






 

 

Till Dash och Romy



PROLOG
 

 

Torsdag 18 april 2013

14.30 Talitha ringde och lät så där dramatisk som hon alltid
gör med sin ”nu ska vi vara diskreta men galet överdrivna”-
röst. ”Älskling, jag vill bara tala om att jag fyller sextio den
24 maj. Jag SÄGER inte att jag fyller sextio, såklart. Och
håll tyst om det för jag bjuder inte alla. Jag vill bara att du
håller datumet öppet.”

Jag fick panik. ”Det skulle vara jättetrevligt!” svamlade jag
genomskinligt.

”Bridget. Säg inte att du inte kommer.”

”Grejen är …”

”Vad då?”

”Att Roxster fyller trettio samma dag.”

Helt tyst i luren.

”Vi är säkert inte ihop längre då, men om vi skulle vara det
blir det …” Jag kom av mig.

”Jag har skrivit ’inga barn’ på inbjudningskorten.”

”Han har fyllt trettio vid det laget!” sa jag surt.

”Jag retas bara, älskling. Det är klart att din toyboy ska
följa med. Jag hyr en hoppborg! Oj, tillbaka i sändning.
Måstespringapusspusshej!”

Försökte sätta igång tv:n för att se om Talitha faktiskt, som
så ofta, hade ringt upp mig mitt i sändning under ett
filminslag. Tryckte förvirrat på knapparna som en apa med



mobil. Varför behöver man tre fjärrkontroller med nittio
knappar för att få igång en tv nu för tiden? Varför? Misstänker
att de konstruerats av trettonåriga tekniknördar som tävlar med
varandra från sunkiga pojkrum för att alla andra ska tro att de
är de enda i hela världen som inte fattar vad knapparna är till
för, och alltså orsakar psykiskt lidande av enorma globala
proportioner.

Slängde surt ifrån mig fjärrisarna på soffan och vips
vaknade tv:n och Talitha satt elegant med korslagda ben och
intervjuade den mörkhårige Liverpoolspelaren som har hett
temperament och gillar att bitas. Han såg ut att vilja bita
Talitha också, fast av helt andra skäl än på fotbollsplanen.

Okej. Ingen anledning till panik – ska bara ta för- och
nackdelar med Roxster-/Talithafest under lugnt och moget
övervägande.

FÖRDELAR MED ATT GÅ PÅ FESTEN MED ROXSTER

* Det skulle vara hemskt om jag inte gick på Talithas fest.
Vi har varit vänner sedan Sit Up Britain-tiden, då hon var en
vansinnigt glamorös nyhetsuppläsare och jag en vansinnigt
inkompetent reporter.

* Det skulle vara ganska kul att gå dit med Roxster, och bra
för självkänslan dessutom, för trettio-/sextioårsfirande
skulle få tyst på allt nedlåtande tycka synd om-snack om
singelkvinnor ”i en viss ålder”, som om de var dömda till att
vara singlar för evigt, medan singelmän i samma ålder blir
uppraggade innan de hunnit skriva på skilsmässopappren.
Och Roxster är så snygg och persikolen att det på något vis
förnekar egna åldrandets realiteter.

NACKDELAR MED ATT GÅ PÅ FESTEN MED ROXSTER

* Roxster är självständig och skulle säkert inte gilla att bli
betraktad som något slags skämt eller antirynkmedel.



* Framför allt skulle det kunna verka avskräckande på
Roxster att vara omgiven av gamlingar på sextioårsfest och
helt i onödan bli påmind om min ålder, även om jag såklart
är MYCKET yngre än Talitha. Och ärligt talat vägrar jag tro
att jag är så gammal som jag faktiskt är. Som Oscar Wilde
sa är trettiofem den perfekta åldern för en kvinna, faktiskt så
perfekt att många kvinnor har bestämt sig för att stanna kvar
där livet ut.

* Roxster ska säkert ha egen fest med ungdomar som trängs
på hans balkong och grillar och lyssnar på sjuttiotalsdisco
som ironisk ”retro”- underhållning, och just nu sitter han
och funderar på hur han ska slippa bjuda mig så att hans
kompisar inte får reda på att han är ihop med en kvinna som
bokstavligen är gammal nog att vara hans mamma. Kanske
faktiskt rent teoretiskt, på grund av hormonerna i mjölken
numera och en allt tidigare pubertet, hans mormor eller
farmor. Herregud! Var fick hjärnan den tanken ifrån?

15.10 Hjälp! Måste hämta Mabel om tjugo minuter och har
inte fixat riskakorna. Hjälp, det ringer.

”Samtal väntar från Brian Katzenberg. Jag kopplar.”

Min nye agent! En riktig agent. Men jag skulle bli MER än
försenad till Mabel om jag stannade och pratade.

”Kan jag ringa upp Brian senare”, kvittrade jag samtidigt
som jag med en hand försökte bre fusksmör på riskakorna,
lägga ihop dem två och två och stoppa dem i en
förslutningsbar plastpåse.

”Det gäller ditt spec-manus.”

”Mitt uppe … i … ett möte!” Hur kunde jag sitta i möte
samtidigt som jag talade i telefon och sa att jag satt i möte?
Det är ens sekreterare som ska säga att man sitter i möte, inte
man själv, som ju inte förväntas kunna säga någonting alls
eftersom man sitter i möte.



Snabbade mig till dagis och fick plötsligt lust att ringa
tillbaka och ta reda på vad saken gällde. Hittills har Brian
skickat mitt manus till två produktionsbolag som båda har
tackat nej. Men kanske har han fått napp nu?

Försökte stå emot stark längtan att ringa Brian och säga att
”mötet” tvärt var avslutat, men kom fram till att det var väldigt
mycket viktigare att jag hämtade Mabel i tid, för det är den
sortens omtänksamma, högprioriterande mamma jag är.

16.30 Hämtningsrallyt var ett ännu värre kaos än vanligt: som
en Var är Valle-bild med miljoner skolpoliser, barn i
barnvagnar, hantverkarbilar som trängdes med
överutbildade mammor i stadsjeepar, en cyklist med en
kontrabas på ryggen, och alternativmorsor med massor av
barn i plåtflaket framtill på cykeln. Totalt stopp på hela
gatan. Plötsligt kom en kvinna desperat springande och
skrek: ”Backa, BACKA! Kom IGEN! Ingen HJÄLPER
TILL!”

Förstod att det hänt en fruktansvärd olycka och jag och alla
andra började stressat svänga upp på trottoarer och in i
trädgårdar för att lämna plats för räddningstjänsten. Tittade
ängsligt efter ambulansen/blodbadet så fort gatan låg tom.
Men där fanns ingen ambulans, bara en väldigt tjusig kvinna
som svepte in i en svart Porsche och blåste iväg i full fart längs
den nu bilfria gatan med ett malligt litet uniformsklätt barn
bredvid sig i framsätet.

När jag till slut kom fram till dagis var Mabel enda barnet
kvar på trappan, frånsett en sista eftersläntrare, Thelonius, som
just var på väg därifrån med sin mamma.

Mabel såg allvarligt på mig med sina stora ögon.

”Hej där, gamle kompis”, sa hon vänligt.

”Vi undrade vart du hade tagit vägen!” sa Thelonius
mamma. ”Glömde du bort det igen?”



”Nej”, sa jag. ”Det var helt stopp i trafiken.”

”Mamma är femtiett!” flög det ur Mabel. ”Mamma är
femtiett. Hon säger hon är trettiofem, men jejäntligen är hon
femtiett.”

”Shhh. Hahaha!” svarade jag när jag såg Thelonius
mammas min. ”Nu är det bäst att vi skyndar oss och hämtar
Billy!”

Lyckades få in Mabel i bilen medan hon fortfarande
gastade: ”Mamma är femtiett!” och höll som vanligt på att
bryta ryggen när jag böjde mig fram i den där ställningen som
bara blir jobbigare med åren, och kunde efter lite vispande
med handen i röran mellan ryggstödet och bälteskudden få på
henne bältet.

Kom fram till skolan och såg klassmamman, den perfekta
Nicolette (perfekt hus, perfekt man, perfekta barn: enda brist
möjligen namnet, antagligen valt av föräldrar före
framtagandet av populär rökavvänjningsprodukt), stå omgiven
av ett helt gäng andra mammor. Perfekta Nicorette var perfekt
klädd och perfekt fönad och på hennes axel hängde perfekt
och fullständigt enorm handväska. Flåsade fram för att höra
senaste Problemet, just som Nicolette kastade irriterat med
håret och höll på att peta ut ögat på mig med hörnet av sin
jätteväska.

”Jag frågade mr Wallaker varför Atticus fortfarande spelar i
nybörjarlaget – Atticus har kommit hem formligen
storgråtande – och han sa bara: ’För att han inte kan spela
fotboll. Var det något mer?’. ”

Kastade en blick mot Problemet/nye idrottsläraren:
vältränad, lång, något yngre än jag, snaggad, till utseendet
ganska lik Daniel Craig. Han blängde fundersamt på en grupp
skräniga pojkar, blåste plötsligt i en visselpipa och röt:
”Hörrni, ni där! In i omklädningsrummet nu, annars blir det
varning.”



”Ni ser?” fortsatte Nicolette samtidigt som pojkarna ställde
upp sig i ett virrigt led och försökte jogga tillbaka in i skolan
medan de ropade: ”ETT-två, ETT-två, ETT-två”, som otränade
bushmän som rekryterats till ett våruppror, och mr Wallaker
skrattretande nog blåste takten med sin visselpipa.

”Fast han är läcker förstås”, sa Farzia, min favorit bland de
andra mammorna eftersom hon alltid har koll på
väsentligheterna.

”Läcker, men gift”, fräste Nicolette. ”Och har barn, även
om det är svårt att tro.”

”Jag fick för mig att han känner rektorn”, gissade en av de
andra mammorna.

”Exakt. Har han ens någon utbildning?” sa Nicolette.

”Mamma.”

Vände mig om och där stod Billy i sin lilla kavaj, rufsig i
håret och med skjortan hängande utanför byxorna. ”Jag kom
inte med i schacklaget.” Samma ögon, samma mörka ögon
genomborrade av smärta.

”Det spelar ingen roll om man kommer med eller vinner”,
sa jag och kramade honom snabbt. ”Det är den du är som
räknas.”

”Det är klart att det spelar roll.” Suck. Det var mr Wallaker.
”Han måste öva. Han måste göra sig förtjänt av sin plats.” När
han vände sig om hördes det tydligt att han sa: ”Ska ha-
mentaliteten bland mammorna på den här skolan är helt
otrolig.”

”Öva?” sa jag glatt. ”Oj, det tänkte jag inte på! Ni måste
vara väldigt smart, mr Wallaker! Jag menar kapten!”

Han såg på mig med sina isblå ögon.

”På vilket sätt hänger det ihop med idrotten?” log jag.

”Jag håller i schacklaget.”



”Fantastiskt! Använder du visselpipan?”

Mr Wallaker verkade först bli ställd, men sedan sa han:
”Eros! Kliv ut ur rabatten. Nu!”

”Mamma”, sa Billy och drog mig i armen. ”De som blev
uttagna får två dagar ledigt från skolan för att åka på
schackturneringen.”

”Jag kan öva med dig.”

”Men mamma, du är jättedålig på schack.”

”Det är jag inte alls! Jag är jättebra. Jag slog dig!”

”Det gjorde du inte alls.”

”Det gjorde jag visst!”

”Det gjorde du inte alls!”

”Okej, jag lät dig vinna eftersom du är ett barn”, utbrast jag.
”Och förresten är det orättvist för du spelar schack på skoltid.”

”Ni skulle kanske följa med på en lektion, mrs Darcy?”
HERREGUD. Varför stod mr Wallaker kvar och lyssnade?
”Egentligen tar vi bara emot barn upp till sju år, men om vi ser
till mental ålder är jag säker på att ni kommer att passa in
alldeles utmärkt. Berättade Billy den andra nyheten?”

”Just det!” sa Billy och såg glad ut. ”Jag har löss i håret!”

”Löss!” Jag stirrade förfärat på honom och sträckte
instinktivt upp handen till mitt hår.

”Ja, löss. Alla har fått det.” Mr Wallaker fick något roat i
blicken och tittade ner. ”Jag inser att det kommer att utlösa
rikslarm bland norra Londons mammamaffia och deras
frisörer, men ni blir helt enkelt tvungna att luskamma dem.
Och er själva förstås.”

Herregud. Billy hade kliat sig en del i huvudet på sistone
men jag hade slagit bort det som en sak för mycket som
krävde åtgärd. Kände hur det började krypa i håret medan



hjärnan slog frivolter. Om Billy har löss, då har antagligen
Mabel fått löss, och jag har fått löss, vilket betyder
att … Roxster har fått löss.

”Är allt okej?”

”Ja, nej, perfekt!” sa jag. ”Allt är toppen, finfint, ja hej då,
mr Wallaker.”

Gick därifrån med Billy och Mabel i vardera handen när det
plingade i mobilen. Satte snabbt på mig glasögonen för att läsa
meddelandet. Det var från Roxster.

<Hur försenad blev du i morse, hjärtat? Ska jag hoppa på
bussen i kväll och ta med en shepherd’s pie?>

Hjälp! Kan inte säga till Roxster att han ska komma över
när vi måste luskamma allihop och tvätta alla örngott. Inte kan
det vara normalt att försöka hitta på en ursäkt att nobba sin
unge älskare för att hela familjen har fått löss? Varför ska jag
alltid röra till allting?

17.00 Vi vällde in genom dörren till vårt lilla radhus med det
vanliga lasset ryggsäckar, knyckliga teckningar, mosade
bananer, plus en stor påse luskamningsprodukter från
apoteket, dundrade förbi ”stora rummet/kontoret” (för det
mesta oanvänt, frånsett att där finns bäddsoffa och tomma
John Lewis-kartonger) och nerför trappan till värmen och
stöket i suterrängvåningen/ köket/allrummet där vi alltid
håller till. Jag satte Billy att göra läxorna och Mabel att leka
med sina ”Hellvanians” (Sylvaniankaniner) medan jag
började med spaghettin och köttfärssåsen. Men nu har jag
noll aning vad jag ska skriva till Roxster beträffande
kvällen och om jag ska berätta för honom om lössen.

17.15 Kanske inte.

17.30 Herregud. Hade precis messat <Skulle vara jättemysigt,
men Billy är sjuk så det går nog inte> när Mabel plötsligt



flög upp och började sjunga Billys hatlåt för honom.
”Fågellaboda money money money!” Då ringde telefonen.

Kastade mig efter den i samma ögonblick som Billy
hoppade upp och skrek: ”Mabel sluta sjunga Jessie J!” och en
receptioniströst kuttrade: ”Samtal från Brian Katzenberg. Jag
kopplar.”

”Öh, skulle jag kunna återkomma till Brian om …”

”Ba-bling ba-bling!” sjöng Mabel och jagade Billy runt
bordet.

”Jag har Brian på linjen nu.”

”Neeej! Kan du bara …”

”Mabel!” tjöt Billy. ”Sluuuuuuuuuuta!”

”Shhh! Jag är i TELEFONEN!”

”Tjeeeeeenare!” Brians hurtfriska röst. ”Du! Glada nyheter!
Greenlight Productions vill ta optionsrätt på ditt manus.”

”Va!” sa jag med bultande hjärta. ”Betyder det att de tänker
göra film av det?”

Brian skrattade gott. ”Det här är filmbranschen! De ger dig
bara en mindre summa pengar för att bygga vidare på det
och …”

”Mammaaa! Mabel har en kniv!”

Jag lade handen över luren och väste: ”MABEL! Ge mig
kniven! Nu!”

”Hallå? Hallå?” sa Brian. ”Laura, jag tror att Bridget
försvann …”

”Nej! Jag är här!” sa jag och kastade mig efter Mabel som
nu var på väg efter Billy med kniven i högsta hugg.

”De vill ha ett inledande möte på måndag vid lunch.”



”Måndag! Perfekt!” sa jag och bände loss kniven ur Mabels
hand. ”Är det inledande mötet som en intervju?”

”Mammaaaa!”

”Shhhh!” Jag tryckte ner båda två i soffan och började
krångla med fjärrkontrollerna.

”Det är bara några frågor kring manuset som de vill ta upp
innan de bestämmer sig för att gå vidare.”

”Visst, okej.” Kände mig plötsligt sårad och kränkt. Frågor
kring manuset redan? Vilka frågor skulle det kunna vara i så
fall?

”Kom nu ihåg att de inte vill …”

”Mammaaa. Jag blöööööder!”

”Ska jag ringa tillbaka om en stund?”

”Nej då! Allt bra!” sa jag desperat medan Mabel tjöt: ”Ring
abolansen!”

”Ursäkta, du sa?”

”De vill inte ha en förstagångsförfattare som krånglar. Du
måste försöka göra som de vill.”

”Visst, inte vara en jobbig typ, typ?”

”Rätt uppfattat!” sa Brian.

”Min bjoo komme döö!” snyftade Mabel.

”Öh, är allt …”

”Nej, nej, det är bra, perfekt, klockan tolv på måndag!” sa
jag i samma sekund som Mabel ropade: ”Ja dööda min bjoo!”

”Okej”, sa Brian och lät nervös. ”Jag ber Laura mejla
detaljerna.”

18.00 När kalabaliken väl hade lagt sig, det pyttelilla jacket på
Billys knä försetts med ett Supermanplåster, svarta pluppar
åkt upp på Mabels Belöningsschema, spaghetti med



köttfärssås åkt ner i deras magar, märkte jag hur hjärnan
blixtsnabbt började röra sig mellan ämnen, ungefär som hos
en som håller på att drunkna, fast mer optimistiskt. Vad
skulle jag ha på mig på mötet och skulle jag vinna en Oscar
för bästa manus efter förlaga? Slutade inte Mabel tidigt på
måndag och hur skulle jag kunna hämta dem? Vad skulle
jag ha på mig på Oscarsgalan och borde jag berätta för
Greenlightteamet att Billy har löss?

20.00 Löss 9, varav fullt utvecklade 2, lusägg 7 (mkt bra)

Badade nyss ungarna och luskammade dem, något som
faktiskt var väldigt roligt. Hittade två fullt utvecklade löss i
Billys hår och sju ägg bakom öronen, två bakom det ena och
en imponerande samling bestående av fem stycken bakom det
andra. Tillfredsställande att se de svarta små prickarna på den
vita luskammen. Mabel blev arg för att hon inte hade några,
men lyste upp när jag lät henne luskamma mig och konstatera
att jag inte heller hade några. Billy viftade med luskammen
och skröt: ”Jag fick sju!” Men när Mabel började gråta lade
han snällt tre av sina i hennes hår, så att vi måste börja om från
början igen och luskamma Mabel en gång till.

21.15 Ungarna sover. Sjukt stolt över mötet. Är yrkeskvinna
igen och går på möten! Ska ha på mig marinblå
sidenklänningen och få håret fönat, trots mr Wallakers sura
kommentar om frisörer. Och trots oroande känsla att
kvinnors tilltagande vana att låta föna håret håller på att
förvandla dem till såna där 1700- (eller 1800-?) talsmän
som bara kände sig bekväma i sociala sammanhang om de
hade på sig pudrade peruker.

21.21 Fast är det moraliskt förkastligt att gå och föna sig om
håret är fullt med lusägg i början av sin sjudagarscykel och
omöjliga att upptäcka?

21.25 Ja. Det är moraliskt förkastligt. Mabel och Billy ska
kanske inte träffa kompisar heller?



21.30 Känns också som att jag borde berätta sanningen om
lössen för Roxster, eftersom det är fult att ljuga. Fast
kanske hellre lögner än löss?

21.35 Löss verkar leda till oändligt antal moderna moraliska
dilemman.

21.40 Har precis gått igenom hela garderoben (dvs jättehöga
jättehögen med kläder på motionscykeln) plus riktiga
garderoberna och hittar inte marinblå sidenklänningen. Har
nu inget att ha på mig på mötet. Ingenting. Hur kommer det
sig att jag har kläder i drivor i garderoben, men marinblå
sidenklänningen är det enda som funkar när det gäller?

Föresats inför framtiden: I stället för att ägna kvällarna åt
att hetsäta riven ost och försöka låta bli att hälla i mig vin,
lugnt gå igenom alla kläder, ge bort allting som jag inte haft på
mig på ett år till de fattiga och sortera resten i smart och snygg
”kombinationsgarderob” så att påklädning blir fridfullt nöje i
stället för hysteriskt rotande. Och sedan cykla 20 minuter på
motionscykeln. Eftersom motionscykeln inte är garderob utan
som sagt motionscykel.

21.45 Fast kanske är det okej att gå i samma marinblå
sidenklänning, typ som Dalai lama och hans kåpa. Om jag
bara kunde hitta den. Dalai lama har säkert flera ombyten
kåpor, eller en kemtvätt i ständig beredskap, och han
slänger inte in kåpan i garderob full med plagg han köpt
men aldrig använder, från Top Shop, Oasis, Asos, Zara etc.

21.46 Eller på motionscykel.

21.50 Gick upp och tittade till ungarna. Mabel hade som
vanligt allt håret i ansiktet när hon sov så att det såg ut som
om huvudet var vänt bak och fram, och i famnen höll hon
Salivia. Salivia är Mabels docka. Billy och jag tror att hon
har blandat ihop tonårshäxan Sabrina med
Sylvaniankaninerna, men Mabel hävdar att namnet är
perfekt.



Kysste Billys varma lilla kind, gosigt intryckt mot Mario,
Hästio och Puffen 1 och 2, och plötsligt lyfte Mabel huvudet
och sa: ”Vilket vackert väder vi har”, innan hon lade sig ner
igen.

Jag såg på dem, smekte deras lena kinder, hörde deras
snörvlande andetag – och huvudet invaderades av den
förödande tanken ”Om bara …”, helt utan förvarning. ”Om
bara …” Mörkret, minnena, sorgen tornade upp sig och slog
över mig som en tsunami.

22.00 Sprang ner till köket igen. Värre: Allting tyst, öde, tomt.
”Om bara …” Lägg av. Får inte göra så här. Sätt på
vattenkokaren. Gå inte över till den mörka sidan.

22.01 Ringer på dörren! Tack och lov! Men vem kan det vara
så här dags?



GOTT OM SKITSKALLAR
 

Torsdag 18 april 2013 (fortsättning)

22.45 Var Tom och Jude som vinglade in i hallen, packade och
fnittriga.

”Får vi låna din dator? Vi var precis på Dirty Burger
och …”

”Jag försökte gå in på PlentyofFish.com på min iPhone
men vi får den inte att ladda ner ett foto från Google så …”
Jude klapprade nerför trappan och in i köket i jobbdräkt och
högklackat medan Tom, fortfarande mörk och hunkig och
sagolikt gay, kysste mig översvallande.

”Moah! Bridget! Du har gått ner SÅ mycket i vikt!”

(Det har han sagt varenda gång som vi har setts de senaste
femton åren, till och med när jag var gravid i nionde
månaden.)

”Du, finns det något vin?” hojtade Jude nerifrån köket.

Visar sig att Jude – som numera är en av de riktiga höjdarna
inom finansvärlden men har fortsatt att överföra sin kärlek för
den ekonomiska berg- och dalbanan på det egna kärlekslivet –
i går blivit påkommen på en dejtingsajt av sitt hemska ex:
vidrige Richard.

”Och ja!” meddelade Tom när vi bullrande tog oss nerför
trappan. ”Vidrige skitskallen Richard, trots att han har jäklats
med den här sagolika kvinnan på ett skitskalligt,
relationsfobiskt sätt i HUNDRA år, sedan gift sig med henne,
sedan lämnat henne tio månader senare, har haft MAGE att

http://plentyoffish.com/


skicka henne ett skitnödigt meddelande om att hon är med på
Plentyof… visa det, Jude … visa det.”

Jude knappade förvirrat på sin mobil. ”Jag hittar det inte.
Fan, han har raderat det. Kan man radera sina egna
meddelanden när man …?”

”Äsch, får jag den, gumman. Grejen är i alla fall att vidrige
Richard skickade det här kränkande meddelandet och
BLOCKERADE henne, så …” Tom började skratta.
”Därför …”

”Vi ska hitta på en person på PlentyofFish”, avslutade Jude.

”PlentyofSkit snarare”, fnös Tom.

”PlentyofSkitskallar snarare, och sedan ska vi använda den
påhittade tjejen för att plåga honom!” sa Jude.

Vi trängde ihop oss i soffan och Jude och Tom började
bläddra igenom förbrytarfoton av tjugofemåriga blondiner på
Google Bilder som vi försökte ladda ner till dejtingsajten
medan vi kläckte rappa svar på profilfrågorna. Önskade för en
sekund att Shazzer hade varit här och kört feministlinjen, i
stället för att sitta som it-geni i Silicon Valley och oväntat nog,
efter alla års feminism, ha gift sig med en it-kille.

”Vilka böcker gillar hon?” sa Tom.

”Skriv ’Allvarligt, bryr du dig?’ ” sa Jude. ”Män älskar
kaxiga brudar, om du minns?”

”Eller ’Böcker? Vad är det?’ ” föreslog jag men sedan kom
jag ihåg. ”Vänta! Strider inte det här totalt mot
Dejtingreglerna? Nummer 4? Använd autentisk, rationell
kommunikation?”

”Jo! Det är SAGOLIKT fel och osunt”, sa Tom, som är en
ganska rutinerad psykolog vid det här laget. ”Men det gäller
inte för skitskallar.”



Var en sådan befrielse att slippa mörkertsunamin och kunna
kasta mig in i skapandet av Hämndtjej på PlentyofFish att jag
nästan glömde bort att berätta den egna nyheten. ”Greenlight
Productions ska göra min film!” utbrast jag ivrigt.

De såg på mig och bara gapade och sedan följde förhör och
därefter vilt jubel.

”Snyggt jobbat! – toyboy, manusförfattare, det rullar på bra
nu, tjejen!” sa Jude när jag till slut kunde fösa ut dem genom
dörren så att jag fick gå och lägga mig.

När Jude vinglade ut på gatan stod Tom kvar och såg
ängsligt på mig. ”Allt bra med dig?”

”Ja”, sa jag. ”Jag tror det, det är bara …”

”Var försiktig, gumman”, sa han och plötsligt var han
nykter och skärpt yrkesman. ”Du kommer att få fullt upp om
det blir riktiga möten och deadlines och såna saker.”

