Djävligt trött!” Hon stoppade snabbt in 

en kaka i munnen och tuggade snabbt. Ögonen slöts sakta. Det var som att Celia försvann in i 

en annan värld när hon åt. Blev onåbar.  

Sanna tog åter upp boken och fortsatte att läsa: 

 

”Första natten hemma och jag kan verkligen inte sova. Det är tyst på ett sätt som jag inte 

minns att det brukade vara. Tänk vad fort man glömmer. Larry är inte hemma. Det gör det 

inte precis lättare att somna. Hurdan är han när han kommer hem. Vill inte tänka på det men 

kan inte låta bli. 

Nu har jag varit ute i köket och hämtat bröd och smör. Nu får det bli några mackor. Det 

brukar lugna. Mamma tycker att jag blivit tjock. Fast hon säger det inte så. Hon säger det som 

att det skulle vara något positivt, typ ’lilla gumman vad rund och go du blivit’ men jag ser på 

hennes blick att det inte alls är vad hon tycker. Skiter i det. Kanske det runda och goa kan 

hålla Larry på avstånd. Killar gillar inte tjocka tjejer.”  

 

Sanna gjorde ett uppehåll i läsningen och sneglade på Celia. Hon vågade inte tänka på vad 

Larry utsatt Celia för. Om det var som hon anade förklarade ju det också hennes ätande tyckte 
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hon. Celia hade ju blivit rejält stor. Eller för att vara ärlig; fet. Sanna gillade inte ordet. Det 

kändes nedvärderande, men det var ju faktiskt det Celia var, fet.  

”Hur mår du egentligen?” Sanna måste fråga.  

Celia tittade upp. 

”Vad då? Det är väl okej.” Hon såg frågande ut. 

”Nej, jag menar efter allt du varit med om. Hur har det påverkat dig? Jag noterar en massa 

saker som att din man inte är här längre…” 

”Jag har ingen man”, svarade Celia snabbt. 

”Men jag menar han som var här förra gången jag var här och han som letade efter dig på 

biblioteket när du inte dök upp.” 

”Jag fattar att du menar Uffe.”  

”Ja, om det är så han heter.” Sanna nickade.  

”Uffe och jag har bott ihop. Vet egentligen inte varför. Jag har känt honom sedan 

högstadiet. Vi träffades på en fest hemma hos Johnny, om du minns honom?”  

”Tror du har berättat om honom.” Sanna nickade. 

”Uffe och jag låg med varandra på den där festen. Eller, han låg i alla fall med mig. Sedan 

träffades vi inte på ett bra tag. Inte förrän jag sprang på honom när jag flyttade hem till 

mamma igen.” Celia tog ett bett på kakan hon höll i.  

”Var du kär i honom?”  

Celia ryckte på axlarna. 

”Kär? Vet inte. Det var väl mest för att ha någon tror jag. Sedan blev jag kvar. Han var 

någon att komma hem till. Om jag inte kom hem blev han arg och skällde och det kändes väl 

som att han brydde sig på något sätt.” 

Sanna tyckte att det lät konstigt. Celia lät som att hon självmant stannat kvar. Eller var det 

bara för att hon inte ville se sanningen? Det var nog inte värt att fråga. Inte ännu. Kanske hade 

de ändå haft ett rätt bra förhållande. I brist på svar tog hon åter upp dagboken och fortsatte att 

läsa.  

 

”Nu hör jag någon i dörren. Fan, det är Larry som kommer! Skriver vidare sedan.  

Han har gått och lagt sig. Skönt! Det kanske fungerar att vara tjock. Eller var han bara för 

full ikväll. Mamma påstår att han har ändrat sig men hur då?  Hon vet ju inte allt. Hon vet inte 

vad han gjort när inte hon sett. Varför har jag inte berättat egentligen? Då kanske hon hade 

kastat ut honom för länge sedan. Kanske är det mitt eget fel att jag ligger här och är livrädd. 

Kanske får jag skylla mig själv för att jag inte sagt något? Usch, jag får ångest av alla tankar. 
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Mamma hade kanske tagit hans parti ifall jag berättat. Hon kanske hade tyckt att jag gjort 

något fel som fått honom att göra det han gjort. Nej, nu måste jag tänka på något roligare. 

Som att det är första dagen i min gamla skola imorgon. Djävlar vad kul jag var nu! Magen 

knyter sig när jag tänker på DET! Vad fan ska jag tänka på?  Nej nu får det bli något mer att 

äta så kan jag nog sova sedan. Godnatt dagbok.” 

 

Sanna slog igen anteckningsboken och tog upp nästa. Datumet på den var äldre. Den verkade 

vara från när hon själv och Celia fortfarande gick i samma klass. Hon slog upp den. Tjocka 

svarta sträck över de översta raderna. Flottfläckar på pappret och utflutet bläck som om Celia 

gråtit när hon skrev. Hon läste: 

 

”Gode gud! Vem fan ska jag prata med? Sanna har träffat någon kille och jag hatar henne för 

det. Killar! Vem behöver dem?? De är bara ute efter en sak och sedan sticker de. Hur kan hon 

lita på en dum kille? FAN! Så djävla dumt. Och när jag säger att killar inte är något att ha 

säger hon att alla inte är likadana! Vad vet hon om det? Det är inget jag märkt i alla fall. De 

har varit idioter hela bunten. Så det så!” 

 

Sannas hjärta bultade. Det var första gången Celia nämnt Sannas namn och det gjorde ont, det 

hon skrev. Ett minne hade vaknat. Minnet när Sanna hade varit hos Celia någon gång under 

högstadiet. För evigheter sedan. Hon kom ihåg att Celia inte hört av sig på länge och att hon 

hade funderat på om hon varit arg på henne, Sanna, för något. Lite avundsjuk hade Sanna känt 

sig för att det verkade som att Celia levde ett så spännande liv med fester och annat som 

verkade höra tonåren till medan Sanna själv var så ordentlig.  

Sanna hade träffat Johan, en trevlig kille som hon hållit ihop med ett tag men som de flesta 

förhållanden i den åldern så hade det inte hållit så länge. Någon månad kanske. Sedan hade 

det liksom bara runnit ut i sanden.  

Den där kvällen när Celia ringt för första gången på så länge hade hon blivit riktigt glad. 

Hon hade stolt berättat om Johan men inte fått den reaktion från Celia som hon hade hoppats 

på. Istället för att glädjas hade Celia blivit avståndstagande, nästan hånfull och sagt något om 

att killar inte gick att lita på. Hon, Sanna, hade sårat försökt förklara för Celia att det inte 

stämde men det hade slutat med att Celia gråtande hade berättat vad hon råkat ut för. Sanna 

hade skämts för att hon blivit sårad och arg och försökte få Celia att berätta allt för sin 

mamma. Sannas egen mamma hade alltid förklarat hur viktigt det var att Sanna kom till henne 

ifall det hände något som hon inte kunde hantera själv. Celia vägrade. Det var en av flera 
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gånger Sanna bett Celia att berätta för någon hur hon hade det men det hade inte hänt. Sanna 

hade också tigit. Svikit.  

Hon återtog läsandet med en känsla av att ha misslyckats. Med vad visste hon inte riktigt.  

 

”Jag önskar ibland att jag var död. Så djävla skönt att få sluta bry sig. Få skrika till alla att dra 

åt helvete. Sanna försöker vara snäll men hon fattar ju inte. Även hon kan dra! Fy fan, fy fan, 

fy fan! Allt är skit. Kina vill inte prata med mig. Hon tror att jag la upp mig frivilligt för den 

där Uffe. Hon fattar inte heller. Frivillig? Varför skulle jag? Men visst Kina vet ju inte allt 

som Larry gör här hemma. Då kanske hon skulle fatta. Hon tror väl att det är spriten som är 

värst. Men den somnar de ju av! Tack för det.” 

 

Sannas läsning avbröts av hårt bankande på ytterdörren. En röst hördes utifrån trapphuset. 

”Celia, för helvete! Öppna. Jag bor för fan här också!” 

Sanna kastade en blick på Celia. Hennes ögon var uppspärrade och handen som fortsatte 

att plocka i sig kakor och godis rörde sig snabbare och darrade lätt. Celias blick mötte Sannas 

och med en tyst skakning på huvudet talade hon om för Sanna att hon skulle vara tyst.  

Bankandet fortsatte liksom gormandet därute i trappan. Ljudet studsade fram och tillbaka 

mot stenväggarna. Sannas tankar snuddade vid vad grannarna skulle tycka men insåg snabbt 

att det var deras minsta problem just nu.  

”Är det inte bäst att du släpper in honom?” Hon viskade så tyst hon kunde men fick en 

ilsken blick och ett hyssjande pekfinger från Celia.  

Nu började han rycka och dra i dörrhandtaget.  

Sanna reste sig. De måste ju öppna innan han slet sönder dörren. Celia for också upp och 

slet tag i Sanna.  

”Sätt dig” väste hon ilsket. ”Han ska inte in här. Snälla Sanna, lägg dig inte i det här.”  

Sanna stannade upp. Hon ruskade häftigt på huvudet. 

”Han sliter ju sönder dörren. Grannarna kommer ju att anmäla.”  

”Varför är du så rädd för det? Låt dem anmäla för fan! Så kanske det blir lugnt någon 

gång.” Celia tryckte ned Sanna i soffan igen. Hon var förvånansvärt stark och Sanna blev 

sittandes. Hon andades häftigt.  