”Jag vet, men du sa ju att jag borde börja jobba igen och
skriva och …”

”Jo. Men du kommer att behöva mer hjälp med ungarna.
Du är lite som i en bubbla just nu. Det är fantastiskt, att du har
kunnat vända på allt, men du är fortfarande sårbar inombords
och …”

”Tom!” ropade Jude och började trippa iväg mot en taxi
som hon hade fått syn på ute på gatan.

”Du vet var vi finns om du behöver oss”, sa Tom. ”När som
helst, dag som natt.”

22.50 Tänker på ”autentisk, rationell kommunikation”, har
bestämt mig för att ringa Roxster och berätta om lössen.

22.51 Fast det är ganska sent.

22.52 Dessutom blir oannonserad övergång från sms- till
telefonkontakt för dramatisk: ger lusfrågan onödig tyngd
och betydelse. Messar i stället.



<Roxster?>

Mycket kort väntan.

<Ja, Jonesey?>

<Du vet jag sa att jag jobbar i kväll?>

<Ja, Jonesey.>

<Det finns en annan anledning.>

<Jag vet, Jonesey. Du kan inte ljuga ens via sms. Har du ett
förhållande med en yngre man?>

<Nej, men det är lika pinsamt. Det hör ihop med din kärlek
till naturen och dess insektsliv.>

<Vägglöss?>

<Nästan …>

<*Spontan gråt, börjar hysteriskt klia sig i huvudet*
Nej … huvudlöss!!!>

<Kan du någonsin förlåta etc?>

Kort paus och sedan en sms-signal.

<Ska jag komma förbi? Är i Camden.>

Bländad av Roxsters ridderliga inställning skrev jag
tillbaka.

<Ja, men lössen då? Gör det ingenting?>

<Nej. Jag googlade dem. De är allergiska mot testosteron.>



KONSTEN ATT KONCENTRERA SIG
 

Fredag 19 april 2013

60, 8 kg, kalorier 3 482 (illa), antal luskontroller av Roxster 3,
antal löss hittade i Roxsters hår 0, antal kryp hittade i
Roxsters mat 27, antal kryp hittade vid småkrypsinvasion 85
(dåligt), sms till Roxster 2, sms från Roxster 0, massmejl från
klassföräldrar 36, minuter mejlkontroll 62, minuter
Roxstergrubbel 360, minuter tankar på förberedelser inför
filmmöte 20, minuter förberedelser inför filmmöte 0.

10.30 Okej. Ska verkligen sätta fart och ta tag i presentationen
av mitt manus, som är en modernisering av den berömda
norska tragedin Hedda Gabbler av Anton Tjechov, fast den
utspelar sig i Queen’s Park. Läste in mig på Hedda Gabbler
i litteraturkursen vid Bangor University men fick tyvärr
bara knappt godkänt på sluttentan. Den här gången ska jag
kanske visa dem!

10.32 Absolut nödvändigt att koncentrera mig.

11.00 Gjorde kaffe och åt upp resterna av barnens frukost,
började sedan drömma mig tillbaka till Roxsters besök i går
kväll: Roxster som stod i dörren, jättesnygg i jeans och
mörk tröja, glittrande ögon, brett leende, i händerna
shepherd’s pie från Waitrose, två burkar vita bönor och en
jamaicansk ingefärskaka.

Mmmm. Hans ansikte när han ligger ovanpå mig,
skäggstubben mot den vackra käkkonturen, mellan
framtänderna den lilla gluggen som bara syns nerifrån, hans
nakna muskulösa axlar. Att vakna sömnig mitt i natten av att
Roxster kysser mig väldigt försiktigt, på axeln, halsen, kinden,
läpparna och jag känner hans stånd mot låret. Gud, han är så



vacker och han är så bra på att kyssas och på att … Mmm,
mmm. Okej, måste tänka på feministiska, pre- och
antifeministiska teman i … Fast herregud. Det är så ljuvligt,
det gör mig så lycklig, som att sväva i en lyckobubbla. Okej,
måste sätta fart.

11.15 Plötsligt gapskratt vid tanken på överdrivet sexprat i
sängen i natt.

”Åh, åh, åh, du är så hård.”

”Hård för att jag vill ha dig, baby.”

”Så hård …”

”Du gör mig hård, baby.”

Sedan blev jag av någon anledning så till mig att jag
flämtade: ”Du gör MIG hård.”

”Va?” sa Roxster och brast i skratt. Sedan låg vi där och
fnissade så mycket att vi måste börja om från början igen.

Typiskt Roxster verkade lössen inte bekymra honom utan
han var lika glad som vanligt, även om vi var helt överens om
att vi för att ha Ansvarsfullt Sex först måste luskamma
varandra. Roxster var så rolig när han kammade mitt hår och
låtsades hitta och äta upp lössen samtidigt som han då och då
kysste mig i nacken.

Fast när det blev min tur att luskamma Roxster ville jag inte
dra uppmärksamheten till min ålder genom att sätta på mig
läsglasögonen, så det slutade med att jag omsorgsfullt
luskammade hans tjocka, vackra hår utan att se ett dugg. Som
tur var verkade Roxster mest vilja få det undanstökat och
fortsätta in till sovrummet så han märkte inte min blindhet.
Och med tanke på testosteronet kan det inte ha gjort något.
Men är det verkligen normalt att vara så fåfäng att man inte tar
på sig läsglasögonen när man ska luskamma sin toyboy?



11.45 Då så. Filmmanus! Hedda Gabbler är faktiskt en väldigt
relevant pjäs för den moderna kvinnan eftersom den
handlar om vådan av att försöka leva genom män. Varför
har Roxster inte messat än? Hoppas att det inte beror på
småkrypsincidenten.

Roxster och jag kunde för ovanlighetens skull äta frukost
ihop, eftersom det var barnflickan som lämnade i dag. Chloe,
som har jobbat för mig sedan strax efter att det hände, är som
en förbättrad version av mig: yngre, smalare, längre,
trevligare, bättre på att ta hand om barnen, och med en
ålderskompatibel livspartner vid namn Graham. Anser ändå att
det är bättre att Roxster inte träffar vare sig Chloe eller barnen
i det här skedet, så han trycker i sovrummet tills alla har gett
sig av till skolan.

Roxster hade just glatt huggit in på sin första portion müsli
när han spottade ut alltihop på bordet. Är förstås van vid sånt,
fast kanske inte från Roxster. Men sedan visade han mig
tallriken. Müslin kryllade av småkryp som sprattlade och
drunknade i mjölken.

”Är det löss?” sa jag bestört.

”Nej”, sa han dovt. ”Vivlar.”

Tyvärr reagerade jag med att börja fnittra.

”Har du någon aning om hur det känns att stoppa i sig en
sked med insekter?” sa han. ”Jag kunde ha dött. Och de med,
inte att förglömma.”

Just när han tömde ut tallriken i rätt återvinningshink
ropade han: ”Myror!” Ett prydligt led av myror var på väg från
källardörren till återvinningshinken. När han försökte flaxa lite
med draperiet för att få bort dem flög det ut ett litet moln av
malar.

”Herregud. Det är som Egyptens nio plågor här inne!” sa
han.



Och trots att han skrattade och gav mig en väldigt sexig
kyss i hallen sa han ingenting om i helgen och jag har en
känsla av att något är fel – även om det bara är den tredubbla
kränkningen mot hans största passioner i livet: insekter, mat
och återvinning.

12.00 Neeej. Klockan är redan tolv och jag har inte förberett
några av mina Tankar.

12.05 Roxster har fortfarande inte hört av sig. Kanske ska
skriva till honom? Etikettsmässigt är det helt klart mannen
som skickar första sms till kvinnan efter samlag, men
kanske kollapsar hela det sociala regelverket vid händelse
av småkrypsinvasion.

12.10 Okej. Hedda Gabbler.

12.15 Messade precis: <Så ledsen för Egyptens nio plågor och
för att jag skrattade. Ska låta rökdesinficera hela huset och
samtliga boende inför ditt nästa besök. Allt bra med dig?>

12.20 Då så. Perfekt. Hedda Gabbler. Roxster har inte svarat.

12.30 Roxster har fortfarande inte svarat. Det här är inte likt
Roxster.

Ska kanske kolla mejlen. Ibland byter Roxster elektroniskt
medium bara för att glänsa.

Inkorgen översvämmas inte bara av Ocado, Asos, Snappy
Snaps, Cotswold Holiday Cottages, länkar till kul
Youtubeklipp, erbjudanden om mexikansk Viagra, påminnelser
om Cosmatas bygg din egen nalle-kalas, utan också en uppsjö
av massmejl beträffande Atticus försvunna sko.

Avsändare: Nicolette Martinez

Ämne: Atticus skor

Atticus kom hem med Luigis sko men frånsett att hans
andra sko inte heller är hans är den inte märkt. Jag skulle



uppskatta ett återlämnande av båda Atticus skor, vilka båda
var tydligt märkta.

12.35 Bestämde mig för att ansluta mig till det kollektiva
samtalet för att visa mig solidarisk och slippa tänka på
jobbet.

Avsändare: Bridget Billymamma

Ämne: Re: Atticus skor

Förstår jag det hela rätt – gick Atticus och Luigi hem från
badhuset med bara en sko var?

12.40 Hi hi, har satt igång kul massmejlväxling: skämt om
ungar som kommer hem utan byxor, trosor etc.

Avsändare: Bridget Billymamma

Ämne: Billys öra

Billy kom hem från fotbollen i går med bara ett öra.

Har någon annan fått med sig Billys andra öra? Det var
MYCKET tydligt märkt och jag skulle bli tacksam om det
återlämnades snarast.

12.45 Fniss.

Avsändare: Nicolette Martinez

Ämne: Re: Billys öra

Enligt vissa föräldrar är det tydligen något att skratta åt att
pojkarna kan ta hand om sina tillhörigheter och att föräldrarna
tydligt märker dessa. Det är faktiskt viktigt för deras
utveckling som självständiga individer. Om det var deras barns
sko som var försvunnen skulle de kanske vara av en annan
uppfattning.

12.50 Å nej. Har stött mig med Klassmamman och
förmodligen gjort alla andra förfärade också. Ska skicka ut
massursäkt direkt.

Avsändare: Bridget Billymamma



Ämne: Atticus sko, Billys öron etc

Förlåt, Nicorette. Jag satt och försökte skriva, uttråkad och
skämtar bara. Väldigt dumt av mig.

12.55 Neeej!

Avsändare: Nicolette Martinez

Ämne: Bridget Jones

Bridget – Eventuellt var felstavningen en freudiansk
felsägning. Vi vet nog alla att du kämpar med röksuget. Om
det gjordes med avsikt var det sårande och ofint. Vi ska kanske
prata igenom det med kuratorn.

NicoLette.

Jävlar! Jag kallade henne Nicorette! Skit också. Gör inte saken
värre. Släpp det nu och koncentrera dig!

13.47 Det här är löjligt! Jag är HELT blockerad.

13.48 Alla de andra mammorna hatar mig och Roxster har inte
svarat.

13.52 I en hög över köksbordet.

13.53 Nej. Inte gå över till den mörka sidan nu. Grazina
kommer när som helst för att städa och hon får inte se mig
så här. Ska skriva en lapp betr småkrypsinvasion och gå till
Starbucks.

14.16 På Starbucks med ost- och skinkpanini. Nu så.

15.16 Svärmar av snobbmorsor har tagit över kaféet med
barnvagnar och pratar väldigt högt om sina män.

15.17 Vilken ljudnivå. Värsta jag vet, folk som pratar i telefon
på kafé – oj, mobilen, kanske Roxster!

15.30 Var Jude som helt klart satt i möte och viskade tyst:
”Bridget. Vidrige Richard har fallit pladask för Isabella.”

”Vem är Isabella?” viskade jag otåligt tillbaka.



”Tjejen som vi hittade på, på PlentyofFish.com. Vidrige
Richard har stämt träff med henne i morgon.”

”Men hon finns ju inte.”

”Exakt. Hon är jag. Han har stämt träff med mig, jag menar
med henne, på Shadow Lounge, men hon går såklart inte dit.”

”Snyggt”, viskade jag samtidigt som Jude myndigt sa: ”Då
lägger du en stopporder på två miljoner yen för
hundratjugofem och inväntar kvartalsrapporten.” Viskade
sedan: ”Och samtidigt ska killen jag träffade på
DatingSingleDoctors träffa mig – mitt riktiga jag – två kvarter
bort på Soho Hotel.”

”Perfekt!” sa jag förvirrad.

”Jag vet, eller hur? Måstespringahej.”

Hoppas att mannen från DatingSingleDoctors inte visar sig
vara påfund av vidrige Richard.

15.40 Roxster har fortfarande inte messat. Kan inte
koncentrera mig. Går hem.

16.00 Kom hem och möttes av läskigt stark tantlukt. Grazina
hade noga följt mina nerklottrade anvisningar, slängt maten,
städat och sprejat och lagt malkulor i och bakom alla
upptänkliga in- och utvägar vid golvplankor, väggar, dörrar
och möbler. Kommer att ta hela helgen, och möjligen resten
av livet, att hitta och förstöra alla malkulor. Inga malar kan
överleva det här, och framför allt nog inte toyboy. Men det
är antagligen oväsentligt eftersom FORTFARANDE
INGET SMS.

16.15 Skit. Buller och bång och röster när alla kommer hem.
Det är fredag kväll, dags för Chloe att gå hem och jag har
inte förberett mina Tankar.

16.16 Hur kan Roxster bara låta bli att höra av sig? Trots att
mitt senaste sms var en fråga. Eller var det det? Bestämde

http://plentyoffish.com/


mig för att läsa en gång till vad jag hade skrivit.

<Så ledsen för Egyptens nio plågor och för att jag skrattade.
Ska låta rökdesinficera hela huset och samtliga boende inför
ditt nästa besök. Allt bra med dig?>

Ryckte till bestört. Det var inte bara frågan, att jag hade
avslutat ett sms med en fråga, utan också mitt nu sannolikt
mycket osannolika antagande att jag skulle träffa Roxster igen.

Försökte dölja upplösningstillstånd för Billy och Mabel
(som lyckligtvis, tack vare helg, var upptagna med Plants vs
Zombies respektive Beverly Hills Chihuahua 2) medan jag
värmde spaghetti med köttfärssås (egentligen spaghetti med
ost utan spaghetti, eftersom Grazina har slängt all pasta). Efter
maten var det något med att ställa in i diskmaskinen som fick
mig att klappa ihop fullständigt och jag skickade Roxster ett
fejkat käckt sms som löd: <Det är heeeeeelg!>

Drabbades sedan av så hemska kval att jag bara lät Billy
sitta där och döda blommor med zombier, och Mabel titta på
Beverly Hills Chihuahua 2 för sjunde gången, för att de inte
skulle märka något. Förstod att det var oansvarigt och slött
föräldraskap, men tänkte ändå att det inte var lika illa som den
känslomässiga skada som det skulle innebära för dem om de
fattade att deras mamma höll på att bryta ihop över någon som
i ålder var närmare … Neeej! Är Roxster verkligen närmare
Mabel i ålder än mig? Nej, men Billy. Herregud. Vad håller jag
på med? Inte konstigt att han inte hör av sig.

21.15 Fortfarande inget sms. Kan till slut kasta mig ner i brunn
av förtvivlan, osäkerhet, tröstfilt-bortryckt-under-fötterna
etc. Grejen med att träffa en yngre man är att det känns som
att man på något mirakulöst sätt har vridit klockan tillbaka.
Ibland när vi är på stolen i badrummet och jag får syn på
oss i spegeln kan jag inte fatta att det är jag, vid min ålder,
som gör det här med Roxster. Men nu när det är över har
jag spruckit som en bubbla, precis som Tom sa. Är det bara



mitt sätt att döva existentiell ångest över åldrandet, och
rädslan för att drabbas av stroke och vad som i så fall skulle
hända med Billy och Mabel?

Det var värre när de var små. Konstant livrädd att jag skulle
spontandö under natten, eller ramla i trappan, och att ingen
skulle komma dit utan att de skulle bli helt ensamma och till
slut äta upp mig. Men som Jude påpekade: ”Hellre det än att
dö ensam och bli uppäten av en schäfer.”

21.30 Måste komma ihåg vad det står i Zen och konsten att
älska: när han kommer tar vi emot honom, när han går låter
vi honom gå. Plus att när zenelever sitter på Kudden
försonar de sig med Ensamheten, som skiljer sig från
Ensamhetskänslan. Ensamheten är förgänglighet och att
människor som vi älskar kommer in i våra liv och går igen,
vilket bara är del av Livet, eller kanske är det
Ensamhetskänslan, och Ensamheten är … Fortfarande inget
sms.

23.00 Kan bara inte somna.

23.15 Å Mark. Mark. Jag vet att jag höll på så här ”ringer han,
ringer han inte?” redan när vi var ihop, innan vi gifte oss.
Men det var ändå annorlunda. Jag kände honom så väl, jag
hade känt honom sedan jag sprang runt på hans föräldrars
gräsmatta utan kläder.

Han brukade föra samtal med mig när han sov. Det var då
jag kunde ta reda på hur han kände innerst inne.

”Mark?” – så mörk och vacker, hans sovande drag mot
kudden: ”Är du underbar?”

Suckade i sömnen och såg så ledsen och generad ut när han
skakade på huvudet.

”Älskar din mamma dig?”

Väldigt sorgsen min när han försökte säga ”nej” i sömnen.
Mark Darcy, den store människorättsadvokaten, och inuti, den



lilla trasiga pojken som skickats till internatskola som sjuåring.

”Älskar jag dig?” brukade jag säga. Och då log han alltid i
sömnen, nickade lyckligt och stolt och drog mig intill sig så att
jag kunde kura ihop mig på hans arm.

Vi kände varandra utan och innan, inifrån och ut. Mark var
en gentleman och jag litade helt på honom i alla frågor och
från den trygga punkten gick jag ut i världen. Det var som att
utforska de läskiga havsdjupen från vår trygga lilla ubåt. Och
nu … allt är läskigt och inget kommer att kännas tryggt igen.

23.55 Vad håller jag på med? Vad håller jag på med? Varför
drog jag igång det här? Varför kunde jag inte fortsätta vara
som förut? Ledsen, ensam, inget jobb, inget sex, men i alla
fall en mor och trogen deras … trogen deras far.



SJÄLENS MÖRKA NATT
 

Fredag 19 april 2013 (fortsättning)

Fem år. Är det verkligen fem år sedan? I början var det bara en
fråga om att överleva dagen. Tack och lov var Mabel för liten
för att ha några minnen av det, men, åh, blixtbilderna av hur
Billy sprang runt där hemma och sa: ”Pappa borta!” Jeremy
och Magda i dörren, polismannen bakom dem, uttrycket i
deras ansikten. Att jag instinktivt sprang fram till barnen och
tryckte dem skräckslaget intill mig. ”Vad är det, mamma? Vad
är det?” Regeringsfolk i vardagsrummet, någon som av
misstag råkade slå på nyheterna, på skärmen Marks ansikte
och rubriken:

Mark Darcy 1956–2008

Minnena är en dimma. Släkt och vänner som omslöt mig som
en livmoder, Marks juristvänner som ordnade med allt,
testamente, arvsskatt, otroligt, som en film som skulle ta slut.
Drömmarna där Mark fortfarande fanns med. Morgnarna när
jag vaknade vid fem och hade tvättats ren av sömn, att jag
under bråkdelen av en sekund trodde att allt var som vanligt
innan jag mindes: klubbad av smärta, som om en stor påle
nitade fast mig i sängen, rakt genom hjärtat, så att jag inte
kunde röra mig eftersom jag skulle kunna störa smärtan och få
den att sprida sig, samtidigt som jag visste att om en
halvtimme skulle barnen vakna och allt sätta igång igen:
blöjor, nappflaskor, försöken att låtsas att allt var bra, eller
åtminstone hålla ihop tills hjälp anlände och jag kunde gå in
och yla i badrummet, sedan måla på lite mascara och ta nya
tag.



Men grejen med att ha barn är: man kan inte gå sönder, man
måste vidare. BBI: Bara att bita ihop. Armén av
sorgebearbetare och terapeuter hjälpte mig med Billy och
längre fram Mabel: ”hanterbara versioner av sanningen”,
”uppriktighet”, ”prata”, ”inga hemligheter”, ”en trygg bas” att
närma sig det ifrån. Men för den så kallade trygga basen – dvs
(skratta inte) mig – var det annorlunda.

Det jag framför allt minns av de där samtalen var
kärnfrågan: ”Överlever du?” Jag hade inget val. Alla tankar
som ansatte mig – vår sista stund tillsammans, känslan av
Marks kostym mot min hud, jag i nattlinne, det vi inte visste
skulle bli vår sista avskedskyss, försöken att mana fram hans
blick, dörrklockan som ringde, ansiktena på trappan, tankarna
”Jag hann aldrig”, ”Om bara …”, dem måste jag slå ifrån mig.
Den noggrant orkestrerade sorgeprocessen, övervakad av
experter med milda tonfall och välvilliga omvända leenden,
var till mindre hjälp än mina försök att byta en blöja samtidigt
som jag körde en fiskpinne i mikron. Bara att hålla skutan
flytande, om än inte direkt upprätt, var, trodde jag, 90 procent
av kampen. Mark hade ordnat med allt: ekonomin,
försäkringar. Vi lämnade det stora huset med alla minnen i
Holland Park och flyttade till vårt lilla radhus i Chalk Farm.
Terminsavgifter, huset, räkningar, inkomst, allt det praktiska
hade lösts på bästa sätt: ingen press att jobba nu, bara Mabel
och Billy – min mini-Mark – det enda jag hade kvar som
kunde hålla honom vid liv och hålla mig själv vid liv. En mor,
en änka, som satte ena foten framför den andra. Men
inombords var jag ett tomt skal, i spillror, inte längre mig själv.

När fyra år hade gått tyckte vännerna till slut att det fick
vara nog.



 

 

DEL ETT

Pånyttfödd oskuld
 

ETT ÅR SEDAN …



Här ett utdrag ur förra årets dagbok, med början för precis ett
år sedan, fyra år efter Marks död. Visar hur jag hamnade i
nuvarande soppa.

DAGBOK 2012
 

Torsdag 19 april 2012

79, 4 kg, alkohol 4 enheter (snyggt), kalorier 2 822 (fast bättre
att äta riktig mat ute än gamla ostbitar och fiskpinnar),
chanser att någonsin ha eller längta efter sex igen 0.

”Hon MÅSTE få sig ett ligg”, sa Talitha bestämt och drack lite
vodka martini medan hon kastade oroväckande blickar
omkring sig på Shoreditch House för att hitta kandidater.

Det var en av våra halvspikade kvällar då Talitha, Tom och
Jude absolut vill att jag följer med, deras försök att ”Få Ut
Mig”, lite som att ta med sig mormor till havet.

”Absolut”, sa Tom. ”Sa jag att jag fick en svit på Chedi i
Chiang Mai för bara tvåhundra pund natten på
LateRooms.com. De hade en juniorsvit som kostade 179 på
Expedia men den hade ingen uteplats.”

På äldre dagar har Tom blivit allt mer besatt av vistelser på
tjusiga boutiquehotell och av att försöka få oss att skräddarsy
våra liv efter Gwyneth Paltrows blogg.

”Tom, håll tyst”, mumlade Jude och tittade upp från sin
iPhone där hon gått in på DatingSingleDoctors.com. ”Det här
är allvarligt. Vi måste göra något. Hon har blivit en Pånyttfödd
oskuld.”

”Ni förstår inte”, sa jag. ”Det är en fullständig omöjlighet.
Jag vill inte ha någon annan, aldrig. Och även om jag skulle

http://laterooms.com/
http://datingsingledoctors.com/


vilja det, vilket jag inte gör, är jag i vilket fall som helst ute ur
leken, totalt asexuell och ingen kommer att vilja ha mig igen,
någonsin.”

Jag glodde på min mage som putade ut under den svarta
toppen. Det var sant. Jag hade blivit en Pånyttfödd oskuld.
Problemet med dagens samhälle är att man hela tiden
bombarderas med bilder av sex och sexualitet – handen på
rumpan på affischtavlorna, det sammanslingrade paret på
stranden i resebyråreklamen, riktiga par som hånglar i parken,
kondomer i kassan på apoteket – en underbar magisk sexvärld
som man inte längre tillhör och aldrig mer kommer att tillhöra.

”Jag tänker inte kämpa emot, det hör till livet som änka och
processen att förvandlas till en liten tant”, sa jag teatraliskt och
hoppades att alla genast skulle hävda att jag var Penelope Cruz
eller Scarlett Johansson.

”Älskling, var inte så jäkla dum”, sa Talitha och vinkade till
sig servitören för att beställa en ny cocktail. ”Du behöver
antagligen gå ner något kilo i vikt och få lite Botox och göra
något åt håret, men …”

”Botox?” sa jag förnärmat.

”Men gud”, utbrast Jude plötsligt. ”Den här killen är inte
läkare. Han var med på DanceLoverDating. Det är samma
foto!”

”Han är kanske en läkare som älskar att dansa och helt
enkelt täcker in alla möjligheter?” sa jag uppmuntrande.

”Tyst nu, Jude”, sa Tom. ”Du har gått ner dig i ett träsk av
dunkla cybervarelser, varav de flesta inte existerar och som
tänder och släcker ner varandra helt på måfå.”

”Botox är livsfarligt”, sa jag dystert. ”Samma som
botulism. Det kommer från kor.”

”Och? Hellre dör man väl av Botox än av ensamhet för att
man är så rynkig.”



”Klaffen, Talitha, herregud”, sa Tom.

Längtade plötsligt efter Shazzer och önskade hon var här
och kunde säga: ”Kan alla jävlar sluta be varandra hålla käften
för helvete.”

”Ja, tyst med dig, Talitha”, sa Jude. ”Inte alla vill se ut som
en freakshow.”

”Älskling”, sa Talitha och förde handen till pannan. ”Jag är
INGEN ’freakshow’. Frånsett sorgen har Bridget förlorat, eller
ska vi säga, tappat bort, känslan av sitt sexuella jag och det är
vår plikt att hjälpa henne att hitta det.”

Och med en knyck på sina blanka, fylliga lockar lutade sig
Talitha tillbaka i stolen och lade ett oklanderligt slankt ben
över det andra, medan vi andra stirrade tyst på henne och sög
på våra cocktails med sugrör som femåringar.

Talitha utbrast igen: ”Det där med att se yngre ut än man är,
det handlar bara om att ändra ’vägvisarna’. Kroppen måste
tvingas stå emot medelålderns fettfördelning, rynkor är totalt
onödiga och ett friskt och skimrande levande hårsvall …”

”Köpt för en spottstyver från utarmade indiska oskulder”,
insköt Tom.

”… oavsett distributionsväg och fästningsmetod, är allt som
behövs för att vrida klockan tillbaka.”

”Talitha”, sa Jude. ”Hörde jag dig precis säga ordet som
börjar på ’medel’ och slutar på ’ålder’?”

”Jag kan ändå inte”, sa jag.

”Det här gör mig väldigt beklämd”, sa Talitha. ”Kvinnor i
vår ålder …”

”Din ålder”, muttrade Jude.

”… har bara sig själva att skylla om de stämplar sig själva
som överspelade genom att tjata om att de inte har varit på dejt
på fyra år. Germaine Greers ’försvunna kvinna’ måste mördas



brutalt och begravas. Man behöver, för sin egen och sina likars
skull, skapa en air av mystisk tillförsikt och tjuskraft,
omdefiniera sig själv som …”

”Som Gwyneth Paltrow”, sa Tom glatt.

”Gwyneth Paltrow är inte i ’vår ålder’ och hon är gift”, sa
Jude.

”Nej, jag menar jag kan inte ligga med någon”, förtydligade
jag. ”Det vore inte rätt mot barnen. Det är för mycket som ska
göras, och män är väldigt underhållskrävande varelser.”

Talitha såg bedrövat på mig, mina vanliga svarta byxor med
elastisk resår i midjan och den långa överdelen som ett täcke
över ruinerna av det som en gång var min figur. Talithas
åsikter väger trots allt ganska tungt. Hon har varit gift tre
gånger och sedan första gången jag träffade henne alltid haft
en eller annan störtförälskad karl i släptåg.

”En kvinna har sina behov”, morrade Talitha dramatiskt.
”Hur hjälper en mor sina stackars barn om hon lider av dålig
självkänsla och sexuell frustration? Om du inte får dig ett ligg
snart kommer du bokstavligen att torka ihop. Framför allt
kommer du att förtvina. Och du kommer att bli bitter.”

”Hur som helst”, sa jag.

”Vad?”

”Det vore inte rätt mot Mark.”

Ingen sa något på en stund. Det var som om en stor våt fisk
hade landat mitt i det glada sällskapet.

Senare följde i alla fall en dragen Tom med mig in på
damernas och stagade upp sig mot väggen medan jag viftade
med händerna under designerkranen för att få igång den.

”Bridget”, sa Tom när jag började treva efter pedaler under
tvättstället.

Jag tittade upp över handfatskanten. ”Ja?”



Tom hade iklätt sig yrkesrollen igen.

”Mark. Han skulle vilja att du hittade någon. Han skulle
inte vilja att du slutade …”

”Jag har inte slutat”, sa jag och sträckte på mig med visst
besvär.

”Du behöver jobba”, sa han. ”Du behöver skaffa dig ett liv.
Och du behöver någon som finns hos dig och älskar dig.”

”Jag har visst ett liv”, sa jag surt. ”Och jag behöver ingen
man, jag har barnen.”

”Om inte annat behöver du någon som kan visa hur man
slår på en kran.” Han sträckte sig mot den fyrkantiga
blandaren och vred lite nertill så att vattnet började spola. ”Gå
in på Goop”, sa han och växlade plötsligt tillbaka till kul och
knäpp Tom igen. ”Se vad Gwyneth har att säga om sex och
franskt föräldraskap!”

23.15 Sa nyss god natt till Chloe och försökte dölja viss
berusning. ”Förlåt att jag blev lite sen”, mumlade jag
enfaldigt.

”Fem minuter?” sa hon och rynkade leende på ögonbrynen.
”Bara roligt att du fått ha lite kul!”

23.45 Har lagt mig. I stället för vanliga pyjamasen med
hundarna, den som matchar ungarnas, har jag talande nog
på mig det enda småsexiga nattlinne jag fortfarande får på
mig. Fylls av plötslig förväntan. Kanske Talitha har rätt!
Vad hjälper det barnen om jag skrumpnar ihop och blir
bitter? De kommer att bli självcentrerade, krävande
curlingbarn – och jag en missnöjd och negativ gammal
häxa som kastar sig över sherryn och ryter: ”VARFÖR
GÖR NI INGENTING FÖR MIIIIIIIIIG?”

23.50 Kanske gått genom lång mörk tunnel som det finns ljus i
änden av. Kanske skulle någon kunna älska mig? Inga skäl
till att jag inte skulle kunna ta hit en man. Kunde sätta en



hasp på insidan av sovrumsdörren, så att ungarna inte
klampar in när ”vi” skapar vuxen, sensuell värld där … nej!
Gråt från Mabel.

23.52 Rusade in i barnkammaren och såg rufsig figur sitta i
undersängen, sedan snabbt fälla ihop sig till ett paket, vilket
hon alltid gör eftersom hon egentligen inte ska vakna på
nätterna. Sedan satte hon sig rakt upp igen, såg på
pyjamasen där diarrén vällde fram, öppnade munnen och
kräktes.

23.53 Lyfte ner Mabel i badkaret och försökte låta bli att spy
när jag tog av henne pyjamasen.

23.54 Tvättade och torkade Mabel, satte ner henne på golvet
och gick sedan för att hitta ny pyjamas, ta ur lakan och
försöka hitta rena lakan.

00.00 Gråt från barnkammaren. Med diarrélakan i händerna
omdirigerade jag till barnkammaren bara för att höra
konkurrerande gråt från badrummet. Funderade på vin.
Påminde mig att jag är ansvarsfull mor, inte slampa på All
Bar One.

00.01 Flaxade runt i halvt dissociativt tillstånd mellan
barnkammare och badrum. Badrumsgråt skruvades upp ett
snäpp. Störtade dit i tron att Mabel stoppat i sig rakhyvel,
gift el dyl, men såg henne i stället bajsa i badkaret med en
min som vittnade om lika delar skam och förskräckelse.

Överväldigad av kärlek till Mabel. Lyfte upp henne. Diarré
och spyor nu inte bara på lakan, badrumsmatta, Mabel etc,
utan även på småsexigt nattlinne.

00.07 Gick till barnkammaren med Mabel och diarrétvätt i
famnen och såg att Billy stigit ur sängen och stod varm och
rufsig i håret och såg på mig som om jag vore välvillig Gud
med alla svar. Utan att släppa mig med blicken spydde han
rakt ut à la Exorcisten, med den skillnaden att hans huvud
befann sig i låst framåtläge och inte snurrade runt runt runt.



00.08 Diarrén sprutade över Billys pyjamas. Billys förvirrade
min fick hjärtat att svämma över av kärlek till Billy.
Hamnade i diarré- och spydränkt kalifornisk ”gruppkram”
med Billy och Mabel samt diarrélakan, -badrumsmatta, -
pyjamasar och småsexigt diarrénattlinne.

00.10 Önskade att Mark vore här. Blixtbilder av Mark i sin
advokatmorgonrock på natten, en skymt av hår på bröstet,
små glimtar av humor mitt i småbarnskaos, hans
förvandling till furir när han försökte organisera oss, som
om det gällde någon sorts gränsoperation, tills han insåg det
absurda i alltihop och vi måste skratta.

Han missar alla de små ögonblicken, tänkte jag. Han missar
sina barns uppväxt. Till och med det här skulle ha varit kul i
stället för läskigt och förvirrande. Den ena kunde ha stannat
hos dem och den andra tagit hand om lakanen, sedan kunde vi
ha lagt oss i våningssängen igen och fnissat åt det och … hur
skulle någon annan kunna glädjas åt dem och älska dem så
som han skulle ha gjort, till och med när de bajsade överallt
och …?

00.15 ”Mamma!” Billy tvingar mig snabbt tillbaka till
verkligheten. Läget onekligen besvärligt: alla nerbajsade
och nerspydda, rädda och hulkande. Det ideala vore att
skilja barn från tyger/kladd och lägga båda barnen i varmt
bad och hitta rena lakan. Men tänk om det kommer mer
bajs/spyor? Vad händer då? Vattnet skulle bli förgiftat och
möjligen kolerasmittat, som öppet avlopp i flyktingläger.

00.16 Nådde fram till provisorisk lösning: placera ”lekmatta” i
plast på badrumsgolv med kuddar, handdukar etc, allmänt
utspridda.

00.20 Beslutade att gå ner till tvättmaskinen (läs kylen, för att
hämta vin).

00.24 Stängde dörren och sprang ner.



00.27 Rensade skallen med klunk vin och insåg det
meningslösa i att tvätta lakan osv. Det grundläggande målet
måste ändå vara att hålla barnen vid liv till morgonen, helst
utan att själv drabbas av nervsammanbrott.

00.45 Insåg att vin, trots välgörande för huvudet, hade motsatt
verkan på magen.

00.50 Spydde.

02.00 Både Billy och Mabel har somnat på badrumsgolvet och
ligger hyfsat rena på och under handdukar. Bestämde att
helt enkelt lägga mig bredvid dem i bajs- och spystänkt
småsexigt nattlinne.

02.05 Känns som härlig seger, typ som när en general har
avvärjt massaker, blodbad el dyl och fått till stånd fredlig
lösning: börjar till och med höra ledmotivet från Gladiator
och se mig som Russell Crowe, delvis dold bakom orden:
”En Hjälte Reser Sig.”

Kan samtidigt inte blunda för känslan att eventuella
ansatser på det erotiska området kanske inte är någon bra idé
när det är så här.



EN NY BÖRJAN – ETT NYTT JAG
 

Fredag 20 april 2012

78,5 kg, planerad meditation 20 min, utförd meditation 0 min.

14.00 Okej. Bestämt mig. Ska förändras totalt. Ska ta upp
studier av zen-, new age- och självhjälpsböcker, och yoga
etc, börja från insidan, inte utsidan, meditera regelbundet
och gå ner i vikt. Har förberett allt med ljus och yogamatta i
badrummet och ska sitta i ro och meditera och stilla sinnet
före ungarnas läkarbesök utan att glömma bort att avsätta
tid för att a) köpa matsäck och b) leta efter borttappade
bilnycklar.

Ska dessutom göra följande:

JAG SKA

*Gå ner fjorton kg.

*Gå med på Twitter, Facebook, Instagram och WhatsApp i
stället för att känna mig gammal och mossig för att alla andra
är med på Twitter, Facebook, Instagram och WhatsApp.

*Sluta vara rädd att slå på tv:n och bara leta fram manualer för
tv, digital- och dvd-box samt fjärrkontroller, så att tv blir till
nöje och glädje istället för att leda till upplösningstillstånd.

* Göra regelbunden storrensning, tömma huset på alla onödiga
ägodelar, särskilt i skåpet under trappan, så att vi bara har det
vi behöver och plats för allt och allt på sin plats, typ
buddhistiskt zendo eller hemma hos Martha Stewart.

* Med ovanstående i åtanke, be mamma sluta skicka oanvända
handväskor, ”stolor”, Wedgwood-”terriner” etc, och påminna
henne om att det är ett tag sedan ransoneringen upphörde och



att utrymme och inte ägodelar är bristvaran numera
(åtminstone i urbana västvärlden).

* Börja skriva på min Hedda Gabbler-bearbetning för att
återgå till liv som förvärvsarbetande vuxen.

* Faktiskt skriva ovan nämnda manus i stället för att ägna
halva dagarna åt att börja leta efter något, sedan vandra
planlöst från rum till rum och noja över obesvarade mejl, sms,
räkningar, barnens träffar med lekkamrater, gokartkalas,
benvaxningar, läkarbesök, föräldramöten, barnvaktsscheman,
konstiga ljud från kylen, skåpet under trappan, orsak till att
tv:n inte fungerar, sedan sätta mig igen och komma på att jag
glömt vad jag letade efter från början.

* Inte ha på mig samma tre plagg hela tiden, utan i stället gå
igenom garderober och sätta ihop moderiktiga ”lookar”
baserade på kändisar på flygplatser.

* Tömma skåpet under trappan.

* Ta reda på varför kylen låter.

* Bara gå in på mejlen en timme per dag och då fixa allt, i
stället för att ägna hela dagen åt hopplöst cybersnurrande
mellan mejl, tidningsartiklar, kalender, Google och shopping-
och semestersajter, samtidigt som jag messar och ändå inte
svarar på några mejl.

* Inte lägga Twitter, Facebook, WhatsApp och liknande till
cybersnurren efter att ha gått med.

* Ta tag i mejl direkt så att mejl blir effektivt
kommunikationsmedel i stället för skräckinjagande
Odetonerad inkorg proppad med dåligt samvete och obriserade
tidsvampyrbomber.

* Ta bättre hand om barnen än vad barnflickan Chloe gör.

* Skapa regelbundna rutiner för ungarna så att alla vet var de
är och vad de ska göra, i sht jag.



* Läsa självhjälpsböcker om föräldraskap, inkl Ett två
tre … Bättre, enklare föräldraskap och Franska barn kastar
inte mat och på så vis ta bättre hand om barnen än Chloe.

* Ta med barnen och hälsa på mamma minst en gång i
månaden.

* Vara snällare mot Talitha, Jude, Tom och Magda som tack
för att de är så snälla mot mig.

* Gå på pilates en gång i veckan, zumba två ggr i veckan,
gymmet tre ggr i veckan och yoga fyra ggr i veckan.

JAG SKA INTE

* Dricka så mycket Cola Light före yogan att hela yogapasset
blir övning i att försöka låta bli att fisa.

* Någonsin hämta/lämna ungarna för sent.

* Göra V-tecken mot folk när jag hämtar/lämnar ungarna.

* Reta mig på diskmaskin, torktumlare och mikrovågsugn som
meddelar att de är klara med uppmärksamhetstörstande
pipanden eller slösa tid på att surt härma diskmaskin gm att
dansa runt och säga: ”Titta på mig, titta på mig, jag är en
diskmaskin, jag har diskat disken.”

* Reta mig på mamma, Una eller perfekta Nicolette.

* Kalla Nicolette Nicorette.

* Tugga fler än tio Nicorette per dag.

* Gömma tomma vinflaskor för Chloe.

* Äta riven ost direkt från kylen och spilla över hela golvet.

* Vara gapig eller snäsig mot barnen utan alltid tala med lugn,
stadig, elektronisk-människa-i-röstbrevlådan-röst.

* Dricka fler än en burk (vardera) av Red Bull och Cola Light
om dagen.



* Dricka fler än två icke-koffeinfria cappuccino om dagen.
Eller tre.

* Äta fler än tre Big Macs eller ost- och skinkpaninis från
Starbucks i veckan.

* Alltid säga ”Ett … två …” i varnande ton till barnen innan
beslut har fattats om vad som händer vid ”tre”.

* Ligga och dra mig i sängen och tänka morbida eller erotiska
tankar, utan gå upp direkt vid 6 och fixa mig i stil med Stella
McCartney, Claudia Schiffer el likn innan jag lämnar ungarna.

* Fara runt hysteriskt när något går åt skogen utan i stället
uppnå acceptans och lugn – och stå som ett stort stolt träd i
sagda skog.

Men hur kan jag acceptera det som hände? … Alltså, jag får
inte … Nej! Dags för läkarbesök och jag har inte gjort i
ordning mellanmål, skrivit, mediterat eller lyckats leta reda på
de SABLA BILNYCKLARNA! FAN!



SOCIALA MEDIER-OSKULD
 

Lördag 21 april 2012

78 kg, minuter på motionscykel 0, minuter skåpstädning 0,
minuter analys av fjärrkontrollsanvändning 0, hållna löften 0.

21.15 Barnen sover och allt är mörkt och tyst i huset. Gud,
VAD JAG ÄR ENSAM. Alla andra i London sitter på
restaurang, skrattar uppsluppet med kompisar och har sedan
sex.

21.25 Ja ja. Helt okej att vara hemma en lördagskväll. Ska
tömma skåpet under trappan och sedan sitta på
motionscykeln.

21.30 Tittade i skåpet. Kanske inte.

21.32 Tittade i kylen. Kanske ska ta vinglas och påse riven ost.

21.35 Det var bättre. Ska gå in på Twitter! Med de sociala
mediernas inträde behöver ingen någonsin känna sig
isolerad och ensam längre.

21.45 Har gått in på Twittersajten men fattar inte. Är bara
långa rader av obegriplig rappakalja, halvsamtal med @hit
och @dit. Hur ska någon kunna fatta något av vad som
händer?

Söndag 22 april 2012

21.15 Okej. Har gått med på Twitter nu. Måste hitta på namn.
Något ungdomligt: SuperDuperBridget?

21.46 Kanske inte.

22.15 JoneseyBJ!

22.16 Men varför heter det @JoneseyBJ? At? At vadå?

https://twitter.com/hit
https://twitter.com/adit36
https://twitter.com/joneseybj


Måndag 23 april 2012

79,8 kg (herregud), följare på Twitter 0.

21.15 Fattar inte hur man lägger upp foto. Nu bara tom
äggsymbol. Kan funka! Kan vara bild av mig före
befruktning.

21.45 Så där. Ska vänta på följare.

21.47 Inga följare.

21.50 Ska förresten inte vänta på följare. För den som väntar
är tiden alltid lång.

22.00 Undrar om jag har några följare än.

22.02 Inga följare.

22.12 Fortfarande inga följare. Va! Själva vitsen med Twitter
är att man ska prata med folk men finns ingen att prata
med.

22.15 Följare 0. Smygande skamkänsla och rädsla: kanske
twittrar alla med varandra och ignorerar mig eftersom jag är
impopulär.

22.16 Twittrar kanske rent av om hur impopulär jag är, bakom
min rygg.

22.30 Toppen. Inte nog med isolerad och ensam utan tydligen
impopulär nu också.

Tisdag 24 april 2012

79,4 kg, kalorier 4 827, ursinnigt mixtrande med teknisk
apparatur 127 min, teknisk apparatur som gjorde något av det
förväntade 0, trevliga aktiviteter frånsett intag av 4 827
kalorier och mixtrande med teknisk apparatur 0 min, följare
på Twitter 0.

07.06 Kom just ihåg att jag är med på Twitter. Känner mig
grym! Är del av väldig social revolution och ung. I går
kväll lade jag bara inte ner tillräckligt mycket tid! Kanske



har tusentals följare dykt upp under natten! Miljoner! Jag
kommer att ha blivit viral. Jättespännande att se hur många
följare som har kommit!!

07.10 Aha.

07.11 Fortfarande inga följare.

Onsdag 25 april 2012

80,7 kg, kontroller av antal följare på Twitter 87, följare på
Twitter 0, kalorier 4 832 (dåligt men skulden ska läggas på
icke-existerande följare på Twitter).

21.15 Fortfarande inga följare. Har ätit följande:

* 2 chokladcroissanter

* 7 Babybel-ostar (fast en var halväten)

* ½ påse riven mozzarella

* 2 Cola Light

*1 ½ korv kvar efter ungarnas frukost

* ½ McDonald’s cheeseburgare från kylen

* 3 skumbollar

* 1 Cadbury’s mjölkchokladkaka (stor)

Tisdag 1 maj 2012

23.45 Just blivit vitlistad av Twitter för att ha kollat antal
följare 150 ggr på en timme.

Onsdag 2 maj 2012

78,9 kg, följare på Twitter 0.

21.15 Tänker inte gå in mer på Twitter eller kolla antal följare.
Ska kanske gå med på Facebook.

21.20 Ringde Jude för att fråga hur man går med på Facebook.
”Var försiktig”, sa hon. ”Det är ett bra sätt att hålla
kontakten men till slut sitter du där och tittar på bild efter



bild av gamla ex med armarna runt nya flickvänner och
sedan plockar de bort dig som vän.”

Fnys. Lär knappast hända mig. Ska testa Facebook.

21.30 Kanske ska vänta lite innan jag testar Facebook.

Jude ringde nyss och skrattade. ”Seriöst, börja inte med
Facebook än. Jag fick precis ett meddelande på min om att
Tom kollar in dejtingprofiler på Facebook. Han måste ha
kryssat i en ruta av misstag. Alla kan se det, även hans
föräldrar och gamla psykologiprofessorer.”



DEN DALLRIGA DIAFRAGMAN
 

Onsdag 9 maj 2012

79,4 kg, följare på Twitter 0.

09.30 Kris! Ryggen helt borta. Alltså, inte borta direkt, i den
meningen att axlarna fortfarande sitter ihop med baken.
Men var nyss inne på Twitter och efter koll av antal följare
slog jag ihop datorn, knyckte likgiltigt på nacken och sa:
”Bah!” och plötsligt började det krampa i hela övre delen
av ryggen på vänstersidan. Som att inte ha vetat om att jag
har en rygg förut och nu tokvärker det och vad ska jag ta
mig till?

11.00 Nyss kommit hem från kiropraktorn. Kiropraktorn sa att
felet inte beror på Twitter utan på åratals lyft av barn och
jag ska försöka lyfta med benen i stället för med ryggen –
dvs sätta mig på huk som en afrikansk infödingskvinna, ngt
som verkar lite otympligt, fast inte för att afrikanska
infödingskvinnor skulle vara otympliga utan de är
naturligtvis väldigt eleganta.

Hon frågade om jag hade några andra besvär och jag sa:
”Halsbränna.” Hon klämde lite överallt på magen och sa
plötsligt: ”Jösses! Jag har aldrig känt en dallrigare diafragma.”

Visar sig att pga min ålder har hela mellangärdet vägrat gå
tillbaka till hur det var förut och alla inälvorna hänger ut över
mina svarta mjukisbyxor som en gröt.

”Vad ska jag göra?”

”Du måste börja träna upp magen”, sa hon. ”Och du måste
få bort en del fett. Det finns en väldigt bra ny fetmamottagning
på St Catherine’s Hospital.”



”FETMAMOTTAGNIIIIIIIING?” sa jag förnärmad
samtidigt som jag hoppade upp från britsen och satte på mig
kläderna igen. ”Det är möjligt att jag har kvar lite gravidmage,
men sjukligt fet är jag inte!”

”Nej, nej”, skyndade hon sig att säga. ”Inte sjukligt fet.
Men det är väldigt effektivt om man vill gå ner i vikt
ordentligt. Det är hemskt svårt när man har småbarn.”

”Jag vet”, babblade jag. ”Det är ingen konst att veta vad
man ska äta, men om man omges av överblivna fiskpinnar och
pommes frites klockan fem varenda kväll och stoppar i sig
dem och sedan sin egen middagsmat …”

”Exakt, mottagningen ordinerar dig bara måltidsersättning
så då råder inga tveksamheter”, sa kiropraktorn. ”Då stoppar
du inget annat i munnen.”

Osäker på vad Tom, Jude och Talitha skulle säga om det,
harkel harkel.

Gick surt därifrån men ville nästan vända och säga: ”Har du
lust att följa mig på Twitter?”

21.15 Åkte hem och granskade mig förfärat i spegeln. Börjar
se ut som en häger. Armar och ben har inte förändrats, men
hela överkroppen är som en stor fågel med jättefettvalk runt
magen som med kläder på ser ut som något som skulle
kunna serveras på jul med tranbärsgelé och sky, och utan
kläder som att ha stått och kokat hela natten i en gryta i en
låda halm i Skottland och snart ska slevas upp till hela
skotska släkten på nyårsdagen. Talitha har rätt.
Hemligheten är att ändra den automatiska fettfördelningen i
(omodernt förkastligt uttryck i antågande) medelåldern.

Torsdag 10 maj 2012

78,9 kg, följare på Twitter 0.

10.00 Nyss pratat med fetmamottagningen. Glädjande nog
rådde vissa tvivel kring huruvida jag egentligen lider av



tillräckligt svår fetma för att de ska ta emot mig! Hörde hur
jag för första gången i livet ljög om vikten för att verka
tyngre än jag egentligen är.

10.10 Ska förvandla min kropp till supersmidig muskelgrej
med hårda muskelrep som håller in inälvorna och midjan.

10.15 Stoppade reflexmässigt i mig resterna av ungarnas
frukost.

Torsdag 17 maj 2012

79,4 kg, följare på Twitter 0.

09.45 Klar för avfärd till fetmamottagningen. Känns som
riktigt lågvattenmärke. Kommer att bli som en av de där
man kan se i ett medicininslag på nyheterna och som sitter i
sjukhusrock och skäms medan någon tar blodtrycket på
dem och en trimmad, strömlinjeformad reporter står
framför kameran och uttalar sig i bekymrade och stränga
ordalag om ”fetmaepidemin”.

10.00 Fetmamottagningen var FANTASTISK. Efter en lite
förarglig inledning i receptionen, där jag flera gånger och
med högre och högre röst måste uppge
”Fetmamottagningen”, kom jag till slut fram till rätt ställe
och det första jag såg var en man som var så stor att han
måste rulla fettet på en vagn framför sig. En något mindre
storväxt kvinna verkade vilja ragga upp honom och sa med
förförisk röst: ”Led du av barnfetma?”

Folk gav mig så beundrande blickar som jag inte fått sedan
jag var tjugotvå och sprang runt i psykedelisk skjorta knuten i
midjan och visade bar och platt mage. Förstod att de måste tro
att jag var en av mottagningens framgångssagor i slutet av sitt
”program”. Fick ovanlig rusch av självförtroende. Förstod att
det var fel och respektlöst mot medpatienter.

Bara det att se fett rullas fram på en vagn som en fristående
kroppsdel gjorde också att jag kunde se det som något konkret.



Inser att jag i det förflutna har betraktat fett som helt absurd
naturens nyck snarare än direkt följd av sånt-man-stoppat-i-
sig.

”Namn”, sa mannen i luckan som oroväckande nog själv
var väldigt fet. Nog måste de som jobbar på mottagningen ha
lärt sig lite vid det här laget?

Allt var medicinskt och komplicerat: blodprover, EKG och
konsultation. Så fort vi tagit oss förbi det pinsamma
ögonblicket när jag blev kallad ”geriatrisk mor” på
inskrivningsblanketten gick allt galant. Verkar inte vara
vägningen som är poängen. Poängen är att gå ner en
klänningsstorlek, eller två, eller tre. Och folk som är väldigt,
väldigt feta – typ tjugofem eller femtio kilo överviktiga – kan
gå ner jättemycket – typ fem kilo fett i veckan! Och det är rent
fett. Men om man bara försöker gå ner tio femton procent av
sin kroppsvikt tappar man efter några kilon inte fett utan
(dystert nog) andra saker.