Celia smög ut till dörren. Tydligen hade hon ändrat sig för hon började prata med Uffe 

genom dörren. 

”Ge dig iväg!”  

”Celia för helvete, släpp in mig. Jag bor ju här jag med!” 
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”Nej, det gör du inte. Jag har tröttnat på dig och ditt sviniga beteende. Gå nu.” 

En spark träffade dörren så att det knakade i träet. Celia hoppade tillbaka som om hon 

blivit träffad. 

”Du är fan inte klok”, skrek hon. ”Sluta nu och gå härifrån.” 

”Släpp in mig så jag får hämta mina kläder, så går jag sedan.” Uffes röst hade plötsligt 

dämpats. Celia såg misstroget på dörren. 

”Lovar du?”  

”Ja, för fan.” 

”Helt säkert? För annars ringer jag polisen.” 

”Ja, sa jag. Hör du dåligt eller?” Uffe började återigen rycka i dörrhandtaget. ”Kom igen 

nu, Celia!” 

Med darrande händer vred Celia om låset i dörren och öppnade sakta dörren. Snabbt 

som en vessla slet Uffe upp dörren och trängde sig in i lägenheten. Han slog igen dörren 

efter sig, låste och vände sig mot Celia. Grep tag i hennes arm och tryckte upp henne mot 

väggen. 

”Aj!” Celia skrek högt. Sanna reste sig från soffan och gick ut i hallen. Hjärtat bultade 

och armar och ben skakade.  

”Släpp henne.” Rösten skakade när hon närmade sig Uffe och Celia. ”Du gör henne 

illa.” 

Uffe snodde runt och fick syn på henne. 

”Ja vad fan, så klart att du var här. Har du inget eget hem där du kan snoka istället för 

att springa här för jämnan?”  

Sanna svalde. 

”Släpp henne, sa jag.” Hon tyckte att hon lätt tuffare än vad hon kände sig. Uffe 

skrattade högt.  

”Och vem ska tvinga mig? Du?”  Han släppte taget om Celias arm och tog ett par steg 

närmare Sanna.  

”Jag ringer polisen.” Sannas röst bar inte längre. Han måste höra hur rädd hon var. 

”Nejdå, det gör du inte.” Ett litet leende spelade i Uffes mungipor. Av någon anledning 

fick Sanna ännu mera kramp i magen än vad hon redan hade när hon såg det. Hon grävde i 

fickan efter telefonen. Fick upp den och slog in koden för att kunna ringa. Numret till 

polisen? Vad var det nu igen? Hur sjutton kunde hon glömma det? ”Sanna, ring 112”, 

tänkte hon ilsket och började slå numret. Hon hann inte mer än att trycka in de tre siffrorna 

förrän Uffes hand hårt grep om hennes handled och vred till så mobilen ramlade i golvet. 
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Han böjde sig ner och tog upp telefonen. Efter en snabb blick på den kastade han den i 

en vid båge in i vardagsrummet. Sanna såg mobilen landa på mattan under soffbordet.  

”Du hörde visst inte vad jag sa?” Han vände och klampade in i sovrummet där han drog 

fram en väska ur en garderob. Med en häftig rörelse slängde han den på sängen och 

öppnade den. 

”Här.” Han återvände till hallen och drog med sig Celia in i sovrummet.  

”Packa nu och ge dig härifrån, fort som fan!”  

”Det var du som skulle gå. Du lovade.” Celia grät nu. ”Jag orkar inte med det här. Kan 

du inte bara gå?” Hon slet sig loss och tog tag i väskan och svingade den mot honom med 

all sin kraft. Sanna höll andan där hon stod i hallen. Men så fick hon fart mot ytterdörren. 

Inne ifrån sovrummet hördes smällar och ljud av saker som kastades. Med en lätt tvekan 

öppnade Sanna dörren men precis som hon skulle ringa på hos grannen stegade Uffe ut 

med väskan i handen. Han blängde ilsket på henne och sprang sedan fort ner för trappan. 

Hon stod kvar och hörde hans steg eka och slutligen porten som slog igen efter honom. 

Sanna sjönk ned på första trappsteget och försökte kontrollera andningen. Svetten rann och 

hon var alldeles darrig. Inifrån Celias lägenhet var det alldeles tyst. Försiktigt gick Sanna 

tillbaka in. Hon bävade för vad hon skulle möta där inne. Hade han skadat Celia? Hon höll 

andan och lyssnade efter något ljud från sovrummet. Först hörde hon inget men sedan 

insåg hon att någon grät därinne fast tyst som om hon inte ville att det skulle höras.  

”Hur är det?” Sanna satte sig på sängen. Celia var rödgråten. Tårarna rann över hennes 

runda kinder och sökte sig in under hennes tröja som var full med bruna fläckar. Var det 

blod? Nej det såg mer ut som choklad noterade hon.  

Celias bröstkorg hävde sig häftigt när gråtattackerna drog igenom hennes kropp.  

”Den djäveln”, sa hon till slut med rösten tjock av tårar. ”Jag önskar att jag inte hade 

varit en sådan djävla mes. Jag skulle ha sagt nej. Jag skulle ha sagt nej hela tiden.” 

”Vad menar du? Skulle sagt nej? Till vad?” 

”Vad tror du? Sex såklart. Jag skulle sagt nej. Till Larry, till Uffe, till Jonnys idiotiska 

kompis. Till Kina när hon ville ha med mig till den där suparfesten, till mamma, till alla. 

Hur kan jag ha låtit alla behandla mig som en djävla dörrmatta?” Celia slog med 

knytnävarna hårt i kuddarna på sängen och tårarna rann oavbrutet. Sanna la armen omkring 

henne för att lugna henne. Celia slet bort hennes arm och vände sig mot henne. 

”Och du? Borde jag sagt nej till dig med? Du med din nyfikenhet. Du säger att du vill 

hjälpa men hur då? Hur ska du kunna hjälpa mig när jag inte ens vet vad det är för hjälp jag 

behöver? Va? Kan du svara mig på det?” Saliven sprutade ur Celias mun när hon spottade 
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fram orden. Sanna fick anstränga sig för att inte torka sig i ansiktet med handen. Hon 

skämdes. För Celia hade rätt. Hur skulle hon kunna hjälpa. Hon hade ju verkligen ingen 

aning och varför kändes det så viktigt?  

 

Ett minne: Mamma vid köksbordet. Sanna mindes inte vad som föranledde det hela men att 

mamma med stort allvar föreläste om vikten av att vara en hjälpsam människa. Att alltid 

sätta andra först. Särskilt andra som hade det verkligt svårt. ”Först då blir du en riktig 

människa.” Så sa hon. I alla fall var det så hon kom ihåg det. Det var först nu som mamma 

helt plötsligt ville att Sanna skulle vara ”rädd om sig”. Nu i vuxen ålder. När hon hade 

egen familj. Stefan och Emelie, ja. Varför tog hon inte hand om dem på samma sätt? Var 

de för starka? För sunda? Det gjorde ont att tänka så. Barn kunde ju inte vara för starka. De 

behövde ju både sin mamma och sin pappa. En tanke började växa fram. Gjorde inte Sanna 

precis det hennes mamma gjort? Satte andra före sina egna? Men Celia var ju också hennes 

”egen”. En barndomsvän som stått henne väldigt nära en gång i tiden. Eller var Celia ett 

medel för att Sanna skulle känna sig duktig. Viktig?  

Ett annat minne. Mormor, som Sanna älskat så högt och som skadade sin höft på en 

promenad med Sanna. Hon hade blivit inlagd på sjukhus. Komplikationer i form av en 

propp hade gjort att istället för att komma hem med gipsat ben, hade hon hamnat på 

bårhuset. Sanna hade aldrig kunnat släppa tanken, eller snarare känslan, av att hon skulle 

kunna gjort mer, att det på något sätt var hennes fel.  

 

”Jag vet inte heller hur jag kan hjälpa”, sa hon försiktigt. ”Men om du vill ha min hjälp får 

du gärna berätta. Jag vill verkligen hjälpa om jag kan och du behöver.” Sanna skämdes så 

att hon inte kunde se Celia i ögonen. Hon kände sig fånig som försökte tvinga Celia att ta 

emot hjälp ifall hon nu inte ville ha någon. Stefan hade haft rätt när han sa att hon kanske 

inte ville det. 

”Jag har verkligen ingen aning. Kanske behöver jag bara få vara i fred? Jag behöver 

iallafall inte bli ömkad. Hatar att någon ska tycka synd om mig.” Celias röst var lugnare 

nu.  

”Det kallas omtanke, Celia. Men vill du att jag ska gå så gör jag det.”  

Celia var tyst. Hon ryckte på axlarna.  

”Omtanke? Jo, men jag vill inte vara ett djävla offer.”  

”Alla kan bli offer för olika omständigheter. Det är ingen svaghet. Man får inte fastna i 

det bara.” 
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Celia reste sig hastigt. 

”Där kom det. Du tycker att jag är ett offer för att jag inte tagit mig ur min situation. För 

att jag inte sagt nej. Inte kastat ut Uffe. Fy fan, Sanna. Du har rätt. Jag är ett offer.” Tårarna 

rann återigen. Sanna såg ner på sina händer som vilade i knäet. Hon noterade att hon fått 

ett sår på tummen. Hur mycket hon än ansträngde sig kunde hon inte komma på när det 

hänt. Snabbt torkade hon av blodet på tröjan. Utan att se på Celia la hon åter armen om 

hennes axlar och den här gången fick den ligga kvar. Hon nickade.  