Framför allt handlar det inte om vikt utan om procent fett i
relation till muskler. Om man bara hårdbantar och inte
styrketränar tappar man sina muskler, som är tyngre än fettet.
Man väger alltså mindre, men är fetare. Något sånt. Hur som
helst är tanken: jag ska gå på gym.

Min diet kommer enbart bestå av proteinchokladpudding
och proteinchokladbitar, sedan en liten portion protein och
grönsaker på kvällen, så jag får inte stoppa något i munnen
som inte är något av ovanstående. (Frånsett penisar – var fick
hjärnan den tanken ifrån? Det kan man ju drömma om, fast
efter i dag verkar det plötsligt inte helt omöjligt.)



MAKEOVER!
 

Torsdag 24 maj 2012

81,2 kg (fnys), viktminskning 0 kg, följare på Twitter 0,
proteinchokladbitar 28, proteinchokladpuddingar 37, måltider
ersatta med proteinchokladbitar eller -puddingar 0,
genomsnittligt antal kalorier per dag efter kombination av
vanlig mat och proteinprodukter 4 798.

Var precis på Fetmamottagningen för första veckans
invägning.

”Bridget”, sa sköterskan. ”Tanken är att du ska ersätta
måltiderna med proteinprodukterna, inte äta dem dessutom.”

Tittade surt på diagrammet och utbrast: ”Har du lust att
följa mig på Twitter?”

”Jag är inte med på Twitter”, sa hon. ”Nästa vecka föreslår
jag att du glömmer Twitter och bara äter produkterna. Inget
annat. Okej?”

21.15 Barnen sover. Gud vad jag är ensam. Twitterföljarlös,
fet, hungrig och less på sabla fetmaprodukter. Avskyr den
här tiden på kvällen när ungarna har lagt sig. Borde kännas
avkopplande och skönt i stället för bara ensamt. Okej. Ska
inte älta. De närmaste tre månaderna ska jag:

* Gå ner minst 30 kg

* Skaffa 75 följare på Twitter

* Skriva 75 manussidor

* Lära mig sköta tv:n



* Hitta kompis som har barn i samma ålder och bor i närheten
så kvällarna blir kul i stället för kaos följt av tokfrossa på riven
ost

Yes! Det är det jag behöver. Inte naturligt för barn att vara
isolerade i individuella hushåll med en eller två vuxna som
fokuserar alldeles för mycket på deras lycka och inte vågar
låta dem leka på gatan av rädsla för pedofiler. Måste ha funnits
pedofiler när vi växte upp också, men den oro som utvecklats
via media har fått föräldrarollen att helt ändra karaktär.
Behöver andra föräldrar att prata spontant och dricka vin med
medan barnen leker, så vi skulle bli som typ italiensk
storfamilj som äter middag under ett träd. För som ordspråket
säger: ”Det krävs en by för att fostra ett barn.”

Och för att göra en kändis redo för röda mattan.

Jag har faktiskt sett en trevlig kvinna mittemot som verkar
ha barn – fast ”trevlig” är kanske fel ord. Hon är galet
bohemisk, med svart hårsvall där det sticker fram saker som
skulle passa bättre i en handelsträdgård eller djuraffär än på ett
huvud. Det skulle kanske se konstigt ut om det inte vore för
hennes lika mörka bohemskönhet. Har sett henne ihop med
andra människor när de kommit och gått: barn, tonåringar –
barnflickor? Barnpojkar? Älskare? – en ruffigt snygg kille som
kan vara hennes man, eller en konstnär på besök, och ibland en
bebis. Kanske hon har barn i samma ålder.

Känner mig gladare nu. Blir bättre i morgon.

Torsdag 31 maj 2012

79,4 kg.

Hurra! Har gått ner 2 kg sedan förra veckan! Tillbaka på
samma vikt som när jag började banta. Fast sköterskan säger
att det inte är fett utan ”andra saker”. Säger också att jag måste
börja t ex cykla i stället för att sitta på arslet hela dagarna.

Torsdag 7 juni 2012



77,6 kg.

10.00 Har tagit till mig vår excentriske (dvs kloke)
borgmästare Boris Johnsons idé med lånecyklar – köpt
Boris Bike-nyckel, lånat Boris Bike och allt! Plötslig känsla
av att vara del av coolt cykel-London: hel värld av
bekymmerslösa unga människor som låter bilen stå och är
gröna och sköna! Ska cykla till Fetmamottagningen.

10.30 Nyss kommit hem, traumatiserad efter cykeltur.
Fullständigt skräckinjagande. Kändes konstant som jag
hade glömt sätta på säkerhetsbältet och hoppade av så fort
det kom en bil. Ska kanske ta kanalvägen.

11.30 Nyss hemma efter kanaltur på cykel. Gick jättebra tills
någon slängde ett ägg på mig från en bro. Eller kanske var
det en fiskmås som födde för tidigt. Ska tvätta bort ägg, inte
låna fler cyklar och ta bussen till Fetmamottagningen.
Kommer åtminstone att vara levande och ren när sitter på
arslet i stället för död med ägg överallt.

Torsdag 14 juni 2012

75,8 kg!

Tar hela tiden av kläderna och kliver upp på vågen, tar sedan
av klocka, armband etc och glor förtjust på visaren. Vill bara
banta mera.

Onsdag 20 juni 2012

13.00 Just varit på gymmet – vilket är bra, fast såklart gräsligt.
Och vilken lag är det förresten som säger att när
omklädningsrum är tomt så när som på en enda annan
person har den personen alltid skåpet precis över ens eget?

Ska gå in på Twitter igen och hitta folk.

13.30.

<@DalaiLama Som när en orm ömsar skinn måste vi gång på
gång släppa vårt förflutna.>

https://twitter.com/DalaiLama


Ni ser? Dalai lama och jag är ett och samma
cybermedvetande. Jag ömsar fett som en orm.

Onsdag 27 juni 2012

09.30 Har börjat på mitt Hedda Gabbler-manus. Faktiskt mkt
relevant eftersom det handlar om en flicka bosatt i Norge –
Queen’s Park i min version – som kommer fram till att
”hon har dansat färdigt” och att ingen underbar faktiskt
kommer att gifta sig med henne, så hon får nöja sig med en
tråkmåns – som att kasta sig på sista stolen när musiken
tystnar i hela havet stormar. Ska kanske låta henne gå ner
massor i vikt också, och få miljontals följare på Twitter.

10.00 Kanske inte. Följare på Twitter 0.

Torsdag 28 juni 2012

72,1 kg, viktminskning 7,3 kg!

DMB (Dra mig baklänges). Har gått ner 7,3 kg! Det konstiga
är att efter alla års bantningskurer som har misslyckats eller
varat i fem dagar ser det faktiskt ut som om den här …

… fungerar! Det är något med att gå dit varje vecka för
vägning och fettprocentsmätning och veta att jag inte kan
fuska gm att låtsas köra Haydieten när jag vill ha en bakad



potatis och Viktväktardieten när jag vill ha en Mars. Märkte
dessutom nyss att jag kan ha klänning från före graviditeterna
(tältformad ska väl erkännas) och det har gjort mig vansinnigt
optimistisk.

Torsdag 12 juli 2012

70,3 kg, viktminskning 9,1 kg, manussidor 10, följare på
Twitter 0.

21.15 Gud vad jag är ensam. Nu så. Ska verkligen sätta igång
med Twitter.

21.20 Dalai lama har 2 miljoner följare och ändå följer han
ingen alls. Så är det. En gud kan inte följa andra. Undrar
om han verkligen twittrar själv eller har han en assistent
som sköter det?

21.30 Upplösningstillstånd. Lady Gaga har 33 miljoner
följare! Fattar inte varför jag bryr mig. Twitter är en enda
stor popularitetstävling där jag naturligtvis är dömd att bli
jumbo.

21.35 Messade Tom och förklarade att Lady Gaga har 33
miljoner följare och jag noll.

21.40 <Du måste ju följa folk. Hur ska de annars veta att du
finns på Twitter?>

<Men Dalai lama följer ingen.>

<Du är ingen gud eller Lady Gaga, hjärtat. Du måste vara
proaktiv. Följ mig: @TomKat37.>

22.00 @TomKat37 har 878 följare. Hur har han lyckats med
det?

Fredag 13 juli 2012

22.15 Jag har en följare! Ni ser. Folk börjar lägga märke till
min stil.

https://twitter.com/Tomkat37
https://twitter.com/Tomkat37


22.16 Aha. <@TomKat37 – du ser? Du har en följare. Fortsätt
nu.> Bara Tom.

Tisdag 17 juli 2012

68,9 kg, följare på Twitter 1.

12.00 Strålande och historisk dag. Precis varit och shoppat på
H&M och bad biträdet hämta en stl 44 och hon såg på mig
som om jag var tokig och sa: ”Du behöver en 42:a.”

Jag skrattade rått: ”Jag kommer aldrig i en 42:a”, och hon
hämtade den och den passade. Jag är en stl 42!

Och jag har en följare! Är praktiskt taget viral.

Torsdag 26 juli 2012

67,6 kg, manussidor 25, följare på Twitter 1.

Hurra! Under 68 kg (fast stod iofs på ett ben och lite lutad mot
handfatet).

Har dessutom kommit in i ett skrivarstim. Bestämt mig för
att döpa manus till Med vinlöv i håret som är Heddas mest
kända replik i Hedda Gabbler. Fast den är bara känd för att
ingen förstår vad hon menar.

Måndag 30 juli 2012

67,1 kg, följare på Twitter 50 001.

21.15 Jag har fått en följare till! Men en helkonstig följare.
Det är en följare med 50 000 följare.

21.35 Vad är det för något? Den ligger bara där och hovrar
liksom, vakar ljudlöst som ett rymdskepp. Känns som jag
borde skjuta på den eller något.

21.40 Den heter XTC Communications.

22.00 Twittrade om läget med helkonstiga följaren till Tom,
som twittrade tillbaka.

https://twitter.com/Tomkat37


<@TomKat37 @JoneseyBJ Det är en spambot, vännen. Det
är bara marknadsföring.>

22.30 Fniss. Svarade:

<@JoneseyBJ @TomKat37 Jag har redan en spambot. Du
skulle ha sett den i solens första skarpa strålar i morse.>

Tisdag 31 juli 2012

Följare på Twitter 50 001.

14.00 FEMTIO TUSEN EN FÖLJARE. Känns fantastiskt!
Precis köpt läpplumper! Känns lite märkligt men verkar
ändå som att den fungerar.

15.00 Undrar om läpplumper på händerna ger feta fingrar?

Onsdag 1 augusti 2012

Följare på Twitter 1 igen.

07.00 Fnys. Spambot borta, bara så där, och har tagit med sig
sina 50 000 jäkla följare. Oj! Ungarna vakna.

21.15 Ska bara kolla Twitter.

21.20 Tom har ”retweetat” mitt spambottweet och sju följare
har tillkommit.

21.50 Fast vad gör jag nu? Ska jag ta emot dem? Hälsa dem
välkomna?

21.51 Följa dem?

22.00 Paralyserad till tystnad av sociala medier-krångel. Ska
kanske lägga ner det här med Twitter.

Torsdag 2 augusti 2012

64,4 kg. Viktminskning 15 kg, muskelökning 5 % (vad det nu
betyder).

13.00 Fnittrigt euforisk! Var på Fetmamottagningen och
sköterskan säger att jag ligger före tidsplan och är

https://twitter.com/Tomkat37
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/Tomkat37


mönsterpatient. Gick sedan till H&M igen för
storlekskontroll och har stl 40.

Är smal och ingen häger! Är Uma Thurman! Är Jemima
Kahn!

14.00 Sprang in på Marks & Spencer och köpte
chokladmoussetårta för att fira och har ätit upp hela som en
isbjörn som lastar in med tassen.

Fredag 3 augusti 2012

65,8 kg (kris).

10.00 Jag svär, chokladmoussetårtan har förflyttat sig direkt
från mun till mage och bara ligger där under huden som
foliepåse i billig vinbox. Måste släppa filmmanus, karriär
etc och gå på gym.

12.00 Ska aldrig mer gå på gym. Kommer aldrig att gå ner i
vikt, aldrig, och det skiter jag i. Så förbannad när jag låg på
mage med baken i vädret och inte kunde lyfta en vikt med
fotlederna. Såg mig omkring och tittade på alla löjligt
förvridna i maskiner som på tavla av Hieronymus Bosch.

Varför är kroppar så svåra att få att lyda? Varför? ”Titta på
mig, titta på mig, jag är en kropp. Jag tänker vräka på med fett
om du inte typ SVÄLTER dig och går på ovärdiga
TORTYRCENTER och inte äter något gott eller dricker dig
full.” Hatar att banta. SAMHÄLLETS fel alltihop. Ska bara bli
gammal och fet och äta vad jag vill och ALDRIG HA SEX
IGEN och RULLA FRAM MITT FETT PÅ EN VAGN.

Söndag 5 augusti 2012

Vikt okänd (vågar inte titta).

23.00 Har i dag satt i mig följande:

* 2 fibermuffins (dvs 482 kalorier x 2)

* Stor engelsk frukost med korv, äggröra, bacon, tomater och
stekt bröd



* Pizza Express-pizza

* Banana split

* 2 rullar Center

* En halv chokladcheesecake från Marks & Spencer (faktiskt,
om jag ska vara ärlig, en hel Marks & Spencer-cheesecake)

* 2 glas chardonnay

* 2 påsar ost- och lökchips

* En påse riven ost

* En 3-decimeters ”godisorm” köpt på Odeonbiografen

* 1 påse popcorn (stor)

* 1 varmkorv (stor)

* Det sista av 2 varmkorvar (stora)

HAHAHA. Sug på den, samhälle!

Torsdag 9 augusti 2012

68,9 kg, viktökning sedan förra veckan: 4,5 kg (fast kanske
chokladcheesecake fortfarande intakt i magen?)

14.00 Kunde nästan inte förmå mig att gå till
Fetmamottagningen pga skam.



Sköterskan bara tittade på vågen och marscherade sedan iväg
med mig till läkaren och tvingade in mig i gruppterapirummet,
där alla andra pratade om sina ”matåterfall”. Faktiskt jättebra.
Mina var helt klart bäst och alla verkade djupt imponerade.

21.15 Trots – eller kanske som bevis på – sköterskans
predikningar (”det tar tre dagar att skapa en vana och tre
veckor att bryta den”) vill jag bara äta kakor och ost igen,
och komma tillbaka nästa vecka och imponera på alla ännu
mer.

21.30 Ringde Tom med munnen full av riven ost och berättade
alltihop.

”Neeej! Försök inte tävla med sjukligt feta personer om
återfall!” sa han. ”Hur är det med Twitter? Har du följt dina
följare? Följ Talitha.”

21.45 Tom tweetade mig nyss Talithas Twitteradress.

21.50 @Talithaluckybitch har 146 000 följare. Hatar Talitha.
Hatar Twitter. Lust att äta mer ost, eller Talitha.

21.52 Twittrade just Tom: <@JoneseyBJ @TomKat37 Talitha
har 146 000 följare.>

https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/Tomkat37


<@TomKat37 @JoneseyBJ Ingen fara hjärtat, det är mest
folk hon legat eller varit gift med.>

22.00 Talitha twittrade tillbaka.

<@Talithaluckybitch @TomKat37 @JoneseyBJ Kära
älskling det är faktiskt HEMSKT vulgärt att visa det grönögda
monstret på Twitter.>

Fredag 10 augusti 2012

Följare på Twitter 75, sedan 102, sedan 57, sedan säkert ingen
längre.

07.15 75 följare har oförklarligt, ljudlöst plötsligt dykt upp
under natten.

21.15 102 nu. Känner mig överväldigad av ansvar: som att
vara ledare för kult och om jag sa till dem skulle alla hoppa
i sjön eller nåt. Ska kanske ta ett glas vin.

21.30 Måste tydligen visa ledarskap och vända mig till
följarna.

<@JoneseyBJ Välkomna följare. Jag är eder ledare. Ni äro
mycket välkomna till min kult.>

<@JoneseyBJ Men snälla gör inget konstigt som att hoppa
i sjö, även om jag skulle föreslå det, då evt är berusad.>

21.45 <@JoneseyBJ Neeej! 41 av er mina följare har smitit
iväg lika snabbt som ni dök upp.>

<@JoneseyBJ Kommen I tillbaka!>

Torsdag 16 augusti 2012

62,1 kg, manussidor 45, följare på Twitter 97.

16.30 Följare på Twitter har strömmat tillbaka och
flerdubblats, ungefär som Pinocchios kvastskaft. Tydligt
tecken eller förebud. Vikten rasar igen, har skrivit klart akt
2 av filmmanus, på ett ungefär i alla fall, och fick nyss en
skymt av bohemiska grannen.

https://twitter.com/Tomkat37
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/Tomkat37
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj


Försökte parkera bilen. Det är omöjligt på vår gata pga
smal, dubbelparkerad och krokig. Hade backat fram och
tillbaka fjorton ggr när övergick till knuffparkering, dvs
tvingade in bilen genom att knuffa bilarna framför och bakom.
Knuffparkering är okej på vår gata eftersom alla gör det, och
rätt som det är drar det förbi en varubil som skrapar alla och
någon tar registreringsnumret och alla får sina bucklor fixade
på försäkringen.

”Maammaa!” sa Billy. ”Det sitter någon i bilen du puttade.”

Bohemgrannen satt i framsätet och gapade åt ungarna där
bak. Jag visste att vi var själsfränder. Hon steg ur bilen, åtföljd
av sina två mörka vildingar. Barnen verkade vara i samma
ålder som Billy och Mabel: äldre pojke, yngre flicka! Sedan
tittade bohemgrannen på stötfångaren, log brett mot mig och
försvann in till sig.

Vi har initierat kontakt! Vi har beträtt vägen mot vänskap!
Bara hon inte uppför sig som spamboten.

Torsdag 23 augusti 2012

61,2 kg, viktminskning 18,1 kg (otroligt), gått ner
klänningsstorlekar 3.

Historisk glädjedag. Inte fet någonstans. Enligt
Fetmamottagningen nere på hälsosam vikt och ska komma på
”vikthållning” och fortsatt viktnedgång bara av estetiska skäl
och inte för att de tycker jag behöver det!

Och för att bevisa det var jag precis inne på H&M och jag
är en 38:a!

Har skrivit ett halvt filmmanus och åtminstone fått bekräftat
att jag har granne med barn i samma ålder, jag har 79 följare
på Twitter och tillhör uppkopplad generation
communitymänniskor, och JAG ÄR EN 38:A. Ni ser! Är
kanske inte helt oduglig.



Måndag 27 augusti 2012

Färdigskrivna akter 2,25, följare på Twitter 87.

Mabel är så rolig. Hon satt och stirrade tomt framför sig.

”Vad gör du?” sa Billy lite roat och såg stint på henne med
sina bruna ögon. Mark Darcy. Mark Darcy återskapad i
barngestalt.

”Leker arga leken.”

”Med vem då?”

”Stolen?” sa Mabel, som om det var den mest självklara sak
i världen.

Billy och jag började fnittra men plötsligt hejdade han sig
och såg på mig: ”Skrattar du igen, mamma?”



DET SJÄLVBELÅTNA ÄKTENSKAPETS
HELVETE
 

Lördag 1 september 2012

61,2 kg, positiva tankar 0, utsikter till romantik 0.

22.00 Jättekliv bakåt. Just kommit hem från Magda och
Jeremys årliga gemensamma födelsedagsdrink. Blev
försenad eftersom jag behövde tjugo minuter för att få upp
blixtlåset, trots att jag suttit på yoga och försökt fläta
händerna bakom skulderbladen utan att fisa.

På trappan vällde minnena upp igen: åren när jag hade stått
där med Mark, med hans hand på min rygg; året när jag precis
fått veta att jag väntade Billy och vi skulle berätta det för
allihop; året när vi byltade på Mabel och tog med henne i den
lilla bilbarnstolen. Det var så underbart att åka någonstans med
Mark. Jag bekymrade mig aldrig för hur jag var klädd
eftersom han brukade titta på när jag provade allt innan vi gick
och han hjälpte mig att välja och sa att jag inte såg tjock ut och
drog upp och drog ner alla blixtlås. Han hade alltid något
snällt och roligt att säga om jag gjorde något dumt, slog alltid
bort eventuella manetkommentarer (den sorten som plötsligt
bränner till från ingenstans mitt i ett varmt samtalshav).

Jag kunde höra musiken och skratten inifrån. Kämpade mot
önskan att springa därifrån. Men sedan öppnades dörren och
där stod Jeremy.

Jag såg att Jeremy kände samma sak som jag: det gapande
tomrummet bredvid mig. Var fanns Mark, hans gamle vän?

”Där är du ju! Utmärkt”, sa Jeremy och surrade på för att
komma runt smärtan, likadant som han gjort sedan ögonblicket



det hände. Men så hade han ju gått på internatskola också.
”Kom in, kom in. Toppen! Hur är det med barnen? Växt och
blivit stora?”

”Nej”, sa jag trotsigt. ”De är fast i sorgen och kommer att
bli dvärgar resten av livet.”

Jeremy har uppenbarligen aldrig läst några zenböcker och
vet inget om att bara vara och låta den andra personen bara
vara, precis som han eller hon är. Men under bråkdelen av en
sekund slutade han surra och vi bara stod där som vi var, dvs:
extremt ledsna över samma sak. Sedan hostade han och
pratade vidare igen som om inget hade hänt.

”Kom! Vodka tonic? Låt mig ta din kappa. Vad snygg du
är!”

Han visade in mig i det välbekanta vardagsrummet och
Magda vinkade glatt från drinkbordet. Magda, som jag lärde
känna vid Bangor University, är faktiskt min äldsta vän. Jag
såg mig omkring på alla välbekanta ansikten, människor jag
känt sedan tjugoårsåldern, en gång det ursprungliga
innegänget, nu äldre. Alla par som verkade ha gift sig som en
rad fallande dominobrickor när de var trettioett och som
fortfarande var ihop: Cosmo och Woney, Pony och Hugo,
Johnny och Mufti. Och det var samma känsla som jag haft i
alla år – av att vara en fisk på torra land, inte kunna hänga med
när de pratade eftersom jag var i ett annat skede av livet, trots
att vi var i samma ålder. Det var som om det hade skett en
seismisk tidsförskjutning och mitt liv utspelade sig många år
efter deras, på fel sätt.

”Bridget! Härligt att se dig. Jösses, du har gått ner i vikt.
Hur mår du?”

Sedan den plötsliga glimten i deras ögon när de kom ihåg
hela änkegrejen: ”Hur är det med barnen? Hur mår de?”

Däremot inte Cosmo, Woneys man, en framgångsrik,
äggformig-men-självsäker fondmäklare, som kom farande som



ett muskedunder.

”Aha! Bridget! Ensam fortfarande? Du ser väldigt pigg ut.
När ska vi få dig bortgift igen?”

”Cosmo!” sa Magda upprört. ”Tyst.”

En fördel med änkeståndet är att man – till skillnad från när
man är singel i trettioårsåldern, något som skenbart är helt ens
eget fel och får självbelåtna gifta att säga precis vad de vill –
oftast bemöts med ett visst mått av taktfullhet. Fast inte av
Cosmo förstås.

”Men det har gått tillräckligt lång tid nu, väl?” gick han på.
”Kan inte bära änkeskruden för evigt.”

”Jo, men problemet är …”

Woney anslöt sig. ”Det är väldigt svårt för medelålders
kvinnor som plötsligt blir singlar.”

”Snälla, säg inte medelålders”, sa jag sammetslent och
försökte låta som Talitha.

”… Ta Binko Carruthers. Han är ingen skönhet. Men i
samma stund som Rosemary lämnade honom blev han överöst
av kvinnor! Överöst! De kastade sig efter honom.”

”Slängde sig”, sa Hugo entusiastiskt. ”Middagar,
teaterbiljetter. Livets glada dagar.”

”Jo, men de är alla ’i en Viss Ålder’, eller hur?” sa Johnny.

Grr. ”I en Viss Ålder” är till och med värre än
”medelålders”, överlägset insinuant och alltid bara syftande på
kvinnor.

”Och det betyder?” sa Woney.

”Tja, du vet”, dundrade Cosmo. ”Killen lever upp, satsar på
någon yngre, eller hur? Fyllig och fertil och …”

Hann se den plågade glimten i Woneys ögon. Woney är
ingen förespråkare av Talithas uppdateringsskola utan har låtit



den medelålders fettfördelningen härja fritt över ryggen och
runt behån: hyn faller utmattat ner i erfarenheternas veck,
oputsad av ansiktsbehandlingar, peelingar och
ljusreflekterande make up-baser. Hon har låtit sitt en gång
långa och blanka mörka hår bli grått, och klippt det kort, vilket
bara understryker den utslätade käklinjen (som Talitha säger
snabbt kan skylas över med några välklippta,
ansiktsinramande etapper), och i stället valt att satsa på en
Zaraversion av den stela svarta klänning med hög spetskrage
som är en favorit hos Maggie Smith i Downton Abbey.

Jag tror inte att Woney gör det här, struntar i
”varumärkesuppdatering”, utifrån någon direkt ”feminism”,
utan mer av en gammalmodig brittisk strävan efter personlig
uppriktighet, delvis för att hon är för lat, delvis av självtillit
och självförtroende, delvis eftersom hon inte definierar sig
själv utifrån utseende eller sexualitet, och kanske framför allt
för att hon känner sig förbehållslöst älskad för den hon är: om
än av Cosmo som, trots sin klotformiga fysik, sina gula tänder,
sin blanka flint och sina busklika ögonbryn, av allt att döma
utgår från att han skulle bli förbehållslöst älskad av vilken
kvinna som helst som hade turen att få honom.

Men för ett ögonblick, när jag såg smärtan i Woneys ögon,
fylldes jag av medkänsla, tills hon fortsatte:

”Vad jag menar är att för en singelman i Bridgets ålder är
det helt köparens marknad. Ingen knackar på Bridgets dörr,
eller hur? Om hon var en man med eget hus och inkomst och
två hjälplösa barn, då skulle hon bli överöst av folk som ville
ta hand om henne. Men se på henne.”