”Ja, men det är ju inte för evigt. Gör något åt det så blir du hjälte istället.” Hon visste 

inte var de orden kom ifrån. De kändes inte som hennes men hon visste ändå att hon 

menade det. Celia gav till ett glädjelöst skratt. 

”Hjälte? Jo det vore något. Kanske inte hjälte men i alla fall mindre offer.” 

”Jo, hjälte. För dig själv. Och för mig.” Sanna tryckte på orden. Hon insåg att det var 

just så det var. Hon imponerades av människor som tog tag i sina liv.  

”Men först och främst för dig själv. Vill du inte ha min hjälp ska jag försöka acceptera 

det.”  

Celia reste sig från sängen och gick in i vardagsrummet. Sanna följde efter. 

”Jag vill gärna att du läser mina anteckningar. Det känns som att det vore skönt att dela 

dem med någon. Vill du?” 

”Det vill jag väldigt gärna. Får jag ta dem med mig hem? Jag lovade Stefan och barnen 

att åka hem om en vecka.” Celia nickade. 

”Så klart. Kan vi höras ändå?” Sanna blev varm inuti. Celia kanske faktiskt ville ha 

hennes hjälp. Lättnaden gick nästan att ta på. 

”Vi hörs så ofta du vill! Bara ring. När som.” Sanna satte sig åter i soffan. Hon var trött. 

Så in i Norden trött. Hon kände att hon kanske borde bege sig hem men ville inte lämna 

Celia. Inte ännu. Tänk om Uffe kom tillbaka. Och vad kunde Celia ta sig för om hon blev 

ensam? Kanske läste hon in för mycket. Celia hade väl egentligen inte givit Sanna någon 

anledning att oroa sig och egentligen visste hon inte vad hon oroade sig för. 

Duktighetssyndrom, bestämde hon sig för och försökte släppa tanken.  

Hon plockade upp en ny anteckningsbok från soffbordet. Den var av betydligt nyare 

datum. Bara något år gammal. Celia hade åter sjunkit ner i sin fåtölj med godispåsen som 

ett gosedjur i famnen. Sanna tyckte att hon såg ut som ett litet ledset barn. Med en djup 

suck öppnade hon anteckningsboken och började återigen läsa: 
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”Nu är han full igen! Jag orkar inte. Det blir bara en massa meningslösa diskussioner och bråk 

och så sex. Alltid detta sex. Fördelen när han är full är att han inte klarar det så länge. 

`Underbart är kort´ heter det ju. Ha-Ha. Tur man kan skratta åt skiten. Det är nog bara att 

finna sig. Han skriker och gapar ute i köket. Det är väl något han inte hittar. Jo, nu kommer 

han … 

Det var som jag trodde. Osten var slut. Givetvis är det mitt fel så nu har jag fått veta att jag 

lever. Kan han inte bara gå och köpa sin djävla ost och lämna mig ifred. Lyckades iallafall få 

med mig en påse choklad så någon nytta var det väl med att jag kollade vad han ville. 

Choklad är en god vän.” 

 

Sanna bläddrade vidare. Några månader längre fram läste hon: 

 

”Idag har varit en ganska bra dag. Uffe har inte varit hemma på hela dagen. Är på resa med 

sitt jobb och kommer inte förrän i morgonkväll. Spritresa visserligen men jag slipper se 

eländet iallafall. Ibland funderar jag på varför jag står ut med detta. Tycker jag ens om Uffe? 

Vet inte. Kanske på något sätt. Han kan vara snäll. Jag vet ju inte hur man ska vara när man är 

ihop. Har man rätt att säga nej. Att vilja något eget. Eller är det så här att vara ihop. Att en 

bestämmer. Göra som han vill och hon ska bara finna sig. Hemma verkade det vara så 

iallafall. Undrar hur andra har det. Mina gamla vänner till exempel. Vi träffas ju aldrig. Kina 

har jag inte träffat på många år. Sanna… Ja hon har det säker jättebra. Hon har ju alltid varit 

så ordentlig. Undrar om man kan söka upp någon av dem igen? Skulle vilja ha någon att prata 

med. Ibland är jag bara så djävla trött på att vara ensam. Att bara ha Uffe… Tycker jag ens 

om honom? Usch, nej så får jag inte tänka.” 

 

Sanna gjorde en paus i läsandet.  

”Tycker du om Uffe”, frågade hon. Celia ryckte på axlarna. 

”Det gör jag väl.” 

”Vadå `väl´? Hur kom det sig att ni flyttade ihop. Du måste väl iallafall tyckt om honom 

då?” 

Celia ryckte på axlarna. Hon tittade ut genom fönstret. Det blev tyst. Efter en stund 

harklade hon sig och såg på Sanna. 

”Det liksom bara blev så.” Sanna suckade. Det verkade mer och mer som att Celias liv 

fortsatt att bara ”hända” även när hon blivit vuxen. Hade hon någonsin fattat ett medvetet 

beslut. Eller var det som hon skrivit i dagboken, att hon inte bestämde någonting själv. Undra 
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på att hon tyckte det var konstigt att Sanna ville hjälpa. Eller egentligen tvärtom. Det borde 

hon ju tacka ja till eftersom någon annan tog initiativet. Men om man aldrig ens hade tänkt 

tanken att man kunde ha det på något annat sätt? Då kanske det inte var så lätt att ta emot 

hjälp heller. Celia kanske faktiskt inte visste hur det skulle kunna vara. Tanken var sorglig. 

Sanna svalde.  

”Hur kunde det bara bli så? Jag förstår inte riktigt hur det bara blir.”  

Celia ryckte på axlarna och skakade lätt på huvudet. 

”Hur träffade du Stefan”, frågade hon. ”Var inte det något som `bara´ hände?” 

”Jo, att vi blev kära. Men att flytta ihop och dela livet var något vi båda väldigt gärna ville 

och jobbade för. Inte något som bara blev.” Sanna förstod vad Celia tänkte. På sätt och vis 

hade hon rätt men ändå inte. Sanna hade vetat att hon ville leva med Stefan och det hade varit 

så självklart. Hade hon fått frågan om hon tyckte om honom hade hon aldrig tvekat på svaret.  

”Du vet ju hur jag träffade Uffe. Det var väl ingen toppenstart direkt. Sedan när vi träffades 

igen var han kul att vara med och på sätt och vis juste. Han kändes ’bekant’. Nej jag tycker 

nog att det bara hände. Han har ändrat sig mycket med åren. Inte så kul längre. Super och har 

sig. Men jag vet inte vilka alternativ jag har. Eller om jag ens har några.” Celias röst 

tjocknade när hon sa det sista. 

Sanna satt tyst en stund. Hon bläddrade i anteckningsboken hon hade i handen men utan att 

läsa. Hon funderade på vad hon skulle svara. 

”Vilka alternativ skulle du vilja ha”, frågade hon till slut. Innan Celia hann svara ringde 

Sannas mobil. Hon kastade en blick på den och såg att det var Stefan.  

”Hallå”, svarade hon.  

Stefan lät lite andfådd när han frågade om hon hade möjlighet att prata. 

”Så klart.” 

”Emelie mår inte bra. Du måste nog åka hem”, sa han snabbt. Sanna kände hur hon blev 

kall. 

”Vad är det med henne?”  

”Hon har gräsligt ont i magen. Läkaren misstänker blindtarmen och hon måste kanske 

opereras. Hon har hög feber och gråter efter dig.” Sannas dåliga samvete exploderade i henne. 

Hon tänkte att alla klyschor hon någonsin läst om hur det känns när ens barn mår dåligt, 

stämde. Varenda en. Tårarna rann när hon avslutade samtalet efter att ha lovat Stefan att ta 

första flyg hem. Hon vände sig till Celia och ursäktade sig snabbt och reste sig. 

”Men det här då?” Celia gjorde en gest mot alla böckerna.  

”Jag får höra av mig. Men jag måste åka. Emilie behöver sin mamma nu.”  
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Celia sjönk ner i fåtöljen och började gråta hon också. Sanna kände irritationen växa. 

Varför kunde hon inte fatta att Emelie gick före. Celia var ju vuxen. Emelie bara fem år. 

Genast började ångesten riva i henne igen. Celia var ju på många sätt bara ett barn. Ett barn 

som aldrig fått det hon behövt av någon vuxen.  

”Jag hör av mig så fort jag kan. Jag lovar, Celia.” 

Celia skakade på huvudet. 

”Du glömmer säkert bort mig. Annat är alltid viktigare.” Hon grät högt nu. Sanna svalde en 

syrlig kommentar. Nu var inte läge att försvara sig själv. Hastigt strök hon Celia över den 

tårvåta kinden. 

”Jag måste gå. Jag lovar att jag hör av mig”, sa hon. Med en sista blick på Celia vände hon 

sig om och lämnade lägenheten.  

 

 

 

Sanna 

 

Det kändes inte alls bra att lämna Celia så hastigt efter allt som hänt. Tillsammans med oron 

för Emelie kändes det nästan förlamande. Hon visste att hon inte borde köra bil men hon 

måste fort fram till flygplatsen. Men först hem till mamma och hämta resväskan. Eller skulle 

hon strunta i det. Nej, hon behövde ju sina saker. Ingen visste hur lång tid det skulle ta innan 

hon var tillbaka. Hon rusade in i sitt gamla flickrum och packade snabbt ihop det viktigaste. 

Resten fick vänta. Snabbt skrev hon en lapp till mamma och la på köksbordet och sedan 

hoppade hon in i bilen igen för att ta sig till flygplatsen.  

 

När planet landat skyndade hon sig att sätta på mobilen. Hon kände tacksamhet att den hade 

hållit för luftfärden som Uffe utsatt den för.  

Tjugo missade samtal från Celia. Sanna kände ett lätt illamående. Nej, Celia fick vänta nu. 

Emelie var viktigare. Måste få vara det också.  

Hon slog numret till Stefans mobil. Han svarade efter två signaler. 

”Hej. Nu är jag på flygplatsen. Var är ni?” Sannas röst lät hes.  

”Vi är på sjukhuset. Emelie ligger inlagd och inväntar operation.” 

”Får jag prata med henne?” 

”Just nu sover hon. Ta en taxi och kom hit så fort det går.” 

Sanna halvsprang från utcheckningen för att få tag i en taxi.  
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Under färden till sjukhuset hann Celia ringa ett par gånger till. Sanna valde att inte svara. 

Just nu orkade hon inte. Hon kände sig elak men det var just nu inget hon orkade fundera 

över. 

 

När hon kom upp på salen hittade hon Stefan halvsovande i en fåtölj. I sängen, med en gul 

landstingsfilt över sig, låg Emelie och sov. Sannas ögon fylldes av tårar. Lilla Emelie. Hon 

såg så liten ut där hon låg. Sanna la handen mot hennes kind. Den febersvettiga kinden var 

otäckt het. Nästan så den brändes tyckte Sanna.  

”Vad händer?” Hon viskade det sista till Stefan som nu hade vaknat till. Han reste sig och 

kramade om henne. 

”Hon har fortfarande hög feber. Hon kommer att få opereras så fort de har en ledig 

operationstid. Fick lite febernedsättande så nu fick hon äntligen sova. Hon har varit så ledsen 

och haft så ont. Fy fan vad man är maktlös.” Stefan skakade på huvudet.  

”Stackars lilla gumman.” Sanna kramade Emelies hand försiktigt. ”Och jag var inte här. Fy 

vad jag skäms. Vilken värdelös mamma jag är.” Stefan svarade inte. Han gick och hämtade en 

stol till Sanna. Sedan satte han sig med en suck återigen i fåtöljen han nyss halvslumrat i. 

Sanna tyckte att han såg sliten ut. Trött och blek. 

”Har du fått något att äta”, frågade hon med låg röst. Stefan nickade. 

”Men du kanske är hungrig. Jag kan springa ner och handla något om du vill.”  

Nej, Sanna var inte heller hungrig. Snarare illamående.  

Återigen ringde mobilen. Sanna slet upp den ur väskan. När hon såg att det återigen var 

Celia tryckte hon bort samtalet, stängde av ljudet och med en blandning av dåligt samvete och 

irritation la hon tillbaka den i väskan. Stefan såg frågande på henne.  

”Celia.” Sanna ville inte ljuga för honom. Stefan nickade.  

”Ska du inte svara?” 

”Jag ringer upp henne sedan.” Ämnet kändes minerat. Det sista hon ville nu var att bråka 

med Stefan. Hon visste ju vad han tyckte om hennes envisa önskan att hjälpa Celia. Just nu 

hade hon inte lust med någon diskussion om det. Faktiskt inte så mycket lust att tala med 

Celia heller. Att hon ringt så många gånger sedan Sanna lämnade henne gjorde henne olustig 

till mods. Ville inte tänka på att Celia kanske inte kunde hantera att Sanna så hastigt lämnat. 

Nu när Celia ändå på något sätt börjat öppna sig.  

En sköterska kom in i rummet. Hon tog Sanna i handen och presenterade sig. 

”Nu blir Emelie glad när mamma kommit” sa hon och log. ”Jag ska ta tempen på henne 

bara sedan ska ni få vara ifred.”  
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”När blir operationen tror du?” Sanna viskade för att inte väcka Emelie.  

”Läkaren kommer om en stund. Förhoppningsvis kan ni få besked då.” 

Bara att vänta alltså. Sanna suckade. Vänta var inte hennes starka sida. Särskilt inte när det 

var sådana här saker. Oron slingrade sig i magen. Hon började få ett rejält magknip.  

Men Emelie var ju inte den första att få blindtarmsinflammation. Det skulle gå bra. Måste. 

Samtidigt fanns det en liten röst i huvudet som talade om allt som kunde gå fel. Hon försökte 

snabbt tysta den delen av hjärnan.  

”Är inte du orolig?” Hennes röst hade något anklagande. Stefan verkade kolugn. Hur fan 

kunde han vara det?  

”Så klart är jag det men jag har ju varit här hela tiden och har fått fortlöpande information 

av personalen här.” 

”Och nu tycker du att jag ska ha dåligt samvete för att jag inte varit här innan?” Sannas 

ögon fylldes med tårar och halsen drog ihop sig i kramp. 

”Det var inte jag som sa det.” Stefan smekte sakta Emelies hand och arm. Blicken var 

bortvänd. Han undvek att se på Sanna som kämpade med gråten. Samvetet som gnagde likt en 

utsvulten råtta.  

Hon ville försvara sig men han hade ju rätt.   

Sanna sträckte sig efter Emelies hand. Hon var ju här nu iallafall. Inget skulle kunna få 

henne härifrån.  

 

Stefan gick ner till kiosken för att få något att dricka och Sanna passade på att kolla telefonen. 

Emelie sov fortfarande. De hade fått träffa läkaren som informerat om att deras dotter skulle 

opereras tidigt nästa morgon. En lättnad att veta. Men ändå snurrade tankarna om hur det 

skulle gå? Läkaren hade ju sagt det hon redan visste. Att lilla Emelie skulle sövas och att det 

alltid fanns en liten risk. Att någon skulle skära i henne kändes hemskt att tänka på.  

Sanna försökte slå tankarna ifrån sig och öppnade mobiltelefonen. Femtiofyra missade 

samtal. Alla från Celia. Hade det hänt något? Mobilen blinkade till och texten ”Celia” lyste 

upp skärmen. Sanna tvekade en sekund sedan svarade hon. 

”Ja?” Hon försökte tala så lågt det gick för att inte störa Emilia.  

”Var är du?” Celias röst lät upprörd.  

”På sjukhuset. Det visste du ju att jag skulle. Har det hänt något?” 

”Jag har bestämt mig för att säga Ja. Jag behöver din hjälp.” 

Sanna sjönk ner på stolen. Celia ville ha hennes hjälp. Nu när hon inte kunde hjälpa. 

Emelie behövde sin mamma. Inte kunde hon göra något för Celia nu. 
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”Vad fick dig att bestämma dig för det helt plötsligt?”  

Celia var tyst en stund. 

”Uffe kom tillbaka”, sa hon sedan tyst. ”Han tvingade sig in och han tvingade mig till en 

del annat också.” 

”Vaddå?” Sanna kände genast att det var en dum fråga. Hon visste egentligen vad det 

handlade om. Myror kröp längs med ryggraden och hon vred sig olustigt där hon satt. 

”Celia, jag vet inte hur jag kan hjälpa dig. Just nu är det väldigt svårt. Emelie väntar på 

operation. Jag måste vara hos henne nu.” 

Det blev tyst i luren. Häftiga andetag var allt Sanna hörde.  

”Hallå?” 

”Jag visste det.” Celias sammanbitna röst. ”Jag visste att det inte gick att lita på någon. Inte 

dig heller.” 

”Det är klart att du kan. Men Emelie är mitt barn.” 

”Hon har väl en pappa?” Celias röst var nästan bara en viskning nu. Sanna suckade. Så 

liten hon var, Celia, och så stort hennes eget dåliga samvete. Hon kände irritationen och reste 

sig upp och började gå omkring i salen. Tyst med luren mot örat. Hon visste inte vad hon 

skulle säga. Mest kände hon för att bara avsluta samtalet. Varför var det så svårt att sätta 

gränser? Varför kunde hon inte bara släppa Celia. Inte ens nu när hennes egen dotter behövde 

henne. Ilskna tårar rann ur hennes ögon. Splittrad och full av ånger tryckte hon bestämd av 

samtalet. Stirrande på telefonen hon hade i handen försökte hon förstå vad hon just gjort. Hon 

hade låtit bli att hjälpa. Hon hade tagit ett steg mot att vara lite mindre människa. Skammen 

gjorde ont. Fick henne att må ännu mer illa. En blick mot sängen där hennes dotter låg gjorde 

det ännu värre. Darrande sjönk hon återigen ner i fåtöljen jämte Emelie men ångesten slet upp 

henne på fötter igen. Hon vandrade. Fram och tillbaka. Vad var hon för förebild nu? Vad 

skulle hennes mamma tycka? Ville Sanna inte att Emelie också skulle växa upp med en 

önskan om att hjälpa de som har det svårt? Hon kunde nästan höra mamma ställa frågan. 

Tankarna gick inte att komma undan. De for runt som fäflugor i huvudet.  

Plötsligt stod Stefan i dörren. Han såg skrämd ut. Hur länge hade han stått där och iakttagit 

hennes försök att fly undan sin ångest och dåliga samvete? 