Cosmo synade mig uppifrån och ner. ”Nåja, vi borde
försöka få ihop henne med någon”, sa han. ”Men jag vet bara
inte vem som skulle, ni vet, i en viss ålder …”

”Okej”, utbrast jag. ”Jag har fått nog av det här! Vadå
’medelålders’, vad menar ni? På Jane Austens tid skulle vi alla



vara döda vid det här laget. Vi kommer att leva tills vi blir
hundra. Vi är inte mitt i livet. Eller. Jo. Egentligen är det mitt i.
När jag tänker efter. Men grejen är att så fort man säger
’medelålders’ leder det tankarna till ett visst utseende.” Jag
fick panik, kastade en blick på Woney och kände hur jag
hjälplöst störtade ner i ett allt djupare hål: ”… en viss, en viss
icke-gångbarhetskänsla, att man är passé. Det måste inte vara
så. Jag menar, varför utgår ni från att jag inte har någon
pojkvän, bara för att jag inte tjatar om det? Jag menar, jag
kanske visst har pojkvänner!”

Alla stirrade på mig och dreglade nästan.

”Har du det?” sa Cosmo.

”Har du pojkvänner?” sa Woney och kunde lika gärna ha
sagt: ”Ligger du med en astronaut?”

”Ja”, ljög jag smidigt om de erkänt påhittade pojkvännerna.

”Men var är de i så fall?” sa Cosmo. ”Varför ser vi dem
aldrig?”

”Jag skulle inte vilja ta hit dem eftersom de skulle tycka att
ni är för gamla, fast i gamla hjulspår och ofina”, kläckte jag
nästan ur mig. Men det gjorde jag inte, för precis som de
senaste tjugo åren eller mer ville jag ironiskt nog inte såra
dem.

I stället tog jag därför till det ofantligt skickliga sociala
knep som jag har använt mig av de senaste två decennierna
och sa: ”Jag måste låna toaletten.”

Satte mig ner på toalettstolen och sa: ”Okej. Det är okej.”
Målade på mer läpplumper och gick ner igen. Magda var på
väg ut i köket med – symboliskt nog – ett tomt korvfat.

”Bry dig inte om Cosmo och Woney, herregud”, sa hon.
”De är helt upp och ner nu när Max har börjat på universitetet.
Cosmo ska snart gå i pension, så de närmaste trettio åren



kommer de att sitta och glo på varandra över sitt
sjuttiotalsaktiga bord från Conran Shop.”

”Tack, Mag”, sa jag.

”Det är alltid skönt när det jäklas för andra. Särskilt om de
precis har varit ohyfsade mot en.”

Magda har aldrig slutat att vara snäll.

”Då så, Bridget”, sa hon. ”Lyssna inte på sånt där. Men du
måste nog gå vidare snart, som kvinna. Du måste hitta någon.
Du kan inte fortsätta känna så här. Jag har känt dig länge. Du
klarar det.”

22.00 Gör jag det? Fattar inte hur jag skulle kunna undvika att
känna så här. Inte som det är just nu. Att saker och ting är
bra har liksom inget att göra med hur man känner sig på
utsidan, utan allt handlar om hur man är på insidan.
Toppen! Telefonen! Kanske … en beundrare?

22.30 ”Hej, älskling” – mamma. ”Jag slår bara en signal för att
höra hur vi gör i jul, Una vill nämligen inte gå på
huvudmassage på spat eftersom hon har fått håret lagt, och
det är om en kvart – fast varför hon skulle lägga håret när
hon har huvudmassage och aquazumba på förmiddagen, det
begriper jag inte.”

Jag blinkade förvirrat och försökte förstå vad hon pratade
om. Ända sedan mamma och tant Una flyttade in på St.
Oswald’s House har alla telefonsamtal varit likadana. St
Oswald’s House är ett exklusivt seniorboende nära Kettering,
även om vi absolut inte får kalla det ”seniorboende”.

Icke-seniorboendet är byggt runt en ståtlig viktoriansk
herrgård, nästan ett gods. Som det står på hemsidan finns en
sjö, parkanläggningar som ”bjuder på ett rikt djurliv”, läs
ekorrar; ”BRASSERIE 120” (baren/bistron), ”CRAVINGS”
(den flottare restaurangen) och ”CHATS” (kaféet), plus
salonger (för socialt umgänge, men också andra för hår- och



skönhetsvård), ”gästsviter” för besökande släktingar, en
samling ”förnämligt möblerade” hus och bungalower, och
framför allt, ”en italienskinspirerad trädgård ritad av Russell
Page år 1934.”

Dessutom finns träningslokalen ”VIVA” – med pool, spa,
gym, skönhetssalong och frisör som sagt, samt gruppträning –
orsak till de flesta bekymren.

”Bridget? Är du kvar? Du ältar väl inte?”

”Ja! Nej!” sa jag och försökte lägga mig till med samma
lätta, positiva tonfall som den som inte ältar någonting alls.

”Bridget. Du ältar. Jag hör det på rösten.”

Grr. Jag vet att mamma gick igenom en svår tid efter att
pappa hade dött. Lungcancern tog honom på ett halvår från
diagnos till begravning. Det enda positiva var att pappa strax
före sin död precis hann hålla nyfödde Billy. Det var väldigt
svårt för mamma när Una fortfarande hade Geoffrey. Una och
Geoffrey hade varit mammas och pappas bästa vänner i över
femtiofem år och hade, vilket de aldrig tröttnade på att berätta
för mig, känt mig sedan jag sprang runt på gräsmattan utan
kläder. Men efter Geoffreys hjärtattack fanns inget som kunde
hindra mamma och Una. Om de känner likadant nu, mamma
för pappa, eller Una för Geoffrey, så visar de det sällan. Det är
något med den där krigsgenerationen som ger dem förmåga att
kämpa oförtrutet vidare. Kanske något med äggpulvret och
valfärsbiffarna.

”Man vill inte gå och vara dyster när man blivit änka,
älskling. Man vill ha roligt! Ska du inte komma hit och hoppa
in i bastun med Una och mig?”

Hon ville bara väl, men vad trodde hon? Att jag skulle
springa ut genom dörren, överge barnen, sätta mig i bilen och
köra en och halv timme, slita av mig kläderna, få håret lagt
och sedan ”hoppa in i bastun”?



”Alltså! Julen! Una och jag undrar om ni ska komma till
oss eller …”

(Har ni märkt att när människor ger en två alternativ är det
alltid det andra som de vill att man väljer?)

”Älskling, saken är den att de arrangerar en St Oswald’s-
kryssning i år! Och vi undrade om du skulle vilja följa med!
Med barnen naturligtvis! Man åker till Kanarieöarna, men det
blir inte bara gamlingar, förstår du. De besöker en del riktiga
trendställen.”

”Visst, visst, kryssning, perfekt”, sa jag och tänkte plötsligt
att om Fetmamottagningen hade fått mig att känna mig smal
skulle kanske en kryssning för sjuttioplussare få mig att känna
mig ung.

Samtidigt målade hjärnan upp en bild av mig jagande
Mabel längs ett fartygsdäck genom ett myller av lagt hår och
elektriska rullstolar.

”Du kommer att känna dig som hemma, för den riktar sig
faktiskt till femtioplussare”, tillade mamma, och utan att hon
själv förstod det hade hon på en mikrosekund satt stopp för
alla såna idéer.

”Faktum är att vi nog har egna planer! Ni får gärna göra oss
sällskap såklart, men det kommer att bli kaos, och om
alternativet är en kryssning till värmen, då …”

”Nej, nej, älskling. Inte vill vi åka ifrån dig på julen. Una
och jag skulle så gärna komma till er! Det blir alla tiders att
fira jul med småttingarna, det är en så svår tid för oss båda.”

Neeej! Hur skulle jag klara av mamma, Una och ungarna
utan hjälp av Chloe som ska på tai chi-retreat i Goa med
Graham? Ville inte att det skulle bli som förra året, när jag
försökt hindra hjärtat från att gå i småbitar när jag måste leka
tomte utan Mark och snyftat bakom köksbänken medan
mamma och Una käbblade om klumpar i såsen och anmärkte



på mitt sätt att sköta barn och hem som om jag inte hade bjudit
dem på julfirande utan snarare ringt in dem som
systemanalytiker.

”Jag ska tänka på saken”, sa jag.

”Det är bara det, älskling, att vi måste boka hytt före i
morgon.”

”Boka åt er två, mamma. Ärligt talat har jag inte bestämt än
hur …”

”Du kan avboka två veckor innan”, sa hon.

”Okej då”, sa jag. ”Okej.”

Perfekt, en julkryssning för femtioplussare. Allt verkar så
mörkt och dystert.

23.00 Hade fortfarande på mig lässolglasögonen. Nu känns det
bättre.

Kanske har jag bara varit som en våg som byggts upp och
nu har jag brutits och snart kommer en ny! För som det står i
Män är från Mars, kvinnor är från Venus: Kvinnor är som
vågor och män är som gummiband som flyger iväg till sina
grottor och kommer tillbaka.

Bara det att min inte kom tillbaka.

23.15 Lägg av nu, kom igen. För, som det står på Dalai lamas
Twitter: <@DalaiLama Vi kan inte undvika smärta, vi kan
inte undvika förluster. Tillfredsställelse kommer sig av den
lätthet och flexibilitet med vilken vi rör oss genom
förändring.>

Ska kanske gå på yoga och bli mer flexibel.

Eller kanske ska gå ut med kompisar och bli plakat.

https://twitter.com/DalaiLama


EN PLAN
 

Söndag 2 september 2012

Alkohol 5 enheter (fast svårt att säga med mojitos – kanske
500?).

”Det är dags”, sa Tom och lutade sig tillbaka med sin fjärde
mojito på Quo Vadis. ”Vi tar med henne till Borgen.”

Borgen har sedan en tid tillbaka blivit en fast punkt i Toms
mikrouniversum. Stället drivs av en av hans klienter på
terapimottagningen och är en illegal USA-inspirerad lönnkrog
i Hoxton.

”Det är som att vara mitt i en otroligt välregisserad
musikvideo”, sa Tom lyriskt och ögonen lyste. ”Dit kommer
folk i alla åldrar: unga och gamla, svarta och vita, gay och
straighta. Man har sett Gwyneth där! Och det är en pop-up-
klubb.”

”Å, snälla”, sa Talitha. ”Hur många minuter är det kvar tills
farligheten hos pop-up-någonting-alls har poppat ner?”

”Hur som helst”, sa Jude. ”Vem bryr sig om att träffa
människor IRL längre.”

”Men Jude, det finns faktiskt livslevande människor där.
Och americanaband och soffor – man kan prata, dansa, hångla
med folk.”

”Och varför skulle man göra sånt innan man med ett klick
har tagit reda på om de är frånskilda eller separerade med
barn, gillar bungyjump mer än att gå på bio, kan stava, har vett
att inte använda uttrycket lol eller en mycket speciell dam’



utan ironi, och om de tror att världen skulle vara en bättre plats
om människor med lågt IQ inte hade rätt att reproducera sig?”

”Man vet åtminstone att de inte är ett foto från femton år
sedan”, sa Tom.

”Vi ska dit”, sa Talitha.

Och så blir det: vi ska till Borgen i Hoxton på torsdag.

Onsdag 5 september 2012

Färdigskrivna akter 2,5, försök att hitta barnvakt 5,
barnvakter 0.

21.15 Katastrof. Glömde fråga Chloe om barnpassning i
morgon och hon ska se Graham tävla i DM-semifinalen i tai
chi.

”Jag skulle så gärna hjälpa dig, Bridget, men tai chin är så
otroligt viktig för Graham. Men jag kan helt säkert ta
lämningen på fredag, så får du sovmorgon.”

Vad ska jag ta mig till?

Kan inte fråga Tom för han ska ju med till Borgen, samma
med Jude och Talitha, plus att Talitha helst slipper barn
eftersom hon säger att hon har gjort sitt på området och bara
befattar sig med sina om hon behöver någon att gå med på
välgörenhetsauktioner.

21.30 Ringde nyss till mamma.

”Älskling, det skulle jag så gärna men det är Vivamiddag i
morgon! Vi ska göra skinka i Coca-Cola. Alla lagar mat med
Coca-Cola nu för tiden!”

I en hög över köksbordet och försöker låta bli att tänka på
att alla lagar mat med Coca-Cola på St Oswald’s House. Det är
SÅ ORÄTTVIST. Gör mitt bästa för att återupptäcka mig själv
som kvinna men sitter ordentligt i skiten utan barnv… Aha!
Kanske Daniel?



EN DANIEL I SKINANDE RUSTNING
 

”Jones, din rackare”, morrade Daniel när jag ringde. ”Vad har
du på dig, vilken färg har du på trosorna och hur mår mina
gudbarn?”

Daniel Cleaver, min före detta känslomässigt skitskallige
”pojkvän” och Marks före detta ärkefiende, har faktiskt, det
måste jag erkänna, gjort sitt bästa för att hjälpa till sedan Mark
dog. Efter åratals bitter dragkamp slöt de äntligen fred när
Billy föddes, och Daniel är faktiskt Billys gudfar.

Daniels bästa är inte direkt allas bästa: förra gången de var
hos honom visade det sig att han bara hade velat imponera på
en tjej genom att skryta med att han hade gudbarn och … det
kanske räcker om jag säger att han lämnade dem tre timmar
för sent och när jag hämtade Mabel på dagis hade hon håret
uppsatt i en mycket komplicerad flätad knut.

”Mabel, vilken fantastisk frisyr!” sa jag och föreställde mig
att Daniel hade anlitat John Frieda för att fixa hår och smink
på Mabel halv åtta på morgonen.

”Däva fröken”, sa Mabel. ”Daniel kamma mig med en
gaffel”, och tillade: ”Däva lönnsirap på den.”

”Jones? Är du kvar, Jones?”

”Ja”, sa jag förskräckt.

”Barnvaktssamtal, Jones?”

”Skulle du …?”

”Absolut. När hade du tänkt dig?”

Jag kved. ”I morgon?”



Det blev tyst en liten stund. Daniel skulle helt klart vara
upptagen.

”I morgon kväll funkar fint. Jag är lös och ledig efter att ha
blivit ratad av alla människokvinnor under åttiofyra års ålder.”
Awww, stackars.

”Det blir kanske rätt sent, är det okej?”

”Kära du, jag är ett nattdjur.”

”Du kommer inte att … jag menar du kommer inte att ta
hem en modell eller …”

”Nej, nej, nej, Jones. Jag ska vara ett föredöme. Själva
sinnebilden av en barnvakt. Fiaspel. Hälsosam vitaminrik kost.
Och förresten …”

”Ja?” sa jag misstänksamt.

”Vilken typ av trosor har du på dig? Just nu? Är det
mammabyxor? Mammas härliga mammaunderbyxor? Visar du
dem för pappsen i morgon kväll?”

Älskar fortfarande Daniel, fast såklart inte så mycket att jag
vill bli indragen i hans dumheter.



DEN PERFEKTA BARNVAKTEN
 

Torsdag 6 september 2012

60,3 kg (mkt bra), alkohol 4 enheter, sexuella kontakter
senaste 5 åren 0, sexuella kontakter senaste 5 timmarna 2,
pinsamma sexuella kontakter senaste 5 timmarna 2.

Dagen för utgång till Borgen var här. Billy var eld och lågor
för att Daniel skulle komma. ”Ska han ta med sig Amanda
också?”

”Vem är Amanda?” sa jag.

”Tanten med stora tuttar som var där förra gången.”

”Nej!” sa jag. ”Mabel, vad letar du efter?”

”Min borste”, muttrade hon.

Lyckades mitt i uppståndelsen trots allt bada och lägga dem
och fick bråttom att göra mig i ordning innan Daniel skulle
komma.

Jag hade bestämt mig för att ta jeans (ett märke med det
beklämmande namnet Not Your Daughter’s Jeans) och en
cowboyskjorta som jag tänkte kunde passa till
americanatemat.

Daniel dök upp sent i sedvanlig kostym, med kortare hår
men fortfarande snygg med sitt oemotståndliga leende och
famnen full med olämpliga presenter – leksaksgevär,
halvnakna Barbiedockor, enorma godispåsar, Krispy Kreme-
donuts, och en misstänkt till hälften dold dvd som jag
bestämde mig för att inte låtsas om eftersom jag nu var galet
sen.



”Pling-plong! Jones”, sa han. ”Har du bantat? Jag trodde att
jag aldrig skulle få se dig så här igen.”

Det är fruktansvärt hur vissa människor ser på en när man
är fet, mot när man inte är det. Och när man har fixat sig och
när man bara är normal. Inte konstigt att kvinnor är så osäkra.
Jag vet att män är det också. Men med alla verktyg som står
till buds i dag kan en kvinna bokstavligen se ut som en helt
annan person från ena halvtimmen till nästa.

Ändå tycker man inte att man ser ut som man ska. Tittar
ibland på affischtavlorna med vackra modeller, och de verkliga
människorna nedanför, och tänker att det är lite som att vi var
på en planet där alla rymdvarelser var korta, gröna och feta.
Fast några enstaka av dem var långa, smala och gula. Och all
reklam föreställde de smala, gula som airbrushats för att verka
ännu smalare och gulare. Så alla små gröna rymdvarelser
gjorde inget annat än gick omkring och var ledsna för att de
inte var långa, smala och gula.

”Jones? Är du fortfarande fast i tankarna? Jag sa, jag
förmodar att ett ligg är uteslutet?”

”Ja!” sa jag och rycktes snabbt tillbaka till nuet. ”Ja, det är
det. Men det är inte på något sätt ett tecken på bristande
tacksamhet för barnpassningen.” Rabblade en lång lista
instruktioner, tackade honom och smet ut genom dörren, som
feminist ursinnig på Daniels fettfobiskt sammansatta
raggningsförsök, men upplyft som kvinna.

När jag kom hem till Talitha började Tom däremot
gapskratta. ”Allvarligt? Dolly Parton?”

”I vår ålder kan vi inte förlita oss på jeanshäck”, sa Talitha
raskt när hon svepte in med en bricka mojitos. ”Du får ta till
andra företräden.”

”Jag vill inte se ut som ett får i lammkläder”, sa jag. ”Eller
som en prostituerad.”



”Verkligen inte, men du behöver något som väcker tanken
på sexualitet. Ben eller tuttar. Inte både och.”

”Kanske ett ben och en tutte?” sa Tom.

Till slut stod jag där i en väldigt dyr kort svart sidentunika
som var Talithas och ett par sjukt höga lårstövlar från Yves
Saint Laurent.

”Men jag kan inte gå i dem.”

”Älskling”, sa Talitha. ”Du behöver inte kunna gå i dem.”

I taxin började jag tänka på hur mycket Mark skulle ha
gillat lårstövlarna.

”Sluta nu”, sa Tom när han såg mitt ansiktsuttryck. ”Han
skulle ha velat att du hade ett liv.”

Efter det började jag få panik för barnen. Talitha, som har
känt Daniel sedan Sit Up Britain-tiden, tog fram sin telefon
och skrev:

<Daniel. Snälla, försäkra Bridget att ungarna mår bra och
sover och att du messar henne så fort de inte gör det.>

Inget svar. Alla stirrade nervöst på telefonen.

”Daniel messar inte”, sa jag när jag plötsligt kom ihåg.
Tillade sedan frittrande: ”Han är för gammal.”

Talitha satte mobilen på högtalare och ringde honom.

”Daniel, din gamla skithög!”

”Talitha! Min kära! Är det verkligen du? Blotta tanken på
dig gör mig plötsligt, oförklarligt överexalterad. Vad gör du
just nu och vilken färg har du på trosorna?”

Grrr. Tanken var att han skulle SITTA BARNVAKT.

”Jag är med Bridget”, sa hon torrt. ”Hur går det?”

”Jodå, allt är strålande. Barnen sover som små stockar. Jag
patrullerar dörrar, fönster och korridorer som en nattvakt. Jag



kommer att sköta mig oklanderligt.”

”Bra.”

Hon knäppte av telefonen. ”Du ser? Allt kommer att gå
jättebra. Sluta oroa dig nu.”



BORGEN
 

Borgen låg i en lagerbyggnad av tegel med omärkt ståldörr och
portlås med kod. Tom tryckte in koden och vi vinglade in i
våra galet höga klackar och uppför en betongtrappa där det
luktade som om någon hade kissat i den.

Så fort vi kom in och Tom uppgav våra namn för tjejen med
gästlistan började allting däremot kännas hejdlöst spännande.
Väggarna var av tegel och kantades av höbalar, vilket fick mig
att till viss del önska att jag hade behållit Dolly Parton-stilen,
och slitna soffor. Ett band spelade och en bar i hörnet
bemannades av ungdomar som bidrog ytterligare till
spänningen genom att se sig nervöst omkring, som om en
sheriff när som helst skulle knyta fast hästen, storma in i
cowboyhatt och avbryta alltihop. Det var svårt att urskilja
människorna i den konstnärliga ljussättningen, men det var
genast tydligt att inte alla var tonåringar och att det fanns en
del …

”… väldigt läckra män i lokalen”, mumlade Talitha.

”Kom igen, tjejen”, sa Tom. ”Upp i sadeln igen.”

”Jag är för gammal!” sa jag.

”Och? Det är praktiskt taget kolmörkt.”

”Vad ska jag prata om?” babblade jag. ”Jag har inte koll på
populärmusik.”

”Bridget”, sa Talitha. ”Vi är samlade här för att
återupptäcka din inre sensuella kvinna. Här handlar det inte ett
dugg om att prata.”



Det kändes som att vara tonåring igen och uppleva samma
kast mellan tvivel och en känsla av möjlighet. Det påminde
mig om festerna som jag brukade gå på när jag var sexton. Så
fort föräldrarna hade släppt av oss släcktes lamporna och alla
lade sig på golvet och började hångla med vem som helst som
de växlat en snabb blick med.

”Kolla honom”, sa Tom. ”Han tittar på dig! Han tittar på
dig!”

”Tom, kftn”, sa jag ur ena mungipan, lade armarna i kors
över bröstet och drog i tunikan för att få den att nå ner till
lårstövlarna.

”Skärpning, Bridget. GÖR NÅGOT.”

Jag tvingade mig själv att lyfta blicken och försöka verka
glödhet. Men nu stod den söte killen och kysstes med en snygg
iBabe i kortkorta shorts och tröja med nerkasad axel.

”Herregud, det är vidrigt – hon är ett embryo”, sa Jude.

”Kalla mig gammalmodig, men jag läste faktiskt i Glamour
att shortsen alltid ska gå längre ner än ens vagina”, mumlade
Talitha.

Vi blev alla lika nedslagna och kände självförtroendet rasa
som ett korthus. ”Gud. Ser vi bara ut som en samling gamla
transvestiter?” fnissade Tom.

”Det har hänt, det som jag alltid har varit rädd för”, sa jag.
”Vi har blivit ett gäng tragiska gamla nuckor som inbillar oss
att prästen raggar när han pratar om sitt klockspel.”

”Älsklingar!” sa Talitha. ”Jag förbjuder er att fortsätta på
det här spåret.”

Talitha, Tom och Jude gick iväg för att dansa medan jag satt
och tjurade på en höbal och tänkte: Jag vill åka hem och snusa
på mina småttingar och höra deras tysta andetag och veta vem
jag är och vad jag står för, dvs jag använde skamlöst barnen



som redskap för att skyla över det faktum att jag var gammal
och passé.

Sedan satte sig ett par ben i jeans bredvid mig på höbalen.
Jag anade en doft av MAN, älskling, som Talitha skulle ha
sagt, när han lutade sig mot mitt hår. ”Vill du dansa?”

Svårare än så var det inte. Jag behövde inte lägga upp en
plan, tänka ut något att säga, eller över huvud taget göra
någonting annat än se in i hans varma bruna ögon och nicka.
Han tog min hand och drog upp mig på fötter med en stark
arm. Han höll mig om midjan när vi gick ut på golvet, vilket
var tur pga stövlarna. Lyckligtvis var det en tryckare för annars
skulle jag ha brutit fotleden. Han hade ett sprucket leende och
såg i mörkret ut som den sortens man som är med i
reklamfilmer för stadsjeepar. Han hade på sig en skinnjacka.
Han lade handen runt min midja och drog mig intill sig.

När jag lade armen på hans axel förstod jag plötsligt vad
Tom och Talitha pratade om. Sex är sex.

Sedan länge bortglömd lust började gnistra och spraka i
mig, som Frankensteins monster när han kopplades till elen,
bara mer romantiskt och sensuellt, och jag märkte att jag
instinktivt strök fingrarna mot främlingens krage för att känna
hans hår och huden i hans nacke. Han drog mig intill sig och
gjorde fullt klart att han var intresserad av sex åtminstone med
någon. Medan vi sakta snurrade runt till musiken såg jag Tom
och Talitha stirra på mig med en blandning av respekt och
förvåning. Jag kände mig som en fjortonåring som haffat sin
första kille. Jag grimaserade för att de inte skulle göra något
dumt och kände samtidigt hur han sakta, oemotståndligt, typ
Harlequinhjälte, sökte med läpparna efter mina.

Och sedan kysstes vi. Plötsligt började allt bli helt
vansinnigt. Det var som att köra en väldigt snabb bil i
stilettklackar. Inget hade slutat fungera trots åtatals avställning.
I ena stunden var det ständiga stopp och spärrar och i en blink



fanns noll hinder i vägen och vad höll jag på med? Tänk på
barnen och tänk på Mark och vem var förresten den här
påflugne karln?

”Vi går någonstans där det är lugnare”, mumlade han. Det
fanns en baktanke med det här. Varför skulle han annars ha
bjudit upp mig? Han tänkte mörda mig och sedan äta upp mig!

”Jag måste gå! Nu!”

”Va?”

Jag lyfte blicken och såg skräckslaget på honom. Det var
midnatt. Jag var Askungen och måste hem till barnsängar och
barnvakten, till sömnlösheten och känslan av att vara totalt
asexuell och stirra in i singellivets gevärspipa till
döddagar … men hellre det än att bli mördad, väl?

”Hemskt ledsen! Måste rusa. Jättebra! Tack!”

”Ska du gå?” sa han. ”Herregud. Vilket ansikte.”

Samtidigt som jag snubblade nerför den kissluktande
trappan tänkte jag på hans sista ord och kände hur jag växte av
stolthet. ”Vilket ansikte”! Jag var Kate Moss! Jag var Cheryl
Cole! Men när jag satt i taxin och förklarade vad som hänt
räckte det med att se en skymt av min vilda uppsyn och mina
alkoholmosiga drag, mascaran under ögonen, för att bilden i
viss mån skulle spricka.

”Han menade plågad av anblicken av en geriatrisk mor som
har fått för sig att han tänker mörda henne för att han har kysst
henne!” vrålade Tom.

”Och sedan äta upp henne”, tillade Talitha medan alla vred
sig av skratt.

”Hur tänkte du?” sa Jude och fnissade hysteriskt. ”Han var
het!”

”Ingen fara”, sa Talitha medan hon samlade sig och
försökte luta sig elegant tillbaka i baksätet som stank av indisk



mat. ”Jag tog hans nummer.”

00.10 Kom nyss hem och smög in i huset. Allt var mörkt och
tyst. Var fanns Daniel?

00.20 Tassade en trappa ner och tände lampan. Det såg ut som
om en bomb hade exploderat i källaren. Xboxen var
fortfarande på, Sylvaniankaniner stod uppställda i en lång
rad från ena sidan till den andra, Barbiedockor,
leksaksdinosaurier och plastkulsprutor, kuddar,
pizzakartonger och donutspåsar och godispapper över hela
golvet, och ett upp och ner-vänt Häagen Dazs-paket smält
chokladfudgeglass i soffan. De skulle förmodligen kräkas i
natt, men de hade åtminstone haft roligt. Men var fanns
Daniel?

Smög upp till barnkammaren. De sov sött med choklad i
hela ansiktet, men de andades fridfullt. Ingen Daniel. Kände
paniken.

Rusade ner till bäddsoffan i stora rummet – tom. Rusade
tillbaka upp till mitt sovrum, öppnade dörren och stönade.
Daniel låg i sängen. Han lyfte på huvudet och kisade i
mörkret.

”Herrejesus, Jones”, sa han. ”Inte är det väl … lårstövlar?
Får jag ta en närmare titt?”

Han slog upp täcket. Han var halvnaken.

”Hoppa in, Jones”, sa han. ”Jag lovar att jag inte ska så
mycket som nudda vid dig.”

Den lätta berusningen i kombination med upphetsning efter
att nyss ha blivit kysst och åsynen av Daniel som låg
halvnaken och full i fan i halvmörkret skickade mig raka
spåret tillbaka till livet som singel och trettio. Bråkdelen av en
sekund senare stapplade jag fnittrande i säng i lårstövlarna.

”Okej, Jones”, började Daniel. ”Det där är ett par väldigt,
väldigt oanständiga stövlar och det här är en väldigt, väldigt



fånig liten tunika”, men ytterligare en bråkdels sekund senare
snabbspolade jag fram till nuet och mindes … ja, allt
egentligen.

”Hjälp! Klarar inte det här! Hemskt ledsen! Jättebra!” yrade
jag och krånglade mig upp ur sängen.

Daniel bara stirrade och började sedan skratta. ”Jones,
Jones, Jones, du är helt knäpp som vanligt.”

Jag väntade utanför dörren medan han steg upp och klädde
sig och sedan, bland alla mina ursäkter och tack för
barnpassningen, kände jag mig plötsligt så förvirrad och tänd
att jag nästan kastade mig över honom och började sluka
honom som ett djur. Sedan ringde hans mobil.

”Förlåt, förlåt”, sa han i luren. ”Nej, min sockerboll, jag
fastnade bara på jobbet, visst, jag vet, FAN!” Sur Daniel nu.
”Hör på mig! Herregud! Jag sa att jag skulle hålla i en
presentation. Det är en väldigt stor grej för projektet
och … Okej, okej, jag är där om en kvart,
ja … ja … mmm … jag längtar efter din sfäriska
strålglans …”

Sfäriska strålglans??

”… Jag längtar efter att störta mig ner i …”

Med en lättnadens suck över att inte ha fallit in i gamla
mönster lyckades jag få ut honom genom dörren och sedan
bända av mig Talithas lårstövlar. Jag städade upp i
vardagsrummet bara så pass att Chloe inte skulle lämna in sin
avskedsansökan i morgon och sjönk ner i den tomma sängen.

00.55 Nu däremot både rastlös och upphetsad. Känns som att
det har gått från total mansöken till att inom loppet av en
kväll bokstavligen regna män.



EFTERDYNINGAR
 

Fredag 7 september 2012

07.00 Är spritt språngande naken med dunkande huvudvärk
och måste upp och lämna ungarna.

07.01 Nej! Måste inte alls lämna ungarna. Skulle få unna mig
sovmorgon i dag men har vaknat i alla fall.

07.02 Faan! Kom just ihåg vad som hände i går kväll med
Skinnjacksmannen. Och Daniel.

07.30 Traumatiserande att höra Chloe gå där nere och ta hand
om allt som det egentligen är jag som ska sköta: den enda
Weetabixbiten som Mabel själv får hälla en tesked socker
på, de två baconskivorna till Billy, med ketchup men inget
bröd.

07.45 Har hemskt dåligt samvete: typ bakfull Joan
Crawfordfigur som snart kommer att segla ner i
morgonrock med utsmetat läppstift över hela ansiktet och
säga: ”Hej älsklingar, jag är er mamma. Minns ni mig? Vad
var det ni hette nu igen?”

08.00 Dörr slås igen, slammer tystnar.

08.01 Dörr öppnas, slammer kommer tillbaka: ett sökande
efter Mabels skolväska.

08.05 Dörr slås igen, igen.

08.15 Tystnad. Sängen sval och vit och ljuvligt att bara ligga
här naken och inte göra någonting. Känns som om
förtrollning har brutits, som Törnrosa, Sleeping Beauty –
fast kanske ingen Beauty direkt – Sovande Halvgammal
Människa med Två Barn – väckt av en kyss. Våren har rört



de vissnade, vintriga grenarna. Blad och blommor knoppas
och spricker ut åt alla håll och kanter.

08.30 Sms-pling! Kanske Talitha! Som messar
Skinnjacksmannens nummer! Kanske rent av
Skinnjacksmannen som skriver något kul för att
avdramatisera läget och fråga om jag vill ses! Är sexuellt
gångbar!

Det var förskolan.

<Var snäll och glöm inte att ta med djurparkslappen i
eftermiddag.>



KVINNOR ÄNDRAR SIG
 

Lördag 8 september 2012

Irriterande elprylar i huset 74, elprylar som piper 7, elprylar
som jag kan med 0, elprylar som kräver lösenord 12, lösenord
18, lösenord som jag kommer ihåg 0, sextankar 342 min.

07.30 Vaknade ur ljuvlig, sensuell dröm helt hopblandad med
Daniel och Skinnjacksmannen. Känner mig plötsligt
annorlunda – sensuell, kvinnlig – och samtidigt får jag så
dåligt samvete, som om jag skulle vara otrogen mot Mark
och samtidigt … så sensuellt att känna sig som en sensuell
kvinna, med en sensuell sida som sensuellt är … aha.
Barnen har vaknat.

11.30 Hela morgonen har varit totalt sensuell och fridfull.
Började dagen med att vi alla tre låg i min säng och myste
och såg på tv. Åt frukost. Lekte kurragömma. Färglade
Moshimonster och sprang sedan hinderbana i pyjamas
medan grillad kyckling spred ljuvliga dofter från ugnen.

11.32 Är perfekt mor och sensuell kvinna med sensuella
möjligheter. Kanske skulle någon som Skinnjacksmannen
kunna rymmas i bilden och …

11.33 Billy: ”Kan vi gå in på datorn, nu när det är lördag?”

11.34 Mabel: ”Vill titta på SvampBob.”

11.35 Plötsligt överväldigad av trötthet och önskan att läsa
tidningar i ekande tystnad. Bara tio minuter.

”Maammaaa! Tv:n ä trasig.”

Insåg till min fasa att Mabel hade fått tag i de sabla
fjärrkontrollerna.



Jag började trycka vilt på knapparna, varvid bilden blev
vitprickig och det hördes ett högt sprakande.

”Snö!” sa Mabel glatt, just som diskmaskinen började pipa.

”Mamma!” sa Billy. ”Datorn har slut på batteri.”

”Sätt den på laddning igen då!” sa jag och körde ner
huvudet i sladdskåpet under tv:n.

”Natt!” sa Mabel när tv-skärmen slocknade och samtidigt
började torktumlaren pipa dessutom.

”Den här laddaren funkar inte.”

”Ta Xboxen då!”

”Den funkar inte.”

”Det är kanske internetuppkopplingen.”

”Mamma! Jag drog ur airporten och jag kan inte sätta
tillbaka den.”

Eftersom jag kände att min termostat började peka farligt
nära rött skyndade jag uppför trappan med orden: ”Dags att
byta om, överraskning! Jag hämtar era kläder.” Sprang sedan
in i barnkammaren och utbrast: ”Jag hatar all jävla teknik.
Varför kan inte alla bara HÅLLA KÄFTEN FÖR HELVETE
OCH LÅTA MIG LÄSA TIDNINGARNA.”

Såg plötsligt att babylarmet var på! Å gud, nej. Borde ha
gjort mig av med den för evigheter sedan men paranoid som
ensamstående förälder, dödsskräck etc, etc. Sprang en trappa
ner och där stod Billy och skakade av gråt.

”Billy, förlåt. Jag menade det inte. Var det babylarmet?”

”Neeeeeeeej!”, tjöt han. ”Xboxen har hängt sig.”

”Mabel, hörde du mamma på babylarmet?”

”Nej”, sa hon och stirrade förtjust på tv:n. ”Tv:n ä lagad.”



På skärmen syntes en sida som bad mig uppge lösenordet
till digitalboxen.

”Billy, vilket är lösenordet till digitalboxen?” sa jag.

”Är det inte samma som till ditt bankkort, 1066?”

”Okej, jag fixar Xboxen om du skriver in lösenordet”, sa
jag och just då ringde det på dörren.

”Lösenordet funkar inte.”

”Mammaaa!” sa Mabel.

”Tysta nu!” sa jag strävt. ”Det RINGER PÅ DÖRREN.”

Sprang en trappa upp med tankarna i ett virrvarr av dåligt
samvete – ”Jag är en usel mamma, det finns ett tomrum inom
dem som beror på att de har mist sin far och det försöker de
fylla med teknik” – och öppnade dörren.

Det var Jude, glamorös men bakfull och gråtfärdig.

”Å Bridge”, sa hon och kastade sig i famnen på mig. ”Jag
klarar helt enkelt inte av att vara ensam en lördag morgon till.”

”Vad hände … berätta för mamma …”, sa jag och kom
sedan ihåg att Jude var en vuxen finansjätte.

”Killen jag träffade på Match.com och gick ut med dagen
före Borgen? Han som jag hånglade med?”

”Ja?” sa jag och försökte erinra mig vem det var.

”Han ringde inte. Och i går skickade han ut ett meddelande
där det stod att hans fru precis hade fött en liten flicka, 3 062
g.”

”Herregud. Det är vidrigt. Det är omänskligt.”

”Alla år som jag inte har velat skaffa barn och folk har
alltid sagt att jag skulle ändra mig. De fick rätt. Jag tänker tina
upp mina ägg.”

http://match.com/


”Jude”, sa jag. ”Du gjorde ett val. Bara för att en kille är en
skitskalle betyder det inte att det var fel val. Det är ett bra val
för dig. Barn är … är …” Jag kastade en mordisk blick nerför
trappan.

Hon sträckte fram sin telefon och visade en Instagrambild
av Skitskallen med sitt lilla barn i famnen. ”… gosig och söt
och skär och 3 062 gram och det enda jag gör är att jobba och
ragga och jag är helt ensam en lördagsmorgon och …”

”Följ med mig ner”, sa jag dystert. ”Du ska få se på sött och
gosigt.”

Vi klampade nerför trappan.

Billy och Mabel stod där som ett par små keruber och
sträckte fram en teckning där de skrivit: ”Vi Älskar Dig
Mamma.”

”Vi ska plocka ur diskmaskinen, mamma”, sa Billy. ”För att
hjälpa dig.”

Jävlar! Vad hade tagit åt dem?

”Tack, barn”, sa jag sammetslent och föste Jude tillbaka
uppför trappan och ut genom ytterdörren, innan de gjorde
något ännu värre, som att tömma återvinningshinken.

”Jag ska tina äggen”, snyftade Jude när vi satte oss på
trappan. ”Tekniken var outvecklad den gången. Primitiv rent
av, men det skulle kunna fungera om … alltså jag skulle kunna
skaffa en spermadonator och …”

Plötsligt öppnades fönstret på andra våningen i huset
mittemot och ett par Xbox-kontroller kom farande och slog i
marken med en smäll bredvid soptunnorna.

Sekunden senare flög ytterdörren upp och där stod den
bohemiska grannen i fluffiga rosa tofflor,
artonhundratalsnattlinne, ett litet plommonstop på huvudet och
famnen full med datorer, iPads och iPods. Hon vinglade nerför



yttertrappan och vräkte ner elektroniken i soptunnan medan
hennes son och två av hans kompisar gick bakom och ylade:
”Neeeeej! Jag är inte klar med min leveeel!”

”Bra!” skrek hon. ”När jag gick med på att skaffa barn
ingick det inte i avtalet att jag skulle låta mig styras av en
samling platta svarta själlösa föremål och en hop tekniknördar
som vägrar att göra någonting annat än att sitta och glo med
frenetiskt knappande tummar, samtidigt som de kräver att jag
SERVAR dem som en korsning mellan datatekniker och
uppasserska på ett femstjärnigt hotell. Innan jag skaffade er sa
alla hela tiden att jag skulle ändra mig. Och gissa vad? Jag
skaffade er. Jag fostrade er. Och jag har ÄNDRAT MIG!”

Jag stirrade på henne och tänkte: ”Jag måste bli kompis
med den kvinnan.”

”Barn i er ålder i Indien klarar av att skapa sig en tillvaro
som föräldralösa på gatan”, fortsatte hon. ”Så det är bara att ni
sätter er på trappan och i stället för att ägna hela er
HJÄRNKAPACITET åt att komma upp till nästa level i
MINECRAFT, kan ni lägga den på att få mig att ÄNDRA
MIG när det gäller om jag ska släppa in er igen. Och ni skulle
bara våga gå i närheten av soptunnan, för då anmäler jag er till
HUNGERSPELEN.”

Med en knyck på sitt plommonstopsprydda huvud struttade
hon tillbaka in i huset och drämde igen dörren efter sig.

”Mammaaa!” Gap och skrik från min egen källarvåning.
”Mammaaa!”

”Vill du följa med in?” sa jag till Jude.

”Nej, nej, det går bra”, sa Jude och såg mycket gladare ut
när hon reste sig. ”Du har helt rätt. Jag valde rätt. Bara lite
bakis. Jag behöver äta frukost och ta en Bloody Mary på Soho
House och läsa tidningen så blir det bra igen. Tack, Bridge.
Älskar dig. Hejhej!”



Sedan vinglade hon iväg i sina knähöga gladiatorsandaler
från Versace, extremt bakissnygg.

Jag tittade över gatan igen. De tre pojkarna satt i rad på
yttertrappan.

”Allt bra?” sa jag.

Den mörkhårige sonen log brett. ”Jo, det är okej. Hon blir
sån bara. Hon lugnar sig snart.”

Han såg sig om över axeln för att kontrollera att dörren
fortfarande var stängd och plockade fram en iPod ur fickan.
Sedan började pojkarna fnittra och lutade sig över iPoden.

Väldig våg av lättnad sköljde över mig. Jag skuttade glatt in
igen när jag plötsligt kom ihåg att lösenordet för alltihop var
1890, det året som Tjechov skrev Hedda Gabbler.

”Mammaaaaa!”

Jag ryckte åt mig Xbox-kontrollen, ryckte åt mig
digitalkontrollen, knappade in ”1890” på båda varvid
skärmarna som genom ett under vaknade till liv.

”Så där!” sa jag. ”Där har ni era skärmar. Ni behöver inte
mig. Ni behöver bara skärmar. Nu går jag. Och gör. En kopp.
Kaffe.”

Slängde ner fjärrkontrollerna i fåtöljen och struttade
bohemiskt grannlikt mot vattenkokaren när jag hörde att Billy
och Mabel började fnissa bakom mig.

”Mamma!” sa Billy. ”Nu slog du av allting igen!”

20.30 Allt slutade mysigt och bra och Billy fick sin Xbox-tid
och Mabel tittade på SvampBob medan hon gosade med
mig i soffan och sedan åkte vi upp till Hampstead Heath
och jag kunde inte sluta tänka på Skinnjacksmannen, och
hur underbart det hade varit att få den där kyssen och känna
mig sexig igen, och kanske Tom har rätt i att jag visst
behöver vara kvinna och ha någon i mitt liv, och kanske



skulle det inte vara fel och kanske ska jag ringa till Talitha
och få hans nummer.



EN VÅG SOM BRYTS
 

Söndag 9 september 2012

61,2 kg, kalorier 3 250, kollat efter sms från
Skinnjacksmannen 27 ggr, sms från Skinnjacksmannen 0,
skuldkänslor 47.

02.00 Allt är hemskt. Messade Talitha. Inte nog med att hon
tog Skinnjacksmannens nummer, utan visar sig också att
hon GAV HONOM MITT NUMMER. Klump av osäkerhet
i magen. Om hon gav honom mitt nummer – varför har han
inte ringt i så fall?

05.00 Skulle aldrig, aldrig ha satt igång något med en man
igen. Hade totalt glömt bort mardrömmen med ”varför har
han inte ringt?”.

21.15 Ungarna sover och allt klart till måndag morgon. Men
jag befinner mig i totalt upplösningstillstånd. Varför har
inte Skinnjacksmannen messat? Varför? Skinnjacksmannen
tycker säkert att jag är galen och gammal. Allt mitt eget fel.
Jag borde bara vara mamma – barnen borde komma hem
varje dag och se en gryta stå och puttra på spisen och få
nybakade bullar till efterrätt. Jag skulle läsa för dem, natta
dem och sedan … ja, vad? Titta på Downton Abbey,
fantisera om att ha sex med Matthew och börja om från
början igen nästa morgon med Weetabix?

21.16 Ringde Talitha och förklarade alltihop. Hon ska komma
hit.

21.45 ”Ge mig en drink, är du snäll.”

Jag blandade till hennes vanliga vodka med soda.



”Allt började med att en kille som du träffat i fem sekunder
inte har sms:at. Du har öppnat dig för livets möjligheter, och
nu känns det som att det har ryckts bort framför näsan på dig.
Varför skriver inte du till honom?”

”Jaga aldrig efter en man, det gör dig bara olycklig”, sa jag
och citerade det mantra vi haft när vi var singlar i
trettioårsåldern. ”Anjelica Huston ringde aldrig någonsin till
Jack Nicholson.”

”Älskling, du måste förstå att du inte har en aning om vad
du pratar om. Allt har förändrats sedan du var singel. Det
fanns inga sms. Det fanns inga mejl. Människor pratade i
telefoner. Plus att unga kvinnor är mer sexuellt aggressiva nu
och män naturligt nog latare. Om inte annat måste du
uppmuntra.”

”Skicka ingenting!” sa jag och kastade mig efter telefonen.

”Jag ska inte. Men det är ingen fara. När jag bytte nummer
åt er växlade jag några ord med honom och sa i all förtrolighet
att du blivit änka …”

”Du gjorde VAD?”

”Hellre det än att vara skild. Det är så romantiskt och
originellt.”

”Du utnyttjar alltså Marks död för att skaffa en man åt
mig?”

Det hördes dunsande fotsteg i trappan och där stod Billy i
sin randiga pyjamas.

”Mamma, jag har inte gjort matten.”

Talitha tittade upp som hastigast och fortsatte sedan med
telefonen.

”Säg ’Hej, trevligt att träffas igen’ till Talitha och se henne i
ögonen”, sa jag på ren reflex. Varför gör föräldrar så här? ”Säg
tack.” ”Hälsa nu!” ”Säg tack för att jag fick komma.” Om man



inte har tränat dem på sådant innan de hamnar i en verklig
situation då finns det egentligen ingen anledning att …

”Hej, Talitha.”

”Hej, älskling”, sa Talitha utan att titta upp. ”Han är
förtjusande.”

”Du har visst gjort matten, Billy. Kommer du ihåg –
räkneuppgifterna? Vi gjorde dem när du kom hem från skolan
i fredags.”

”Okej, vad tror du om det här?” Talitha tittade upp och
vände sedan blicken mot telefonen igen.

”Men det var ett utvärderingspapper till”, sa Billy. ”Titta –
här. Från slöjden.”

Inte slöjden. Billy har ägnat de senaste sex veckorna åt att
konstruera en liten mus av filtbitar, sedan får han
”utvärderingspapper” där det ställs mystiska begreppsmässiga
frågor. Jag såg på pappret med den senaste: ”Vad ville du
uppnå genom att göra musen?”

Billy och jag såg desperat på varandra. Hur utförlig vill de
att man ska vara med en sådan fråga, jag menar i filosofisk
mening? Jag gav Billy en penna. Han satte sig vid köksbordet,
skrev något och gav mig sedan pappret.

Göra en mus.

”Bra”, sa jag. ”Jättebra. Ska jag följa med dig upp nu?”

Han nickade och stack sin hand i min. ”God natt, Talitha.”

”Säg god natt till Talitha.”

”Mamma. Jag gjorde ju det.”

Mabel låg och sov i undersängen. Hennes huvud var bak
och fram och i famnen höll hon Salivia.

”Kan du mysa med mig?” sa Billy och klättrade upp i
översängen. Jag tänkte att Talitha skulle bli otålig en trappa



ner men lade mig sedan bredvid honom, Puffen 1, Mario och
Hästio.

”Mamma?”

”Ja”, sa jag med darrande hjärta och var rädd att han skulle
fråga något om pappa eller döden.

”Hur många invånare har Kina?” Herregud, han är så lik
Mark när han grubblar på sådana saker. Hur kunde jag få för
mig att messa en orakad främling i skinnjacka, en man som
antagligen …

”Mamma?”

”Fyrahundra miljoner”, ljög jag smidigt.

”Aha. Varför krymper jorden med en centimeter om året?”

”Öh …” Jag funderade. Krymper jorden med en centimeter
om året? Typ hela planeten eller bara landbitarna? Hänger det
ihop med den globala uppvärmningen? Eller vågornas väldiga
kraft och … Sedan kände jag den avslappnande lilla sucken
när Billy somnade.

Rusade nerför trappan med andan i halsen. Talitha tittade
upp med självbelåten min: ”Okej. Jag hoppas att du uppskattar
det här. Det var ingen lätt uppgift.”

Hon sträckte fram telefonen.

<Jag har till slut hämtat mig från skammen över att ha flytt
Drömprinsen i hans Borg. Allt var så omåttligt sensuellt att jag
var rädd att jag skulle självantända eller förvandlas till en
pumpa. Vad har du för dig?>

”Du har inte skickat det?”

”Inte än. Men det är bra. Man måste vårda deras ego. Hur
tror du att det kändes för den stackaren när du sprang iväg så
där utan förklaring?”

”Låter det inte …?”



”Det är en fråga och spinner vidare på tråden. Tänk inte för
mycket, bara …”

Hon tog tag i mitt finger och tryckte på ”Skicka”.

”Neeej! Du sa att du inte skulle …”

”Det var inte jag. Du skickade det. Inte tror du att jag skulle
kunna få bara en pyttepytteliten vodka till?”

Med huvudet snurrande av tankar gick jag fram till kylen,
men just när jag öppnade dörren hördes ett sms-pling. Talitha
ryckte åt sig telefonen. Ett självbelåtet leende spred sig över
hennes oklanderligt sminkade anletsdrag.

<Hej. Är det Askungen?>

”Nu Bridget”, sa hon strängt när hon såg känsloförvirringen
i mitt ansikte. ”Du måste vara modig och kliva upp i sadeln
igen, för allas skull, även för …” Hon nickade uppför trappan.

Talitha fick rätt till slut. Men det kunde inte ha gått mer
katastrofalt fel med Skinnjacksmannen. Som hon själv sa när
vi satt i min soffa under de förbannade efterdyningarna:

”Allt är mitt fel. Jag glömde bort att varna dig. När man
kommer från ett långt förhållande är den förste alltid värst. Det
är för mycket som står på spel. Man tror att man ska bli
räddad. Vilket man inte blir. Och man tror att de ska avgöra
om man fortfarande är gångbar. Vilket man är, men det
kommer de inte att bevisa för en.”

Jag bröt mot varenda en av Dejtingens grundregler med
Skinnjacksmannen. Men till mitt försvar ska sägas att i det
läget visste jag inte ens om att Dejtingreglerna existerade.



HUR MAN INTE DEJTAR
 

Onsdag 12 september 2012

60,3 kg (gått ner knappt kilo gm sms-knappande med tummen),
fantiserat om Skinnjacksmannen 347 min, kollat efter sms från
Skinnjacksmannen 37 ggr, sms från Skinnjacksmannen 0,
kollat Odetonerad inkorg efter mejl från Skinnjacksmannen
trots att Skinnjacksmannen inte har mejladress 12 ggr
(vansinne), total ackumulerad försening till skola och dagis 27
min.

14.30 Mmm. Nyss tillbaka från lunch med Skinnjacksmannen
i Primrose Hill. Han var till och med ännu mer lik en
bilreklamsman, i brun skinnjacka den här gången, och
solglasögon i pilotmodell. Det var en ovanligt varm och
klar höstdag med sol och blå himmel så vi kunde sitta på en
uteservering.

BRA

Jag älskar honom. Jag älskar honom.

INTE BRA

Han är i ungefär samma ålder som jag och skild med två barn.
Och han heter Andy – ett så coolt namn.

ANDY?

När jag satte mig ner vid bordet tog han av sig solglasögonen.
Hans ögon var som sjöar. Sjöar av blekt, blekt vatten som ett
tropiskt hav …

SKENA INTE IVÄG

… fast bruna. Jag älskar honom. Dejtinggudarna ler mot mig.



FÖRSÖK VIDMAKTHÅLLA EN GNUTTA
OBJEKTIVITET

Han förstår VERKLIGEN problemen med att vara
ensamstående förälder. Han sa saker i stil med ”Hur gamla är
dina barn?”.

Genom hela lunchen en känsla av att vara farligt upptrissad
hundvalp som snart skulle börja jucka mot hans ben.

UNDVIK FÖRHASTADE SLUTSATSER OCH FANTASIER

Det ska bli så underbart att ha sex ihop på lördagsmorgnar,
tänkte jag, och sedan äta frukost tillsammans med alla ungarna
– skratta, flytta ihop, sälja våra respektive bostäder och skaffa
ett hus som alla kan gå till skolan från. Just när jag tänkte
”… sedan skulle vi kunna klara oss med en bil och slippa
krångla med parkeringstillstånden”, avbröt han mig och sa:
”Vill du ha kaffe?”

Jag blinkade förvirrat mot honom och var på god väg att
säga: ”Klarar vi oss med bara en bil tror du?”