”Vad har hänt?” 

Plötsligt förstod hon att han måste tro att något stod illa till med Emelie. Hon satte sig vid 

sängen igen och försökte bortse från flugorna i hjärnan.  

”Jag är bara lite orolig inför operationen”, hörde hon sig själv säga. Varför ljög hon? Hon 

tog sats.  
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”Och så har jag dåligt samvete för Celia. Jag vet att du inte gillar det och jag vill prata med 

dig om det så fort bara Emelie är bättre igen.” Hon tystnade och kände hur skönt det var att 

ändå vara ärlig. Skit samma vad Stefan tyckte. En dörr hade ställts på glänt genom att säga 

som det var. Det kände hon och hon tyckte om den känslan. Samtidigt förundrades hon över 

hur mycket olika känslor man kunde hysa på en och samma gång.  

Stefan nickade. 

”Det vill jag väldigt gärna.” Han kom fram och satte sig på armstödet jämte henne, la 

armen om hennes axlar och gav henne en lätt tryckning.  

 

Celia 

 

Jag kan inte tro det. Eller, jo, det kan jag. Jag har ju aldrig väntat mig något annat. Sanna har 

lagt på luren. Det är över. Utan att se låter jag blicken vandra över soffbordet där hela mitt liv 

ligger, utspritt som skärvorna av krossat glas. Det svider i magen. Eller är det ögonen? Jag 

sträcker mig efter en kaka som blivit kvar på ett fat på bordet. Tuggar utan att känna smak. 

Utan att egentligen veta vad jag gör. Vad är fel? Varför blir det alltid fel? Ögonen värker men 

det kommer inga tårar. Telefonen glider ur min hand och faller med en smäll i golvet.  

Jag har ljugit för Sanna. Uffe har ju inte varit här. Han har inte tvingat mig till något. Inte 

nu iallafall. Jag ljuger för alla. Kanske även för mig själv. Om vad som helst. Om allt.  

Jag reser mig med möda och smärta ur fåtöljen. Där har jag tillbringat alla timmar sedan 

Sanna åkte. Det värker i kroppen. Knäna protesterar och ryggen knakar när jag går ut i köket 

för att se vad som finns hemma. Nu när Uffe inte är här behöver jag inte gömma eller dölja 

mer. Vet egentligen inte varför jag gömt mat, snacks eller godis. Han har ju inte med det att 

göra. Men han gillar inte att jag köper en massa gott. Då räcker inte pengarna till hans öl och 

sprit. Jag hatar att ha alkohol hemma. Det påminner för mycket om Larry och hans drickande. 

Hur han gömde spriten på alla möjliga konstiga ställen. Typiskt alkisbeteende. Att gömma 

och smyga.  

Längst in i skafferiet ligger en chipspåse. Konserver och mjölpåsar döljer den, men jag vet 

att den är där. Jag har fler gömställen. I sovrumsgarderoben har jag ett litet förråd med 

choklad. Jag hämtar det också.  

Tillbaka i fåtöljen i vardagsrummet stoppar jag i mig. Jag äter. Njuter. Känner lugnet lägga 

sig. Tankarna blir klarare. Sanna svek. Hon tjatar om att hon alltid velat hjälpa. Alltid haft 

dåligt samvete. Men när jag äntligen känner att jag ska våga ta emot hjälpen hon eventuellt 

kan ge mig så sviker hon. Jo det är synd om hennes dotter men hon har ju sin pappa. Kan inte 
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han ta det? Jag vet att jag är en hemsk människa som är avundsjuk på ett litet barn. Det är inte 

okej. Men jag är det. Avundsjuk. Hon har en mamma och en pappa som kommer när hon mår 

dåligt. Aldrig har jag haft det. Jag har alltid fått klara mig själv.  

En handfull chips åker in i munnen och smulorna ryker ut när jag tuggar. De lägger sig 

som ett fint pulver över min tröja. Brösten stoppar dem från att falla ner i knäet.   

Jag vill inte mer. Orkar inte sträva. Jag vet inte ens vad jag strävar efter. Jag torkar tårarna 

ur ögonen och stoppar munnen full med chips och choklad. Tuggar. Sväljer. Magen tar emot. 

Vill ha mer. Hållet inuti fylls inte. Tvärtom.  

Min hand går snabbt från chipspåsen till munnen, från chipspåsen till munnen. Om och om 

igen. Flottet från chipsen gör mina fingrar glansiga och hala. Det smakar gott. Som en stor 

famn att vila i. Jag gräver djupare och djupare i chipspåsen. Inga småsmulor får gå till spillo. 

Allt ska ätas upp. Jag lutar huvudet tillbaka, gapar och låter de sista bitarna ramla in i min 

mun direkt från påsen. Slut. Nu är den slut. 

Mättnaden sprider sig i kroppen som en skön stoppning. Den får min hjärna att stänga av. 

Att bli trött, dåsig. Min kropp känns mjuk och lugn. Ögonen börjar glida ihop. Så trött. Så 

skönt att sova från alltihop. Sömnen kryper på och jag kan inte stå emot. Den vaggar mig. 

 

Sanna 

 

”Mamma?” Emelie knuffade försiktigt på Sanna. ”Jag är hungrig.”  

Ännu halvt sovande kände Sanna hur glädjen vaknade i kroppen. Operationen hade gått bra 

och Emelie hade frisknat till fort. Det hade redan gått en månad och nu var hon som vanligt 

igen. Tacksamheten över detta var oerhört stor. Ett skav fanns kvar fortfarande. Att hon varit 

tvungen att välja bort Celia. Särskilt efter samtalet där Celia bett henne om hjälp. Det var 

emot hela Sannas natur att inte hjälpa. Hon hade bestämt sig för att gömma detta långt bak i 

hjärnan. För ett tag iallafall. Men det dök upp. Igen och igen. Skavde och sved. 

Sanna öppnade ögonen och sträckte armarna mot Emelie. Hon kramade om henne hårt och 

gav henne en puss på kinden. 

”Jag kommer, älskling. Vad vill du ha till frukost?” Hon svängde benen över sängkanten 

och satte sig upp. Stefans halva av sängen var tom. 

”Var är pappa?” Emelies fråga var en spegling av Sannas tankar. 

”Jag vet inte”, svarade hon undrande. ”Har du kollat köket” Emelie nickade och ryckte på 

axlarna på samma gång. Sanna kunde inte hindra ett leende åt den motsägelsefulla gesten.  
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”Vi går väl ner och kollar”, sa hon och drog på sig morgonrocken som låg vid fotändan av 

sängen.  

I köket låg en lapp på köksbordet. Stefan hade lämnat ett meddelande. Sanna vek upp och 

läste:  

 

”Jag är ute och springer. Det finns frallor i skafferiet. Stefan”   

 

”Pappa har fixat frallor till frukost”, sa hon till Emelie samtidigt som hon plockade fram en 

papperspåse ur skafferiet och höll upp. Emelie hoppade snabbt upp på sin stol. Frallor gillade 

hon.  

Sanna plockade fram smör och pålägg innan hon skar upp frallorna. De var något torra 

utanpå. Hon funderade på hur längesedan det var Stefan köpt dem. Hon hade sovit länge när 

Emelie väckte henne men inte så länge att bröden skulle hinna torka, tyckte hon. Hur länge 

hade han varit iväg egentligen? Och varför gick han och handlade frallor innan han sprang? 

Annars så brukade han ju handla på hemvägen. Ha dem med sig när han kom tillbaka efter 

löpturen.   

Det var lite konstigt men Sanna ville inte förstöra frukoststunden med Emelie med en 

massa grubbel så hon tryckte bort funderingarna. Det fanns säkert någon logisk förklaring.  

De satte sig vid bordet. Sanna hällde upp kaffe till sig och apelsinjuice till Emelie. Hon 

funderade fortfarande över var Stefan höll hus.  

”Var är pappa?” frågade Emilia med munnen full av ostfralla. Hon tog en stor klunk av 

apelsinjuice och såg frågande på Sanna.  

”Jag vet faktiskt inte, älskling. Vi slår honom en signal när vi ätit färdigt så får vi se vad 

han har för sig idag.”  

Sanna satte ner kaffekoppen. Den vickade till och en liten pöl av kaffe spred sig över den 

vita spetsduken. Hon hämtade trasan vid diskbänken och började torka upp efter sig. När hon 

lyfte duken fick hon syn på ett kort som legat gömt under. Vad var det? Snabbt smusslade hon 

ner kortet i fickan på morgonrocken. Varför det var viktigt att Emilia inte fick se kunde hon 

inte förklara. Hon hade fyllts av oro och rädsla när hon fick syn på det. Usch, ibland blev hon 

bara så trött på sig själv. Hennes tankar levde sitt eget liv kändes det som. Ihop med en livlig 

fantasi så blev det ibland för mycket. Kortet hade säkert en alldeles logisk förklaring.  

”Mamma, vad ska vi göra idag?” Emelie hade ätit färdigt och hade nu börjat snurra sitt 

tomma glas som en visare på köksbordet. Sanna tog tag i det och ställde det upp. 
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”Lek inte med glaset”, sa hon, lite kortare i tonen än hon menat. ”Jag vet inte”, fortsatte 

hon sedan. ”Varför kilar du inte in på ditt rum och klär på dig så ska jag se om jag får tag på 

pappa.” 

När Emelie hade lämnat köket tog Sanna fram kortet ur fickan. Hon vände och vred på det. 

Det var adresserat till Stefan. Handstilen kändes vagt bekant. Sanna tvekade men tog sedan 

upp kortet. Hon vecklade ut det. Det var bara några ord långt. Hon läste: 

 

”Stefan! Tack för pratstunderna och dina kloka ord. Hoppas inget förstörs för dig.” 

 

Ingen underskrift. Hon vände på kuvertet. Ingen avsändare. Hade Stefan en annan kvinna? All 

glädje som fyllt henne tidigare var som bortblåst. Solen utanför fönstret hade gått i moln och 

en snål vind ven runt huset. Sanna sjönk ned på köksstolen igen.  

”Vad är det mamma?” Emilias röst ryckte Sanna tillbaka från sina tankar. Hon såg upp och 

hoppades att paniken inte lyste alltför tydligt i hennes ögon. Emilia kom försiktigt fram till 

henne. Hon såg rädd ut. Sannas hjärna jobbade febrilt. Vad skulle hon säga? Vad var det som 

hänt? Hon visste ju inte. Hon skakade på huvudet och försökte le mot Emilia. 

”Ingenting särskilt, gumman. Jag fick bara så ont i huvudet plötsligt.” Snabbt knycklade 

hon ihop kortet och kuvertet i handen för att Emilia inte skulle se det. Hon öppnade dörren till 

soporna och slängde det i papperskorgen. ”Men jag har tagit en huvudvärkstablett nu så det 

går snart över.”  

”Har du fått tag i pappa?” Emilias fråga gjorde fysiskt ont. Hon hade ju inte hunnit försöka. 

Vad skulle hon få reda på om hon ringde honom? Skulle han svara? Hon tog ett djupt andetag 

och såg på Emilia. Hon försökte le men det kändes stelt och konstigt i ansiktet.  

”Nej, inte ännu. Vi väntar och ser ifall han kommer annars ringer jag lite senare”, sa hon 

till slut och undrade hur hon skulle kunna vänta och hur hon skulle kunna ställa alla frågor till 

Stefan när han kom hem. Hon ville ju inte att Emilia skulle vara närvarande.  

”Du kan väl kila över och se om Johanna vill leka en stund. Så säger jag till när jag pratat 

med pappa.” Johanna, Emilias bästis. Hoppas nu hon var hemma bara.  

Emilia såg nöjd ut. Hon nickade och försvann genom ytterdörren snabbt som en blixt.  

Sanna kände en lättnad som hon genast skämdes över. Samtidigt kände hon att det inte var 

något att ha dåligt samvete för. Att hon gjorde det varje förälder hade gjort vid en kris. Men 

var det en kris? Det visste hon faktiskt inte. Kanske var det hennes egna hjärnspöken som 

spelade henne ett spratt. Förklaringen till brevet kanske var fullt logisk och enkel. Hon måste 

helt enkelt få tag i Stefan och fråga honom. Det skulle vara omöjligt att koppla av innan insåg 
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hon. Med telefonen i handen öppnade hon dörren till soporna och plockade åter upp kortet 

och kuvertet. När hon slätat ut det så mycket det gick slog hon Stefans nummer. 

 

Celia 

 

Bankar och dunsar mot ytterdörren väcker mig. Det känns som att jag nyss somnat. Jag vill 

inte vakna ännu men det är omöjligt att sova vidare. Med en tung suck välter jag mig över 

sängkanten. Kroppen är stel. Motvillig. Det gör ont precis överallt. Sakta och med tunga steg 

på mina onda knän och ömma fötter går jag ut i hallen. Smyger mig fram till dörren och kikar 

ut genom titthålet. Luften går ur mig och jag blir kall som is. Uffe. Vad vill han? Alldeles tyst 

står jag innanför dörren. Jag vågar inte andas. Uffe bankar och sparkar på dörren. Nu börjar 

han skrika. 

”Celia, för helvete. Öppna.”  

Han låter inte nykter. Rädslan trycker mitt bröst. Jag får inte luft. Bara grunda andetag som 

får det att snurra i huvudet. Jag ryggar tillbaka från dörren med händerna för munnen. Nej, jag 

orkar inte med honom. Varför? Trodde ju han försvunnit ur mitt liv.  

Bankandet och sparkarna fortsätter. Så även svordomarna. Tyst tänker jag att det vore bra 

om grannarna ringde polisen nu. Så fick de ta hand om honom. Ja, det vore det allra bästa. Jag 

smyger tillbaka in i lägenheten. Kryper upp i fåtöljen i vardagsrummet med en kudde fast i 

famnen. Jag kramar kudden allt vad jag kan. Uffe fortsätter sitt väsen på andra sidan dörren. 

Vad är klockan? Är ingen hemma i huset så de kan ringa polisen nu då? Kanske ska jag själv 

ringa. Nej, Uffe skulle slå ihjäl mig om han tror att jag gjort något sådant. Men om grannarna 

ringer kanske han ändå tror att det är jag.  

Nu får han in en spark som får träet i dörren att knaka. Jag blundar och kramar kudden 

ännu hårdare. Tänk om dörren går sönder. Om han lyckas slå in den. Vad gör jag då?   

Plötsligt blir det tyst. Jag hör steg som försvinner ner för trappan. Går han? Har han 

verkligen gett upp. På tå smyger jag fram till dörrens tittöga igen och ser att han givit sig i 

väg. Lättnaden får mig att sväva. Han har gått. Jag går åter in i vardagsrummet och sätter mig 

för att hämta andan och lugna ner mig. I halsen har en klump av gråt bildats och den hotar att 

växa sig så stor att jag måste släppa ut den. 

En krasch.  

Splittrat glas landar över vardagsrumsgolvet. Med ett skrik far jag upp. Jag förstår inte vad 

som hänt. En stor sten på golvet. Fan, han har inte gått. Han är kvar. Han är utanför. Jag 

tycker att jag hör hans andetag nedanför fönstret. Snabbt backar jag ut ur vardagsrummet. 
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Sjunker ner längs med väggen på golvet i hallen och blir sittande. Försöker dra upp mina knän 

för att slå armarna runt dem i ett försöka att gömma mig men det går inte. Min mage är för 

stor. Jag önskar att den inte var där. Att jag hade möjlighet att gömma mig. Men min kropp 

gör det omöjligt. Fan.  

”Celia, släpp in mig. Antingen gör du det nu eller så hämtar jag en stege och klättrar in 

själv.” Med en ansträngning som om jag sprungit ett maraton häver jag mig upp och går 

försiktigt fram till fönstret.  

”Gå, Uffe. Jag vill inte prata med dig”, ropar jag inifrån rummet.  

”Jag tänker fan inte gå”, skriker Uffe tillbaka. ”Det är för tusan min lägenhet. Jag har all 

rätt att få komma in.” 

Vad menar han? Hans lägenhet? Jag får en känsla av igenkänning. Att ha varit med om 

detta innan. Var det inte så Larry försökte få det att låta trots att mamma hade haft lägenheten 

långt innan han kom in i bilden. Ilskan vaknar i mig.  

”Är du helt urspårad? Lägenheten står på mig”, skriker jag allt vad jag kan. ”Det är mitt 

namn på kontraktet, jag som betalar, jag som städar, jag som sköter allt här. Jag som bor här.” 

Ilskan är en slägga som dunkar mot mina tinningar. 

”Jag bor väl också här”, skriker han tillbaka.  

Jag går ut på balkongen med stenen i handen. Höjer handen och siktar mot honom. 

”Försvinn annars får du tillbaka den här rätt i huvudet.” 

”Är du inte klok?” Han håller upp händerna över huvudet som om han tror att det ska 

kunna skydda honom.  

”Jag kan säga detsamma till dig, som kastar stenar genom folks fönster”, skriker jag 

tillbaka med handen fortfarande höjd till ett kast. 

”Det är för fan mitt fönster. Jag kastar väl stenar så mycket jag vill när jag inte kommer in i 

min egen lägenhet.” En blodröd hinna framför mina ögon och utan att reflektera svingar jag 

stenen mot honom. I samma stund som jag släpper den vaknar jag till sans. Minnena från 

hemkunskapen som en blixt för mina ögon. Skräcken jag känner är densamma men även 

maktkänslan. Jag vänder mig om och springer in i lägenheten medan jag väntar på att höra 

någon reaktion där nerifrån. Men det är tyst. Frånvaron av ljud är nästan smärtsam. Vågar jag 

titta ner? Tänk om han ligger i en pöl av blod? Har jag dödat honom? Mina ben bär mig 

knappt. Rädslan har tagit all styrka från mig. Försiktigt smyger jag åter ut på balkongen. 

Närmar mig räcket med bävan inför vad jag ska få se. Sakta, sakta kikar jag ner. Jag hinner 

inte blinka förrän jag får en smäll rätt i ansiktet. Smärtan får mig på knä och jag för händerna 

mot näsan som blöder. Blodet droppar in i ögonen och jag inser att även pannan har slagits 
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upp. I en ynklig hög kryper jag ihop på balkongen. Där blir jag liggande i en kladdig 

blandning av blod och tårar.  

Uffes röst hörs nerifrån igen. 

”Fattar du nu då? Kom ner och öppnar annars kommer jag att ställa till ett jävla liv.” 