PÅ FÖRSTA DEJTEN: LÅT HONOM BETALA

När notan kom in gjorde jag stor affär av att ta fram
kreditkortet och säga: ”Nej, låt mig” och ”Ska vi dela?”

”Jag tar det”, sa han och såg konstigt på mig – kanske
visste han redan att han älskade mig också?

REAGERA PÅ DET SOM FAKTISKT HÄNDER, INTE
DET DU SKULLE VILJA HÄNDER

Efter lunchen stod jag inte ut med att säga hej då och föreslog
att vi skulle ta en promenad upp på kullen. Det var så
underbart. När vi kom fram till hans bil hoppades jag förgäves
att han skulle kyssa mig igen, men han gav mig bara en snabb
puss på kinden och sa: ”Ta hand om dig.”

Jag fick panik. ”Tycker du att vi ska ses igen?” flög det ur
mig.



Kanske lite framfusigt men TROR att det var helt okej.

DET VAR DET INTE

”Visst”, smålog han. ”Jag väntade bara på att du skulle springa
iväg gallskrikande.” Sedan log han sitt spruckna leende och
hoppade in i bilen.

Han är så rolig!

LÅT HONOM INTE STÖRA DITT LIV ELLER DIN
JÄMVIKT

Alltså det här är hopplöst. Kan inte bara ligga i sängen och
ONANERA hela dagen när jag har filmmanus att skriva och
barn att sköta om.

Torsdag 13 september 2012

FÖRFALL INTE TILL MANISKT GRUBBLERI
OCH/ELLER DAGDRÖMMERI UNDER BILKÖRNING

08.30 Hmmm. Grejen är att när jag sa: ”Tycker du att vi ska
ses igen?” då sa han inte: ”Nej” utan han sa: ”Visst.”

Det betyder väl ”Ja” i så fall, eller hur? Men varför sa han
då ingenting om nästa gång när vi sa hej då? Eller varför har
han inte messat?

09.30 Rundade en kurva och såg att en taxi hade stannat precis
mitt i gatan, totalt egoistiskt, utan någon som helst sorts rim
eller reson. Hade lång rad bilar efter mig.

Körde förbi taxin och tittade surt på taxichauffören. Insåg
dock när jag riktade blicken framåt att det kom en annan bil i
full fart emot mig, framförd av en man som pekade och
mimade åt mig: ”Du vänder. Du. Vänder!” som till en idiot
eller likn.

Manliga förare, ärligt alltså! tänkte jag och visade fingret
mot mannen. (Undantaget Skinnjacksmannen som jag är säker
på är väldigt hänsynsfull.) Titta på oss, titta på oss! Vi är



alfahannar! Vi tänker bara slå ner på försvarslösa kvinnor och
tvinga dem att backa.

”Mamma”, sa Billy. ”Taxin har stannat så att den där andra
bilen kan ta sig förbi oss.”

Förstod plötsligt vad Billy menade. Den mötande bilen var
REDAN DÄR och taxichauffören, som trots allt är erfaren
trafikant, stod inte där för att plocka upp någon, utan väntade
på att låta den redan mötande bilen passera. Och nu var det typ
alfahonan i stadsjeepen (fast det är ingen stadsjeep) som hade
gjort gir runt erfaren trafikant/taxichaufför och försökte mota
tillbaka den mötande bilen som en ilsken snöplog och kunde
ståta med fina Oxbridgebetyg i praktisk filosofi,
statsvetenskap och ekonomi (fast egentligen bara läst engelska
vid Bangor och då fått knappt godkänt).

Försökte mima: ”Flåååt!” medan jag backade, men mannen
blängde på mig med exakt samma skeptiska vart är världen på
väg?-min som jag själv brukar ta till under lämningscirkusen
på morgnarna.

”Då så!” sa jag käckt så fort vi hade kommit runt hörnet.
”Vilka lektioner har vi i dag, Billy? Idrott?”

”Mamma.”

Jag vände mig om och såg på honom. Samma ögon.
Samma tonfall när jag inte är helt och hållet till min fördel.

”Vad?” sa jag.

”Säger du bara det för att du känner dig dum?”

Fredag 14 september 2012

LÅT HONOM INTE GÖRA DIG ALLMÄNT VIRRIG OCH
GALEN

Fick nyss kontakt med aspirerande bohemgranne och var så
virrig att jag sabbade det totalt. Var precis på väg från bilen när
jag såg henne gå in i huset i yllemössa med flera uddar med



tofsar i ändarna, platå-Doctor-Martens och ett plagg som såg
ut som en korsning mellan tysk officersrock från andra
världskriget och krinolin med spets längst ner.

”Hej”, sa hon plötsligt. ”Jag heter Rebecca. Bor inte du
tvärsöver gatan??”

”Jo”, sa jag förtjust och trasslade in mig i en nervös
monolog: ”Dina barn ser ut att kunna vara i samma ålder som
mina! Hur gamla är de? Vilken fin mössa! …”

Allt gick hur bra som helst och sedan sa Rebecca: ”Okej, ni
kanske kan knacka på och komma på lekträff – får-inte-blotta-
ordet-dig-att-vilja-skjuta-dig? – någon gång.”

”Hahaaha! Det gör det. Ja”, sa jag och låtsades pinsamt nog
skjuta mig själv i huvudet. ”Det skulle vara kul. Hej då!” Gick
sedan över gatan och in i huset samtidigt som jag tänkte:
Hurra! Vi kan bli vänner och kanske kan jag presentera henne
för Skinnjacksmannen och …

”Vänta!” ropade Rebecca plötsligt.

Jag vände mig om.

”Är inte det där din dotter?”

Fan också! Hade totalt glömt bort att jag hade med mig
Mabel. Hon stod och såg fundersam ut utanför Rebeccas hus,
övergiven på trottoaren.

LÄGG MÄRKE TILL HUR HAN FÅR DIG ATT KÄNNA
DIG:

NÅGONSTANS PÅ LISTAN – ”KÅT”, ”I BEHOV AV
MAGMEDICIN PGA ORO” – BÖR FINNAS ORDET
”LYCKLIG”

21.15 Fortfarande inget sms. Hela historien med
Skinnjacksmannen får mig att känna mig fruktansvärt
orolig med kväljande obehagskänsla i magen.



DEJTINGENS GRUNDREGEL NUMMER
ETT
 

Lördag 15 september 2012

SKICKA INGA SMS PÅ FYLLAN

20.15 HURRA! Telefon!

21.00 ”Hej, älskling!” – mamma – fan! Gick i spinn och
undrade om Skinnjacksmannen kunde skicka sms fastän jag
hade mamma på tråden.

”Bridget? Bridget? Är du kvar? Har du bestämt dig
angående kryssningen?”

”Öh, alltså, jag tror kanske att det är lite …”

”Ingen fara. Jag menar, de flesta från St Oswald’s kommer
att vara med barnbarnen. Det är en särskild tid på året och
visst vill man tillbringa den med sina barnbarn. Julie
Enderbury och Michael ska ta med sig hela familjen till Kap
Verde.”

”Men Unas barnbarn då?” kontrade jag.

”Det är svärföräldrarnas tur.”

”Okej, okej.”

Svärföräldrarna. Amiral Darcy och Elaine är faktiskt
väldigt gulliga mot Billy och Mabel och sköter det hela bra
genom att ta med sig en av dem i taget på tämligen väl
genomtänkta och korta högtidsaktiga arrangemang. Men jag
tror inte att de skulle klara av att ha oss som gäster över julen.
Till och med när Mark levde brukade han bjuda hem dem till
vårt stora hus i Holland Park men alltid låta en kock laga



maten, vilket han sa inte alls berodde på min kokkonst, utan på
att alla skulle kunna slappna av och ha det trevligt
tillsammans. Fast samtidigt. Varför skulle de inte kunna
”slappna av” om jag lagade maten? Kanske berodde det på
min kokkonst ändå.

”Bridget? Är du kvar? Jag vill bara inte att ni ska vara
ensamma”, sa mamma. ”Jag menar, du hinner fortfarande
bestämma något.”

”Jättebra! Då ordnar vi det”, sa jag. ”Det är evigheter till
jul.”

Nu har hon gått på sin aquazumba. Önskar pappa vore här
och kunde lugna mamma och fnissa med mig om allt och
krama mig. Önskar jag kunde bli stupfull på hel flaska vin.

21.15 Hoppsan, hörde precis Chloe komma in från sin utekväll
i Camden. Hon ska ligga i bäddsoffan så att hon kan gå på
tai chi tidigt i morgon.

21.30 Tror jag ska ta ett litet glas vin nu när hon är här, bara
för att få upp humöret.

VARNING! VARNING! ÖPPNA ÖVER HUVUD TAGET
INTE VIN UTAN ATT HA SLAGIT IN TELEFONEN I EN
LAPP MED TEXTEN:

”INGA SMS” OCH LAGT DEN HÖGT UPPE PÅ HYLLA.

22.45 Mycket bättre nu. Ska sätta på musik. Kanske Queens
”Play the game”. Alltid bra med ett gay-perspektiv, i sht i
musikform. Mmmm. Skinnjacksmannen. Önskar att han
kunde messa mig, så att vi kan träffas och ha sensuellt …”

23.00 Kanske litet litet vinglas till.

VARNING! VARNING!

22.05 Älskar Queen.

22.20 Mmm. Dansar …



”This is your life! … Don’t play hard to get …”

22.20 Dejusant. ”Love runs … pumping through my
veeeiiiiins!” Älskar Skinnjacksman. Inte fassna i
fösvarsschtällning. Kälekene som en bäck.

ANVÄND INTE ORD FRÅN POPLÅTAR FÖR ATT
STYRA BETEENDE, I SYNNERHET INTE PÅ FYLLAN

22.21 Seru? Spelantesvår. Vaffö skujante messan …?

ÅÅÅHH! Det är ju det här som är felet med dagens samhälle.
Om det hade varit på brevskrivandets tid skulle jag aldrig ens
ha börjat leta upp penna, papper, kuvert, frimärke och
Skinnjacksmannens hemadress och gått ut klockan 23.30 med
två sovande barn i huset för att leta efter en postlåda. Ett sms
är borta med en fingertryckning, som en atombomb eller
Exocet-missil.

23.35 Trrryk te SKICKA. Het lokej, visht.

INGA SMS PÅ FYLLAN.



FORTSATT DEJTINGINKOMPETENS
 

Söndag 16 september 2012

60,3 kg (dövar känslor).

”Nej!” sa Talitha som satt i mitt vardagsrum med Tom, mig
och Jude. ”Det är inte ’okej’. ”

”Varför inte?” sa jag och stirrade tomt på mitt meddelande.

<Hade så trevligt i onsdafs. Vi ses snart hopps jag!> läste
Tom och fnös.

”Ja, för det första är du helt klart full”, sa Jude och tog som
hastigast blicken från OKCupid.com.

”För det andra är klockan halv tolv på natten”, sa Tom.
”För det tredje har du redan sagt till honom att du skulle vilja
träffa honom igen, så du låter desperat.”

”För det fjärde använde du ett utropstecken”, sa Jude vasst.

”Och det är känslomässigt icke-autentiskt”, sa Tom. ”Det
låter lika sprudlande och spelat käckt som skolflickan som har
övertalat volleybollkaptenen att sätta sig bredvid henne på
lunchen och försöker tvinga henne att de ska bli kompisar
samtidigt som hon vill ge sken av att inte bry sig.”

”Och han svarade inte”, tillade Jude.

”Har jag förstört allting?”

”Kalla det naiviteten hos en nyfödd kanin bland en flock
utsvultna prärievargar”, sa Tom.

Nästan genast plingade mobilen.

<Hur ser ditt barnvaktsschema ut? Bättre än din stavning?
Vad säger du om lördag kväll?>

http://okcupid.com/


Jag gav dem samma blick som en Irakdemonstrant när
nyheten kom att det inte fanns några massförstörelsevapen.
Sedan seglade jag upp på ett – icke biokemiskt – moln av
glädje.

”Hur ser ditt barnvaktsschema ut?” sa jag och dansade runt.
”Han är så OMTÄNKSAM.”

”Han försöker komma innanför trosorna på dig”, sa Jude.

”Stå inte bara där”, sa Tom upphetsat. ”Messa tillbaka!”

Jag tänkte lite och skrev sedan:

<Lördag kväll perfekt, ska bara skaffa stadigt rep att surra
fast barnen med.>

<Jag föredrar silvertejp.> kom direkt tillbaka.

”Han är rolig”, sa Tom. ”Och det finns en liten antydan till
SM. Vilket är trevligt.”

Vi såg lyckligt på varandra allihop. Seger för en var seger
för alla.

”Nu öppnar vi en flaska till”, sa Jude och tassade iväg mot
kylen i sin bylsiga onepiece och sina stora luddstrumpor.
Längs vägen stannade hon och kysste mig på huvudet. ”Bra
jobbat, allihop, bra jobbat.”



TILLTAGANDE
DEJTINGINKOMPETENS
 

PÅ FÖRSTA DEJTEN: VAD HAN ÄN FÖRESLÅR, SÄG
BARA JA

Onsdag 19 september 2012

60,8 kg, viktökning 0,5 kg, brott mot dejtingregler 2.

21.15 Chloe kan inte på söndag, och i stället för att lägga
energi på att hitta någon annan har jag grubblat så maniskt
och dagdrömt så mycket om middagen, och vad jag ska ha
på mig, och hans min när han lyfter blicken och ser mig i
blå sidenklänningen, att jag inte har ordnat något annat.
Shit! Sms från Skinnjacksmannen!

>Lust att se en film på lördag? Argo?>

21.17 Argo? Argo? Bio är ingen RIKTIG DEJT! Argo är en
killfilm! Blå sidenklänningen skulle vara för uppklädd på
bio. Och förresten kan Chloe ändå inte på lördag och …

21.20 Skickade precis: <Vad tror du om middag? Skulle vilja
lära känna dig bättre.>

GÖR DET INTE ENBART TILL EN BARNVAKTSFRÅGA

21.21 Jag: <Dessutom – barnvaktsproblem lördag kväll. Vi
kan inte säga fredag??>

22.00 Å gud, å gud. Skinnjacksmannen har inte svarat. Han är
kanske ute? Med en annan kvinna?

23.00 Skinnjacksmannen: <Fredag går inte. Vad säger du om
veckan efter? Fredag? Eller lördag?>

Söndag 23 september 2012



21.15 Elände. Skinnjacksmannen har struntat i mig hela
helgen. Vill alla gånger hoppa av. Har kanske aldrig velat
hoppa på (mig) heller.

22.00 Ska försöka få saker att hända igen.

PLANERA ALDRIG FÖRSTAGÅNGSSEX

<Så ledsen för datumändring. Ska sätta på mig högklackat för
att gottgöra! Och barnvakten stannar över natten.>

Måndag 24 september 2012

61,7 kg, viktökning 1 kg, sms från Skinnjacksmannen (evt pga
viktökning, trots att vi ännu inte setts) 0.

21.15 Skinnjacksmannen har inte svarat. Tror jag är desperat
luder.

Tisdag 25 september 2012

61,2 kg, sms från Skinnjacksmannen 1 (dåligt).

11.00 Fick just svar!

<Perfekt. Vad säger du om ENO i Notting Hill? Ser fram
emot klackarna.>

19.45 Han avskyr mig.

Lördag 29 september 2012

Klädbyten före dejt 7, försening till dejt 25 min, positiva
tankar under dejt 0, skickade sms till Skinnjacksmannen 12,
mottagna sms från Skinnjacksmannen 2, brott mot
Dejtingregler 2, positiva följder av hela upplevelsen 0.

KOM I TID, MINNS ATT DET ÄR VIKTIGARE ÄN ATT
BYTA KLÄDER OCH SMINKA SIG, UNGEFÄR SOM VID
FLYGRESA

19.00 Tog så lång tid att sätta på och ta av kläder att taxin
hann åka, har inte kommit tillbaka och nu kan jag inte hitta
en taxi på gatan. Har skickat rader av hysteriska sms som
bara gett till svar: <Gott om taxibilar här.>



20.00 På Electric Bar. Fick till slut ta bilen men var så sent ute
att jag måste ställa den på boendeparkering och blir säkert
lappad. Skinnjacksmannen inte här.

SE TILL ATT BÅDA PARTER TÄNKER VARA PÅ
SAMMA STÄLLE, SAMTIDIGT

20.10 Fan också! Fan! Han sa inte Electric. Han sa ENO.

20.15 Helt tokig nu. Messade precis och sa att jag åkt till fel
ställe och nu måste springa till ENO.

NÄR DU KOMMER FRAM, VAR AVSLAPPNAD OCH LE,
LIKT EN LJUSETS OCH LUGNETS GUDINNA

Kom fram till ENO fyrtio minuter försenad och ställdes inför
en hovmästarinna som helt klart trodde att jag var en galning
som skulle köras ut.

Kunde konstatera att jag varken såg Skinnjacksmannen
eller kom ihåg hans riktiga namn.

Lyckades till slut hitta honom vid ett långbord,
skrämmande omringad av coola reklamartyper, fick t o m gå
fram och röra vid hans axel för att få hans uppmärksamhet,
varpå han försökte presentera mig men tydligen inte kom ihåg
mitt namn heller.

Han försökte få mig att göra dem sällskap. Men
restaurangen hade inte plats för en extra stol, så vi måste gå till
ett bord för två där Skinnjacksmannen hela tiden kastade
blickar mot sina sofistikerade vänner och helt klart tänkte att
de var så mycket roligare än jag.

När vi skulle gå bjöd de sofistikerade vännerna med oss till
en fest och jag tänkte: ”Neeeeej!” och svarade: ”Ja! Det låter
jättetrevligt!”

Jag tappade bort honom direkt på den läskiga festen, gömde
mig på toa.

BLI INTE FULL ELLER PÅ ANNAT SÄTT PÅVERKAD



När jag hittade honom rökte han gräs. Jag har inte rökt gräs på
femton år och då var det två puffar som gjorde mig så paranoid
att jag trodde att folk nonchalerade mig när de i själva verket
pratade med mig. Hur som helst föll jag för
Skinnjacksmannens kompisars kompistryck och tog två bloss
på jointen. Blev genast hög och paranoid.

Kanske märkte han det och det var därför han viskade: ”Ska
vi gå in här?” och gjorde en gest mot en stängd dörr. Nickade
stumt.

Vi befann oss i ett gästrum fullt med rockar och kappor.
Han stängde dörren, tryckte mig mot den och kysste mig på
halsen samtidigt som han smög in handen under min kjol och
mumlade: ”Sa du att barnvakten skulle stanna över natten?”

Nickade stumt.

FÖRSÖK INTE HA SEX FÖRRÄN DU ÄR REDO

Inte nog med att jag var hög, inte nog med att jag var paranoid,
men jag hade inte haft sex på fyra och ett halvt år och jag var
fullkomligt skräckslagen. Tänk om han tyckte att jag var
äcklig utan kläder? Tänk om jag låg med honom och han inte
ringde igen? Tänk om jag inte kom ihåg hur man gjorde?

”Är allt okej?”

FÖRSVINN INTE HELA TIDEN IN PÅ TOA OCH VAR
BORTA SÅ LÄNGE ATT HAN TROR ATT DU HAR
DROG- ELLER MATSMÄLTNINGSPROBLEM

Nickade stumt och fick sedan fram: ”Jag ska bara gå på toa.”

Han såg konstigt på mig och satte sig på sängen.

När jag kom tillbaka satt han fortfarande på sängen. Han
reste sig och stängde dörren igen och började kyssa mig på
halsen igen samtidigt som han smög in handen under
klänningen igen.

”Ska vi gå hem till mig?” sa han.



Jag nickade stumt och lyckades nätt och jämnt få fram:
”Men …”

GÖR HONOM INTE FÖRVIRRAD

”Du, om du inte vill göra det här …”

”Nej, nej, jag vill, jag vill. Men …”

DET ÄR DU SOM BESTÄMMER NÄR DU SKA HA SEX,
INTE HAN.

BESTÄM DIG OCH VAR TYDLIG

”Du sa att barnvakten skulle stanna över natten.”

SKAPA INGEN PRESS

”Det är bara det att jag inte har legat med någon på fyra och ett
halvt år.”

”FYRA OCH ETT HALVT ÅR?? Herregud. Ingen press.”

”Jag vet. Det är bara det att jag äntligen har träffat någon
jag gillar.”

”Va??”

BERÄTTA INTE OM DINA SÅRBARA PUNKTER.
VÄNTA TILLS DE KÄNNER DIG TILLRÄCKLIGT VÄL
FÖR ATT FÖRSTÅ

”Jag menar, jag har träffat dig men jag känner dig knappt och
tänk om du inte gillar när jag inte har några kläder på mig?
Och jag kommer kanske inte ihåg hur man gör och jag är änka
och det kanske känns som om jag är otrogen så att jag börjar
gråta och sedan måste vänta på att telefonen ska ringa och du
kanske inte hör av dig!”

”Men jag då? Jag har också träffat någon jag gillar.”

VISA ALLTID STIL, ALDRIG VANSINNE

”Vem?” sa jag förnärmad. ”Har du träffat någon annan de
senaste fjorton dagarna? Vem är hon? Hur kunde du?”



”Jag menade dig. Se det ur killens synvinkel. Vill hon att
jag ska ringa? Vill hon ligga med mig?”

”Jag vet, jag vet, det är klart jag …”

”Bra, för då …” Han började kyssa mig igen. Nu försökte
han dra ner mig på sängen medan jag satt ganska bortkommen
på hans lår.

FÅ HONOM INTE ATT KÄNNA SIG TRÄNGD

”Men”, flög det ur mig igen. ”Om vi har sex, lovar du då att du
ringer mig och träffar mig igen, eller kanske kan vi boka in
nästa dejt redan nu?! Så slipper vi oroa oss för det!”

”Du.” Helt kort trodde jag att han hade glömt bort mitt
namn igen. ”Du är en jättehärlig tjej. Jag tror bara inte att du är
redo för det här. Jag vill inte känna att jag bär avsvaret för att
ha gjort någon upprörd. Låt mig sätta dig i en taxi nu i kväll
och ja, jag ringer dig.”

”Okej”, sa jag ömkligt och föjde sedan efter honom och
nickade stumt när han sa hej då. Han satte mig i en taxi. Jag
vände mig om för att vinka och såg honom gå tillbaka in till
festen.

SKAPA VACKRA MINNEN

Fick en skymt av mig själv i backspegeln. Frisyren var helt
förstörd, jag hade samma Alice Cooper-ögon med utsmetad
mascara och samma vansinniga min som jag hade lämnat
honom med på Borgen.

23.20 Smög mig nyss in i huset, för att Chloe inte skulle få
reda på att dejten slutat i katastrof.

Söndag 30 september 2012

60,3 kg, sömn 0 min, viktminskning pga stress och kval 1 kg,
kassaminskning pga parkeringsböter och bogseringsavgift 245
pund.



05.00 Har legat vaken hela natten. Är sån förlorare, äcklig,
gammal och värdelös på män.

08.00 Försökte smita ut för att hämta bilen innan den
bogserades bort, men blev påkommen av Mabel, Billy och
Chloe som kom upp från köket för att gå till parken.

”Mamma”, sa Billy. ”Jag trodde att du skulle vara borta
hela natten.”

”Gick inte så bra alltså?” sa Chloe medlidande där hon stod
rosenkindad och perfekt.

Bilen hade bogserats bort och jag måste åka till hemsk depå
mellan A 40 och järnvägen till Cornwall och betala mer än
Chloes veckolön för att få tillbaka den. Är så ledsen, enda
gången jag hittade någon jag gillade sabbade jag det totalt. Jag
kommer aldrig hitta någon igen. Inte bara frånstötande på män
utan dessutom inkompetent. Men kanske messar han. Eller
ringer.

Fredag 5 oktober 2012

60,8 kg, samtal från Skinnjacksmannen 0, sms från
Skinnjacksmannen 0.

09.15 Det har han inte gjort.

Måndag 8 oktober 2012

59 kg (tynar bort, ser gammal ut), samtal från
Skinnjacksmannen 0, sms från Skinnjacksmannen 0.

07.00 Det har han fortfarande inte gjort. Måste sätta igång och
jobba och ta tag i manuset.

Tisdag 9 oktober 2012

Sms till Skinnjacksmannen 1, sms från Skinnjacksmannen 0,
ord skrivna på manus 0, brott mot Dejtingregler 2.

Det har han fortfarande inte gjort.



KÄMPA INTE OM HAN DRAR SIG UNDAN. STYR MOT
SLADDEN

23.00 Jag ska kanske messa Skinnjacksmannen.

VAR AUTENTISK

02.30 Jag: <Hej. Tack för rolig fest i lördags. Jag hade väldigt
kul!>

Onsdag 10 oktober 2012

Sms från Skinnjacksmannen 0.

Inget svar.

Fredag 19 oktober 2012

Sms från Skinnjacksmannen 1, något-som-helst-uppmuntrande
sms från Skinnjacksmannen 0. Ord skrivna på manus 0.

10.00 Skinnjacksmannen: <Ingen fara. Vi har alla varit där.>

Lördag 27 oktober 2012

Ingenting från Skinnjacksmannen.

Söndag 28 oktober 2012

MESSA INTE VID KONSTIGA TIDER PÅ DYGNET TYP
STALKER

05.30 Ska kanske messa Skinnjacksmannen!

<Hur är det?>

En själ som strävar efter en annan, tänkte jag, bland de
pyrande resterna av den dumma röra vi råkat ställa till med,
som dumbommar i en stark och djup relation: Leonardo Da
Vincis Adam på den där tavlan där han sträcker sig efter Guds
fingertoppar.

Fredag 2 november 2012

Chanser att någonting någonsin ska hända igen med
mansperson 0.



11.30 Sms från Skinnjacksmannen.

<Jättebra men helt fullt upp – åker till Zürich i morgon, blir
nog borta ett tag. Ha en fin jul.>

Och så gick det med det.

”Du måste skratta åt det”, sa Talitha. ”Låt honom inte få makt
över din självkänsla. Eller din sexuella gångbarhet. Eller vad
som helst.”

Men någonting måste helt klart göras.



INTENSIVA DEJTINGSTUDIER
 

Kväll efter kväll, när barnen hade lagt sig, studerade jag, som
inför en kurs i hur man får ihop det med folk. Barnen verkade
känna på sig att det var ett stort projekt som dragit igång och
behandlade det med tillbörlig respekt. Vid midnatt, när Mabel
kom inrusande i mitt sovrum med Salivia i famnen och sa att
hon hade drömt en läskig dröm, kunde hon viska: ”Flåt,
mamma, men en jättemyra ätade mitt öra”, och kika
vördnadsfullt genom hårrufset på travarna med digra luntor
över hela sängen. Naturligtvis twittrade jag längs vägen och
antalet följare på Twitter steg till hisnande 437.