Jag reser mig sakta, mödosamt, upp. Går ut på toaletten och får tag i en handduk som jag 

trycker mot mitt blödande ansikte och öppnar sedan dörren. Även detta känner jag igen från 

min ungdom. Att ge upp. Det är som om allt finns samtidigt. Minnen och nuet i parallella 

världar. Så konstigt. Men så självklart.  

Tom släpar jag mig in i vardagsrummet. Jag sjunker ner i min kära fåtölj. Lite yr och lätt 

illamående men ändå så sugen på något att äta. Jag hade behövt något nu. Genom hålet i 

fönstret drar vinden in i lägenheten och gör den iskall. Jag borde göra något åt det men orkar 

inte så jag bara sitter.  

Steg hörs i trappan och dörren öppnas. 

Uffe stegar in i vardagsrummet. Han lutar sig mot dörrposten och iakttar mig där jag sitter.  

”Fan att jag ska behöva ta till våld för att du ska fatta.” Han skakar på huvudet, vänder och 

går ut i köket. Som om inget särskilt har hänt. Är det jag eller han som är tokig? Hur kan han 

verka som att detta är normalt?  

Efter en stund kommer han tillbaka med ett glas öl och en smörgås. Till mig lägger han 

fram sax och plåster på bordet. Sätter sig i soffan.  

”Ja, du Celia-Felia, nu får du ta hand om det där såret. Det ser inget vidare ut.” Han rynkar 

pannan.  

Utan att släppa honom med blicken tar jag mig upp ur fåtöljen och med plåster i handen 

går jag ut i badrummet. Något gnager i mig. Hur kan han vara så lugn? Har han alltid varit så 

här? Ja, det börjar jag inse att han nog har. Jag tänker på hur jag sa till Sanna att han varit 

juste. Nej, så fan att han har. Hur kunde jag tycka det? Celia-Felia. Hans smeknamn på mig. 

Passar ju bra. Jag har haft så fel. Borde jag inte ha märkt detta hela tiden. Borde jag inte varit 

vaksam för att bli behandlad som skit? Jag har inte velat se det. Har jag tyckt att jag förtjänat 

det? Men så kan det väl inte vara?  

Jag ser min spegelbild. Näsan är svullen och röd och blodet har inte torkat helt. I pannan 

har jag fått till ett plåster som täcker såret. Kanske behöver det sys. Mina kinder, runda och 

blanka av svett och tårar lyser mot mig i lysrörsbelysningen.  

Jag möter min blick. Den är som kallt blått stål när den ser tillbaka på mig. Jag tycker inte 

att jag ser ett dugg rädd ut. Tvärtom. Den runda kvinnan i spegeln ser stark ut. Undrar hur det 

kan komma sig.  
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Jag böjer mig över handfatet och tittar närmare. Jo, hon ser stark ut. Som järn. Jag kanske 

kan klara mer än jag tror. Utan att fundera mer tvättar jag av mig om händerna och går ut från 

badrummet.  

Jag plockar fram den största bagen jag har i sovrummet och börjar packa. När jag fått ner 

det nödvändigaste går jag in i vardagsrummet. I ett svep får jag ner alla mina 

anteckningsböcker i en kasse. De som inte Sanna fått med sig. Tanken snuddar snabbt vid 

henne. Henne och Stefan. Som hon inte vet att jag talat med, öppnat mig för. Hon skulle 

antagligen hata mig om hon visste. Fan då har jag bränt den bron också.  

Uffe följer mig med blicken.  

”Vad har du för dig?” frågar han med munnen full av smörgås. 

”Packar.” Jag ser inte på honom. Tar min kasse och travar ut i hallen för att sätta på 

ytterkläderna. Jag hör hur Uffe reser sig och följer efter. 

”Vad då packar? Ta för fan av dig ytterkläderna. Du ska ingenstans.”  

All kraft går genast ur mig och jag sätter ner min väska och kassen med böckerna. Min 

jacka hänger jag tillbaka på galgen och går återigen in och sätter mig. Vem fan är jag 

egentligen. Så jävla ynklig. Hur kunde jag tro att jag skulle klara att lämna. Jag klarade inte 

ens av att försöka. Ansiktet i spegeln lurade mig. Det var inte mitt. Det var någon annans. 

Någon okänd. Men det var något nytt. Något oväntat. En tanke som vaknat. 

Jag vet att jag sviker mig själv. Mår så illa där jag sitter i fåtöljen. Men det är enklare och 

vart ska jag ta vägen? Hela kroppen skakar. Jag måste ha något att äta. Behöver få upp 

blodsockret. Reser mig. Suget jagar mig ut i köket där jag hittar limpan Uffe nyss skar sig en 

macka av. Jag tar fram en burk majonnäs och en kniv och börjar breda tjocka lager med 

majonnäs direkt på limpan och sliter stora tuggor av den. Hålet i mitt inre fylls långsamt med 

kolhydrater och fett. Lugnet börjar ta över och avslappnad, känner jag hur tröttheten kryper på 

mig. Efter min matorgie i köket släpar jag mig in i sovrummet. Utan att klä av mig kryper jag 

ner under täcket.  

Full av mat och tom på känslor låter jag sömnen ta mig.  

 

Sanna 

 

Signalerna gick fram. Den ena efter den andra. Varför svarade han inte? Sannas kropp var 

matt av skräck. Hon ville inte tänka på vad hon var så rädd för men hon visste. Att han var 

otrogen. Att det kanske var hennes eget fel. Hon hade inte funnits där för honom som hon 

borde, hade misslyckats i sin roll som hans fru.  
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”Ja?”  

Sanna höll andan. Hon ville nästan klicka bort samtalet men tog ett djupt andetag. 

”Hej. Var är du?” Hon lyckades låta lugn. 

”Har sprungit en runda. Här precis satt mig i bilen nu.” Stefan lät precis som vanligt. Allt 

var ok. Hon kände hur lättnaden fick tårar att fylla hennes ögon. Allt var bra.  

”Började sakna dig. Har du varit iväg länge? Frallorna kändes lite torra när vi åt.”  

Varför tog hon upp det nu? Genast spred sig ångesten som is genom kroppen igen och 

blicken föll på det skrynkliga brevet som hon hade framför sig.  

”Åkte en runda till jobbet så jag tänkte att ni ville äta innan jag kom hem igen så jag 

svängde hemom med frallorna. Gick de att äta? Jag skulle kanske ha lagt dem i en plastpåse.” 

Han lät uppriktigt bekymrad och lättnaden spred sig i Sanna om igen. Var det farligt att åka 

denna känslomässiga hiss?  

”Ja då. Du vet ju att Emelie älskar frallor. Hon hade ätit dem även om de varit av cement.” 

Hon skrattade högt. Hysteriskt?  

Stefan skrattade också. 

”Jag är hemma om en halvtimme. Sätter du på lite kaffe?”  

”Absolut. Då syns vi strax.”  

Lättad avslutade Sanna samtalet. Hon hade inbillat sig. Han hade säkert en alldeles logisk 

förklaring till brevet också. Hennes Stefan. Pålitligheten själv. Med ett stort leende på 

läpparna reste hon sig och började ladda kaffebryggaren.  

 

Medan hon väntade på Stefan började hon plocka iordning lite i lägenheten. Det låg leksaker 

och barnkläder överallt så det fanns lite att fixa med. Hon samlade ihop ytterkläder som hade 

hamnat i hallen men inte använts på länge och började hänga undan dem i garderoben. Så blev 

det bättre. Mer plats och lite mindre rörigt intryck. Nöjd med sig själv tryckte Sanna in det 

sista paret vinterstövlar. När hon precis skulle stänga dörren föll hennes blick på en bag som 

stod längst in i den ena hallgarderoben. Bagen med Celias dagböcker som hon fått med sig när 

hon hastigt fått åka. Hon hade totalt glömt den i allt som hänt med Emilias operation och 

annat. Stefan hade inte dykt upp än så hon kanske skulle hinna läsa lite innan han dök upp. 

Kaffet var färdigt och det doftade gott i köket. Med bagen i handen sjönk hon ner i soffan i 

vardagsrummet och tog fram en av anteckningsböckerna. Den var från året då de börjat i 

högstadiet. Hon bläddrade lite i den och fastnade för ett datum på våren i sjunde klass. 
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”L har inte varit hemma på länge nu. Undrar varför. Mamma är jätteledsen men jag tycker att 

det är skönt. Fast jag tycker ju synd om mamma. Vill ju inte att hon ska vara ledsen. Önskar 

att jag vågade berätta hur L är för då kanske hon inte skulle känna att hon saknar honom. Men 

jag vet ju att om jag gjorde det skulle hon säkert bli ledsen för det också. Kanske hon skulle 

bli arg på mig för att jag berättar. Jag har frågat henne var han är men hon säger att hon inte 

vet. Hon är orolig, har hon sagt, att något har hänt honom.” 

 

Sanna bläddrade några sidor framåt. 

 

”Igår kom L hem. Fan, också! Lugnet över. Jag trodde att mamma skulle bli glad men hon 

blev tvärilsk. Hon grälade hela kvällen på honom. Konstigt att hon blir så arg men kanske blir 

man det när man varit så rädd och ledsen innan. L säger att han varit med några kompisar på 

någon resa till Tyskland för att handla. Jag behöver knappast gissa vad det är han har handlat. 

Sprit, så klart. Vad annars? Nu sitter han i vardagsrummet och häller i sig öl direkt från 

burken. Undrar om jag ska få sova i natt eller om han kommer att vilja något. Önskar att jag 

hade lås på dörren. Jag är så trött på all skit. Vill bara försvinna från det.” 

 

Där slutade dagboken. Sanna tyckte inte om formuleringen på slutet. Vad betydde 

”försvinna”? Hon började rota bland böckerna hon fått med sig för att hitta fortsättningen.  

Hon hoppade till när ytterdörren öppnades. Stefan var hemma.  

Kaffet. Det hade hon glömt. Det var säkert kallt nu. Ångesten kröp på igen. Varför blev 

hon så fångad av Celias öde att hon glömde allt som var viktigt i hennes eget liv? Hon reste 

sig och gick ut i köket. Stefan stod vid köksbordet och såg på det skrynkliga kortet som 

fortfarande låg kvar som hon lämnat det. Vad rörde sig i hans huvud? Hon ansträngde sig för 

att tolka hans kroppshållning men eftersom han stod med ryggen mot henne så sa det henne 

ingenting.  

”Hej.” Hennes hälsning lät försiktig och avvaktande. Stefan vände sig mot henne med 

brevet i handen. Hans ögonbryn var rynkade. 

”Rotar du i mina saker?” Anklagelsen gjorde ont. Hon tog ett steg bakåt. Såg ner i golvet 

och skämdes. När hon insåg att det var det hon gjorde vaknade ilskan. Varför skämdes hon? 

Hon hade inte gjort något fel.  

”Så klart inte. Det låg under duken här i köket. Har du lust att förklara dig?” 

”Borde jag det?” Vad var det med honom? Fattade han inte hur det såg ut? 
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”Ja, tack. Det vore intressant.” Hur kunde hon vara så lugn? Hon insåg att ilskan hade tagit 

den tidigare rädslans plats.  

Stefan tog upp kortet. Han läste det som om det var första gången.  

”Vad skulle du säga om jag sa att jag träffar en annan?”  

Orden sänkte Sanna mot golvet och hon fick ansträngas sig för att hålla sig upprätt.  

Stefans blick var stadig. 

”Är det så?” Rösten var en väsning. Den var försvunnen och så även ilskan som hade givit 

henne sådant iskallt lugn innan.  

”Hur skulle det kännas för dig?” Stefan fortsatte. Att tortera henne. För det var så det 

kändes. Han vred om hennes inre som en disktrasa. Varenda droppe av kraft hade vridits ur.  

Sanna kunde inte svara. Hon såg ömsom på honom och ömsom på kortet han fortfarande 

höll i handen. Köket hade blivit mörkt och kallt. Solen sken fortfarande ute antog hon men det 

var inget hon upplevde som verkligt. Bara detta hemska. Detta hon inte visste vad hon skulle 

göra med. Hon släpade sig med svaga ben mot köksstolen och sjönk ihop. Om igen försökte 

hon. 

”Är det så? Snälla säg. Bara säg så jag vet.”  

Stefan skakade på huvudet.  

”Sanna, jag gillar verkligen inte att du misstänker mig för något sådant. Det är sårande.” 

Sanna såg på Stefan och kände att något inte stämde. 

”Det var ju du som sa det. Vad ska jag tro?” 

”Du behöver inte tro någonting.” 

Sanna grät nu. Tårarna rann och hon snörvlade. 

”Men vad är det som händer då. Jag fattar ingenting. Jag hittar ett kort och när jag frågar 

dig så kan du inte svara ordentligt utan kommer med en massa konstiga svar. Snälla förklara 

vad som pågår.” 

Stefan suckade. 

”Jag kanske också är sårad. Jag kanske också känner att du har någon annan.”  

Vad menade han? Sanna svalde gråten så gott hon kunde och försökte få ordning i 

tankarna. Hon rynkade ögonbrynen. 

”Vad menar du nu?” frågade hon förvirrat. ”Jag förstår inte.” 

Stefan såg bort. Han skakade på huvudet. 

”Då ska jag berätta att jag länge har varit avundsjuk på ditt engagemang i Celia.” 

Sanna höll andan. 
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”Du har alltid pratat om henne och varit så uppfylld av att hitta henne och hjälpa henne så 

ibland känner jag att hon kommer emellan oss. Efter vår jul hos dina föräldrar blev det så 

tydligt att hon är viktig för dig så jag kunde inte låta bli att känna mig utanför. Undrar vad hon 

egentligen betyder för dig. Att du nästan verkade lite förälskad.” Han tystnade och vek ihop 

kortet som han fortfarande hade i handen. Han höll upp det framför henne. ”Kortet är från 

henne. Från Celia.” 

Sanna slöt ögonen. Hade han ett förhållande med Celia. Sveket var för stort att ta in. Hon 

vände och gick ut ur köket. Hon klarade inte av att vara i samma rum som Stefan just nu. 

Hon hörde honom ropa efter henne. 

”Sanna, gå inte. Jag har inte ihop det med henne.” Han kom efter henne in i sovrummet. 

”Snälla, gå. Jag orkar inte höra.” Hon hade tagit sin tillflykt till sovrummet där sängarna 

fortfarande var obäddade. Hon ville gömma sig. Drog täcket över huvudet. Hon kände att 

Stefan satte sig på sängen.  

”Förlåt att jag inte har berättat. När du frågade blev jag arg och sårad över att du 

misstänkte mig för att vara otrogen. Jag har inget förhållande med Celia men jag har pratat 

med henne en del på telefon. Hon behöver verkligen hjälp. Jag har lyssnat och hon har 

berättat.” 

”Är du kär i henne?” Plötsligt kände hon sig som en osäker tonåring. Frågan gjorde ont att 

ställa. Han hade ju sagt att han inte hade något förhållande. Kunde hon lita på det? 

Stefan suckade. 

”Sanna, nej. Jag har varit dum. Jag var dum innan när du frågade om kortet. Jag ringde 

Celia för att jag var orolig för ditt engagemang i julas. Hon måste väl ha känt någon form av 

förtroende för hon berättade en del om sin belägenhet. Hon sa också att hon kände sig osäker 

på ditt behov av att hjälpa till. Hon ville nog helt enkelt prata med mig för att jag kanske 

skulle kunna förklara. Det kunde jag ju inte. Jag förstår det ju inte själv.”  

Sanna vek undan täcket och såg Stefan sitta på sängkanten och se ledsen och trött ut. Hon 

la handen på hans arm.  

”Förlåt. Jag har varit dålig på att prata med dig. Men du har ju inte pratat med mig heller.” 

Lugnet hade lagt sig nu kände hon. Kanske skulle det bli bra. Kanske kunde Stefan och hon 

hjälpas åt.  

”Hej!” En röst från hallen. 

”Hej!” Sanna och Stefan svarade i munnen på varandra. Sanna sneglade på Stefan och så 

brast de båda i skratt. Emelie var hemma.  

”Vi diskuterar vidare senare. Så får vi se hur vi kan hjälpa Celia”, viskade Sanna. 
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Stefan nickade och log. 

”Det gör vi.” 

 

Celia 

 

När jag vaknar ser jag att Uffe fortfarande sover. Mina tankar snurrar. Jag har inte sovit 

många timmar i natt. Tankarna har inte lämnat mig någon ro. Det känns som att jag kommit 

till en återvändsgränd. Stopp. Dags att vända. Men vad innebär det? Vad har jag för utvägar? 

Skulle Sanna kunna hjälpa? Eller Stefan. Jag undrar om Sanna vet att jag talat med Stefan. Jag 

vet att hon inte visste det innan iallafall. Förstod på honom att det var känsligt. Men Stefan 

har varit bra. Jag vet inte varför jag har känt förtroende för honom. Kanske för att jag inte 

känt samma press som jag anat hos Sanna.  

Kanske ska jag ringa henne. Nej, jag vill veta om hon känner till att Stefan och jag haft 

kontakt. Att hon är okej med det. Bestämmer mig för att skicka ett meddelande till Stefan och 

fråga. Jag smyger ut i vardagsrummet. Där är kallt från hålet i fönstret men det luktar friskt. 

Ingen gammal fylla som i sovrummet.  

 

”Hej. Jag har bestämt mig för att jag måste göra något åt det här. Har du berättat? Celia”. 

 

Bestämt trycker jag på ”skicka”. Innan jag ångrar mig.  

Svaret kommer snabbt:  

”Hon vet och allt är ok. Vi hjälper dig, det vet du.” 

Jag kan inte hindra ett leende att bryta fram. Flera gånger läser jag. 

Plötsligt kommer styrkan från igår tillbaka. Mina ögon ser bagen och kassen med böckerna 

i hallen. Första steget är redan taget. Nu gäller det bara att ta det andra. Vid rätt tillfälle.  

Jag tänker på Uffes namn på mig. Celia-Felia. Jag kanske inte är så fel ändå. Kan det vara 

han som är fel? 

Undrar varför mamma valde det namnet till mig. Hon har aldrig berättat. Inte för att jag 

frågat heller, men ändå. 

 Jag tar upp telefonen igen. Jag söker och på Wikipedia hittar jag det. 

 

”Celia är ett latinskt namn som är bildat av ordet coelum som betyder himmel.”  

Min blick söker sig ut genom fönstret. Därute skiner solen.  

Jag ler.   
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Så är det alltså.  

”Celia betyder himmel.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