Litteraturlista:

Jag började med mitt historiska arkiv – de givna klassikerna
från tiden runt trettio:

* Män är från Mars, kvinnor är från Venus

* Hitta kärleken du vill ha

* Låt kärleken hitta dig

* Vad män vill ha

* Vad män i hemlighet vill ha

* Vad män verkligen vill ha

* Vad män egentligen vill ha

* Män – så tänker de

* Vad män tänker på när de inte tänker på sex

Men på något vis var det inte tillräckligt. Jag gick in på
Amazon och där fanns sjuttiofem sidor med dejtingböcker att
välja mellan.



* Singelfällan: Hur du i två steg undviker den och hittar
varaktig kärlek

* De tre mest framgångsrika nätdejtingprofilerna någonsin

* Fyrdubbla ditt dejtande

* Alla 5 behövs: En singelmammas guide till att hitta den rätte

* Låt honom böna om att bli din pojkvän i 6 enkla steg

* 100 % kärlek: 7 steg att vetenskapligt hitta den sanna
kärleken i ditt liv

* Orädd kärlek: 8 enkla regler som kommer att förändra ditt
sätt att dejta, mejta och relejta

* Kärlekslagarna: 9 grundregler för en varaktig, kärleksfull
relation

* 10 dejtinglektioner från Sex and the City

* Attraktionsmagneter: De 12 bästa samtalsämnena vid dejter
och ragg

* 20 regler vid nätdejting

* Röd flagg: 50 regler som styr om du ska behålla honom eller
kyssa honom farväl

* De 99 reglerna för nätdejting

* De nya dejtingreglerna: Okej och inte okej för den digitala
generationen (samma författare som till första Reglerna)

* De gamla dejtingreglerna (andra författare än till första
Reglerna)

* De oskrivna reglerna

* De outtalade reglerna

* De andliga reglerna för dejter och förhållanden

* Ändra på reglerna

* Kärleken följer inga regler



* Bryt mot reglerna

* Dejting, sexförhållanden och romantik: Vem visste att det
fanns regler?

* Anti-reglerna: Hur blir du av med honom när du har fått
honom?

* 30 dagars dejting-detox

* Zen och konsten att älska

* Geishans hemligheter

* Varför killar älskar kaxiga tjejer

* Du är oemotståndlig

* Han är bara inte så intresserad

* Strategin

* Den automatiska andra dejten: Allt man säger och gör på
första dejten för att säkra en andra dejt

* Att komma fram till en tredje dejt

* Drömdejttjejen: Tredje dejten och vidare

* Att komma till femte dejten efter fjärde dejten och sex

* Och nu då? Att klara femte dejts-hindret

* När Mars och Venus krockar

* Stridskonst för dejtare

* Överlevnadshandboken: Dejtande

* Att dejta döda män

* Romantiskt självmord

* Dejta: Det är inte komplicerat

Det låter kanske förvirrande, men det var det faktiskt inte! Det
rådde mer enighet än oenighet bland dejtingmästarna.



Jag studerade flitigt, gjorde anteckningar i marginalen och i
block, sökte likheter som mellan de stora världsreligionerna
och filosofiska teorierna och kokade ner dem till en glödande
kärna av grundprinciper:

DEJTINGREGLERNA

* Inga sms på fyllan.

* Visa alltid stil, aldrig vansinne.

* Kom i tid.

* Använd autentisk kommunikation.

* Gå inte till fel ställe.

* Gör honom inte förvirrad. Var rationell, kongruent och
konsekvent.

* Förfall inte till maniskt grubbel och/eller dagdrömmeri.

* Förfall inte till maniskt grubbel och/eller dagdrömmeri under
bilkörning.

* Reagera på det som faktiskt händer, inte det du skulle vilja
händer.

* På första dejten, vad han än föreslår, säg bara ja (gäller ej
Morrisdans, hundkamp, tydliga desperatragg etc).

* Se till att han får dig att känna dig lycklig.

* Försök vidmakthålla en gnutta objektivitet.

* När han kommer välkomnar vi honom, när han går låter vi
honom gå.

* Bli inte hög eller stupfull.

* Var lugn leende ljusets gudinna.

* Låt saker och ting utvecklas som ett blomblad i egen takt –
dvs kräv inte tredje dejt i osäker panik när ni har sex på andra
dejten.



* Klä dig i något sexigt men som du känner dig bekväm i.

* Håll dig lugn, självsäker och allmänt fokuserad – överväg
meditation, hypnoterapi, psykoterapi, antipsykotisk
medicinering etc.

* Gå inte fram för uppenbart hårt, men gör sensuella saker
som att smeka vinglasfot.

* Planera inte förstagångssex.

* Försök inte ha sex för tidigt.

* Få honom aldrig att känna sig trängd.

* Nämn aldrig något av följande: dina ex, hur fet du är, hur
osäker du är, problem, bekymmer, pengar, celluliter, Botox,
fettsugning, ansiktspeeling/laser/hudslipning etc, formande
underkläder, möjligheten till delat parkeringstillstånd efter
giftermål, bordsplacering vid bröllopsmottagning, barnvakter
(såvida han inte också är ensamstående förälder),
äktenskap/religion (såvida du inte just har insett att han är en
polygam mormon då du super dig redlös och tar upp allt av
ovanstående i en enda hysterisk utläggning och ursäktar dig
med att du känner dig fet och måste åka hem till barnvakten).

* Skapa vackra minnen.

* Inga sms på fyllan.

Naturligtvis var den här enorma kunskapsmassan helt och
hållet teoretisk: lite som en filosof som sitter i ett
elfenbenstorn (obs ett riktigt elfenbenstorn, inte
IvoryTowers.com, dejtingsajten) och utvecklar teorier om hur
livet borde levas, utan att egentligen leva det.

Det enda jag kunde utgå från var erfarenheterna av
Skinnjacksmannen. En granskning av misstagen jag begick där
gjorde det möjligt för mig att, utifrån mitt nu så väl pålästa
perspektiv och en informerad förståelse, läka känslorna av
inkompetens, fläskighet, misslyckande och kärlekslöshet och

http://ivorytowers.com/


våga tro att bara för att allt i fråga om Skinnjacksmannen var
förlorat, om ens någonsin vunnet, var det kanske inte förlorat
med alla andra manspersoner för alltid.

Däremot fanns ett annat avsnitt – REGLER VID
ANSKAFFNING AV DEJTER – som var alldeles tomt.



ÄLTANDE
 

Måndag 26 november 2012

59,9 kg, följare på Twitter som imponeras av kunskaper om
dejtingböcker och Dejtingregler 468, utsikter till romantik 0.

12.30 Kommit hem från Oxford Street. Gatan förvandlad som
efter en lavin av ljus, glitterkulor, romantiska skyltfönster
och julsånger på repeat, och ingav panikkänslor av att julen
har snabbspolats fram och jag har glömt att köpa kalkonen.
Vad ska jag göra? Jag är inte redo för den nära förestående
traditionshysterin, tanken att allt det vanliga ska göras, plus
ett dubbelt så stort extralager julgrejer ovanpå. Och värst av
allt: tvångsmatningen med bilden av den perfekta
kärnfamiljen och hemmets lugna vrå, de jobbiga känslorna,
de ofrånkomliga flashbacksen från tidigare jular, att vara
tomte ensam och …

13.00 Huset verkar så tomt och mörkt och övergivet. Hur ska
jag kunna ta tag i manusskrivandet när det känns så här?

13.05 Nu blev det bättre, hade på mig lässolglasögonen igen.
Men fattar fortfarande inte hur jag ska kunna köpa gran och
ta fram allt pynt som Mark och jag köpte tillsammans
och … vi har åtminstone St Oswald’s House-kryssningen
att se fram emot …

13.20 Gud, hur gör jag med den nu då? Jag måste lämna
besked till mamma om en knapp månad. Ungarna kommer
att drunkna och det kommer inte att gå, men om jag inte
åker får jag vara ensam med barnen och försöka få allt att
fungera och jag är bara så ensam. Eeensam!

Söndag 2 december 2012



21.15 Ringde Jude och berättade om psykiskt
upplösningstillstånd. ”Du måste ut på nätet.”

21.30 Har registrerat mig för gratis provmedlemskap på
Singleparentmatch.com. Lydde Judes råd och ljög lite om
min ålder, för vem skulle så mycket som titta på en profil
över femtio? Men säg inte till Talitha att jag ens tänkte
tanken. Har inte lagt upp foto eller profil eller något.

21.45 Hurra, jag har fått ett meddelande! Ett meddelande!
Redan! Det FINNS faktiskt människor där ute och …

Aha. Det är från 49-årig man som kallar sig
”5gångerpernatt”.

Jaha, det var ju … Det var …

Klickade på meddelande: <Tjena sexy! Lol J>

Klickade på bild. Föreställer kraftigt tatuerad 49-årig man i
kort gummiklänning och blond peruk.

Mark, snälla hjälp. Mark.

21.50 Kom igen, kom igen. Får inte ge upp. Måste bara, måste
bara komma över det här. Jag MÅSTE sluta tänka: ”Om
bara Mark vore här.” Jag måste sluta tänka på att han
brukade sova med armen över min axel, som om han
skyddade mig, den fysiska närheten, doften av armhåla,
musklernas rundning, stubben på hakan. Hur det kändes när
han tog samtal om jobbet och slog om till upptagen
tungviktare, för att mitt i samtalet se på mig med sina bruna
ögon som liksom glödde men samtidigt utstrålade en sådan
sårbarhet. Eller när Billy sa: ”Pussla?” och Mark och Billy
satt i timmar och lade sanslöst komplicerade pussel för
båda två var ju så smarta. Jag kan inte fortsätta låta allt det
mysiga som händer med barnen kantas av vemod. När
Salivia valdes ut att spela Jesusbarnet i Mabels första
julspel (Mabel var en höna). Billys första stora julkonsert.
När Billy och Mabel (med viss hjälp av Chloe) köpte

http://singleparentmatch.com/


Nespressomaskinen som jag hade önskat mig som en
”överraskning” och Mabel berättade om den för mig varje
kväll i hemlighetsfulla viskningar. Jag klarar inte en jul till
som den. Jag klarar inte ett år till som det här. Jag kan inte
fortsätta så här.

22.00 Ringde Tom. ”Bridget, du måste sörja. Du har inte sörjt
ordentligt. Skriv ett brev till Mark. Vältra dig i det.
V.Ä.L.T.R.A. D.I.G.”

22.15 Gick en trappa upp. Billy och Mabel låg hopkurade i
övervåningssängen. Krånglade mig uppför stegen och lade
mig hos dem och sedan vaknade Billy och sa: ”Mamma?”

”Ja”, viskade jag.

”Var är pappa?” Det kändes som om mitt inre skulle slitas
sönder för Billys skull och jag drog honom förfärad intill mig.
Varför kände vi alla så här i kväll?

”Jag vet inte”, började jag. ”Men …” Billy hade somnat
igen. Låg kvar och trängdes i sängen och höll dem hårt.

23.00 Sitter gråtande på golvet, omgiven av urklipp,
fotografier. Jag bryr mig inte om vad mamma säger, jag ska
bara vältra mig i det.

23.15 Öppnade lådan med urklipp och tog fram ett.

Den brittiske människorättsadvokaten Mark Darcy omkom i
Darfurområdet i Sudan när det bepansrade fordon som han
färdades i körde på en landmina. Darcy, internationellt erkänd
auktoritet på gränstvister och konfliktlösning, och Anton
Daviniere, schweizisk representant från FN-rådet för
mänskliga rättigheter, omkom båda vid händelsen, rapporterar
Reuters.

Mark Darcy var en ledande internationell gestalt inom
folkrätt, internationell konfliktlösning och traktaträtt. Han
anlitades regelbundet av internationella organ, stater,
oppositionella grupper och offentliga personer för att lämna



råd i en lång rad frågor och var en framträdande anhängare
av Amnesty International. Nyligen ledde hans ingripande
till frisläppandet av de brittiska biståndsarbetarna Ian
Thompson och Steven Young, vilka hade suttit som gisslan
hos rebellregimen i sju månader och vars avrättningar
befarades vara nära förestående. Kondoleanser har
strömmat in från statsöverhuvuden, biståndsorganisationer
och privatpersoner.

Han efterlämnar hustrun Bridget, sonen William, två år,
och dottern Mabel, tre månader.

23.45 Snyftar bland urklipp och foton, lådan på golvet, och
minnena suger ner mig.

Käre Mark,

Jag saknar dig så mycket. Jag älskar dig så mycket.

Det låter bara platt. Som när man försöker skriva ett
brev till efterlevande. ”Mitt djupa deltagande i sorgen.”
När folk skrev till mig efter att du hade dött blev jag
samtidigt glad, även om de inte riktigt visste vad de skulle
säga och stakade sig.

Men Mark, saken är den att jag inte klarar mig på egen
hand. Det gör jag faktiskt inte. Jag vet att jag har barnen
och vännerna och jag skriver på Med vinlöv i håret, men
jag är så ensam utan dig. Du måste finnas här och trösta
mig, vägleda mig som vi sa när vi gifte oss. Och hålla om
mig. Och säga till mig vad jag ska göra när jag blir helt
förvirrad. Och säga till mig att jag är okej när jag känner
mig som skit. Och dra upp mitt blixtlås. Och dra ner mitt
blixtlås och … herregud, första gången du kysste mig och
jag sa: ”Fina pojkar kysser inte så där”, och du sa: ”Jodå,
det gör de jävlar i mig.” Jag saknar dig så jävla mycket
och jag saknar så jävla mycket att ha dig i mig.

Och jag önskar att vårt liv … det gör mig så fruktansvärt
ont att du inte får se dem växa upp.



JAG KAN BARA GÅ VIDARE OCH GÖRA DET BÄSTA
AV DET. Livet blir inte som alla vill och jag har sån tur
som har Billy och Mabel och att du såg till att vi skulle ha
det bra, och huset och allt. Jag vet att du var tvungen att
åka till Sudan, jag vet hur länge du hade arbetat för att få
hem gisslan, jag vet att du gjorde allt för att förvissa dig om
att det var säkert där borta. Du skulle inte ha åkt om du
hade trott att det fanns en risk. Det var inte ditt fel.

Jag önskar bara att vi kunde göra det här tillsammans,
och dela alla små ögonblick. Hur ska Billy någonsin veta
hur man blir en man utan sin far? Och Mabel? De har
ingen pappa. De känner dig inte. Och vi kunde bara ha
varit hemma tillsammans över jul om bara … sluta. Säg
aldrig kunde ha, borde ha eller om bara.

Jag är ledsen att jag är en så kass mamma. Snälla förlåt
mig. Jag är så ledsen att jag satt i fyra veckor och
studerade dejtingböcker och skapade en falsk cyberversion
av mig själv som kunde ses av en man i kortkort
gummiklänning, och för att jag blir upprörd över annat än
det att jag inte har dig hos mig längre. Jag älskar dig.

Puss & kram,

Bridget

23.45 Hörde precis en duns. En av dem är uppe ur sängen.

00.00 Mabel hade gått ner från våningssängen och stod
avtecknad i silhuett vid fönstret i sin lilla pyjamas. Jag gick
fram och satte mig på knä bredvid henne.

”Därä månen”, sa hon. Hon vände sig allvarligt mot mig
och sa i förtroende: ”Den följar mig.”

Fullmånen lyste vit över den lilla trädgården. Jag började
säga: ”Det är så här, Mabel, att månen …”

”Och …”, avbröt hon mig. ”Därä ugglan.”



Jag tittade där hon pekade. På trädgårdsmuren satt en
tornuggla, vit i månskenet, och stirrade på oss utan att blinka.
Jag hade aldrig sett en uggla förut. Jag trodde att ugglorna var
utdöda, utom på landsbygden och i djurparker.

”Dra för gadinen”, sa Mabel och började noga och
ordentligt dra för gardinerna. ”Dägå bra. Dom vakar över oss.”

Hon klättrade upp i översängen. ”Läs Lillprinsessan.”

Fortfarande skärrad efter att ha sett ugglan höll jag hennes
hand och läste godnattversen som Mark hade hittat på till
henne när hon var nyfödd:

”För Lillprinsessan är lika söt som hon är rar, och lika vän
som hon är vacker, och lika snäll som hon är underbar. Och
vart hon går, och vad hon gör, ska mamma och pappa alltid
älska henne. Bara för att hon är underbar, och för att hon
är …”

”… Mabel!” avslutade hon.

”Och Tankarna”, sa Billy sömnigt.

Jag kunde höra Marks röst när jag viskade: ”Alla tankarna
ger sig av. Precis som småfåglarna till sina bon och kaninerna
till sina kaninhål. Tankarna behöver inte Billy och Mabel i
kväll. Världen kommer att snurra utan dem. Månen kommer
att lysa utan dem. Och allt som Billy och Mabel behöver göra
är att vila och sova. Och allt Billy och Mabel behöver göra är
att …”

Båda två hade somnat. Jag drog ifrån gardinerna för att se
om det verkligen hade varit en uggla där ute. Där satt den
fortfarande och iakttog mig utan att blinka. Jag såg på den en
lång stund och drog sedan för gardinerna igen.



JUL
 

Fredag 7 december 2012

Följare på Twitter 602 (har spräckt 600-taket), ord skrivna på
manus 15 (bättre fast bara skräp), inbjudningar till julfirande
(början av dagen) 1, inbjudningar till julfirande (slutet av
dagen) 10, idéer betr vad göra betr plötsligt överflöd av
inbjudningar huvudsakligen olämpliga för små barn 0.

9.15 Okej. Löften inför jul:

JAG SKA

* Sluta vara ledsen och inte tänka på eller försöka leva genom
män, utan tänka på barn och jul.

* Ha en julig jul och göra en nystart.

* Göra allt juligt och fira en trivsam jul.

* Inte vara rädd för att det inte ska bli en trivsam julig jul.

* Vara mer buddhistisk i min inställning till julen. Trots att det
är en kristen högtid och till sin själva natur därmed inte
buddhistisk.

JAG SKA INTE

* Beställa berg av plastskräp från Amazon från ”Tomten”,
omöjliga att öppna i sina gjutna plastförpackningar med tolv
bitar metalltråd som fäster allt mot lådans bakstycke. I stället
uppmuntra Billy och Mabel att välja en eller två meningsfulla
presenter var från ”Tomten”. Kanske gjorda i trä.

* Åka på St Oswald’s House-kryssning, utan i stället vidta
åtgärder för att skapa en julig jul.



15.15 Okej! Klart till drabbning! Har mejlat i stort sett alla jag
känner, Magda, Talitha, Tom, Jude, Marks föräldrar, flera
av mammorna på skolan, och frågat: ”Vad gör ni i jul?”

16.30 Kom just hem med ungarna från skolan. Skulle precis
börja ta tag i allt när grannen Rebecca ringde på dörren.
Hon hade på sig skotskrutiga äppelknyckarbyxor, lågt
skuren volangtopp, brett läderbälte med kedjor och nitar
och i håret ett fågelbo med rödhake som jag kände igen från
Graham & Greenes julkatalog. ”Hej. Har ni lust att komma
över?”

Vi blev vilda av upphetsning! Äntligen! Vi klampade en
trappa ner till Rebeccas Downton Abbey-kök: mörkt brädgolv,
grova bjälkar i taket, en gammal skolbänk, fotografier, hattar,
målningar, en jättestor björnstaty och slitna franska fönster
som ledde ut till en dold värld av tegelgångar, högt ängsgräs,
en ko i naturlig storlek med krona på huvudet, en laminerad
motellskylt med texten Lediga rum och ljuskronor i träden.

Vi hade en riktigt, riktigt rolig kväll och satt vid köksbordet
och drack vin och proppade i oss pizza medan flickorna klädde
på Rebeccas katt halsdukar och dockklänningar och pojkarna
fick utbrott när vi bad dem slå av Xboxen.

”Är det normalt att vara så rädd för sin egen son att man
inte kan be honom slå av den?” sa Rebecca och sneglade åt
deras håll. ”Äsch, vad fan. NU SLÅR DU AV XBOXEN!”

Det finns inget trevligare än en vän som menar att hennes
egna barn uppför sig sämre än ens egna.

Jag lade fram hela min teori om att det skulle vara bättre att
vara förälder om man var en stor italiensk familj som åt
middag under ett träd medan barnen lekte. Rebecca hällde upp
mer vin och lade fram sin teori om barnuppfostran, som går ut
på att uppföra sig så illa som möjligt så att barnen gör uppror
och blir som Saffron i Helt hysteriskt. Vi gjorde upp planer om
Avslappnade Hemmamiddagar och semestrar vi aldrig skulle



åka på, färjeturer mellan de grekiska öarna med något slags
öluffarkort, utan något annat bagage – inte ens för barnen – än
tandborste, badkläder och böljande sarong.

När vi skulle gå hem vid niotiden sa Rebecca: ”Vad gör ni i
jul?”

”Ingenting!”

”Kom till oss i så fall!”

”Gärna!” sa jag stormförtjust.

22.00 Oj. Kollade just mejlen. Har gett alla vänner och
bekanta dåligt samvete och gått från att inte ha någonting
alls att göra på julen till omöjlig överbokning. Följande
planer är nu på plats:

Tom: Vi ska ta med barnen och göra honom sällskap till
transornas julmarknad i Berlin.

Jude: Vi ska ta med barnen till hennes mammas lilla
hyreslägenhet i den ruffigare delen av Nottingham som hon
vägrar att lämna (fråga inte) och sedan gå på ripjakt med Judes
far (exakt) och hans vänner i norra Skottland.

Talitha: Vi ska ta med oss barnen och ansluta oss till, som hon
uttrycker det, en ”diffus grupp tvivelaktiga ryska
penningtvättare på lyxvodkabåt på Svarta havet”.

Amiral och Elaine Darcy: Vi är orsaken till att de ställer in sin
julresa till Barbados och i stället firar den med mina barn som
kommer att stöka till i deras porslinssamling och genomsöka
deras fläckfria Queen Anne-hus i Grafton Underwood på jakt
efter en internetuppkoppling.

Daniel: Vi följer med honom på en romantisk helg i sovrum i
ännu ej fastställd europeisk storstad med någon som heter
Helgada.

Billys kompis Jeremiahs mamma: Vi firar chanukka med
Jeremiahs pappa, farmor, fyra fastrar, sjutton kusiner och



rabbin i Golders Green, men de kommer att vara ganska
mycket i synagogan.

Cosmatas mamma: Vi ska gå och se när hennes äldsta barn är
statist i Wagners Ringen i Berlin.

Mamma och Una: Fortfarande St Oswald’s Houses
julkryssning för femtioplussare.

Alltså, barnen skulle kanske gilla transornas julmarknad?

Gud i himlen. Just när jag har blivit kompis med Rebecca
har jag visat mig vara ett riktigt dumhuvud.

22.15 Ringde Magda.

”Kom till oss”, sa hon bestämt. ”Inget av det där kan du
göra med två ungar, och inte kan du stanna hemma och vara
beroende av en granne som du nyss har träffat heller. Kom till
oss i Gloucestershire. Jag kan bjuda hem grannparet från
bondgården – deras ungar är i samma ålder och det är allt som
ungar behöver. Och det finns inget de kan ta sönder och vi har
kvar alla Xboxar. Strunta i alla andra. Mejla bara snabbt
tillbaka och säg att du har hittat en perfekt barnvänlig lösning.
Och säg till din mamma att ni kan fira en egen jul tillsammans
på St Oswald’s House när ni är hemma igen. Det blir jättebra.”

Måndag 31 december 2012

Julen blev jättebra. Mamma var fullt nöjd med efter jul-jul-
idén och hade hur trevligt som helst på kryssningen, ringde
upp och yrade om dessertkocken ”Påll” och någon annan karl
som hamnade i alla andras hytter.

Rebecca tyckte att hela grejen med överbokningen var
vansinnigt kul och sa att vi absolut borde åka på transornas
marknad eller penningtvättarnas vodkabåt, men annars kunde
hon bjuda på vin och vidbränd mat.

Julafton och juldagen hade vi väldigt trevligt hemma hos
Magda och Jeremy. Magda förberedde allt med mig på



julafton; fyllde strumporna, hjälpte mig att slå in berget med
plastskräp som ”Tomten” såklart ändå hade beställt från
Amazon och lade paket under granen. Och jag tror allvarligt
att Billy och Mabel tyckte att det var toppen. Billy minns
egentligen inte några jular med Mark, och Mabel hann aldrig
få någon. Billy fick bara två och han var så liten … Och resten
av tiden har vi sprungit hemma hos Rebecca, burit kastruller
med vidbränd mat över gatan och klagat på datorspel, och hon
och ungarna har sprungit hos oss och nästa år kommer att bli
så mycket bättre!



 

 

DEL TVÅ

Mad about the boy



DAGBOK 2013
 

Tisdag 1 januari 2013

Följare på Twitter 636, avlagda löften om att inte avlägga
löften 1, sagda löfte hållet (0), avlagda löften 3.

21.15 Har fattat ett beslut. Ska förändras totalt. Ska inte ha
några nyårslöften i år utan i stället fokusera på att vara
tacksam för den jag är. Nyårslöften skulle uttrycka missnöje
med status quo snarare än buddhistisk tacksamhet.

21.20 Ska kanske bara avlägga kombinationsnyårslöfte typ
snart förverkligad kombinationsgarderob.

JAG SKA

* Fokusera på att vara mor i stället för att tänka på män.

* Om jag helt osannolikt skulle springa ihop med några
tilldragande män, tillämpa Dejtingreglerna och uppträda som
fulländad dejtare.

* Skit samma. Hitta någon helt fantastisk att ligga med, någon
riktigt kul som får mig att känna mig supersnygg, inte hemsk,
och ha SEX.



PERFEKT MOR
 

Lördag 5 januari 2013

09.15 Okej! Att ta hand om två barn ska gå lätt och ledigt nu
när jag har läst Ett två tre … Bättre, enklare föräldraskap,
som kort och gott går ut på att man ger två enkla varningar
och en konsekvens, och även Franska barn kastar inte mat,
som handlar om hur franska barn verkar inom en struktur
som påminner om i skolan där det finns ett ramverk där de
vet vilka regler som gäller (och om de bryter mot dem
övergår man bara till ett två tre bättre, enklare föräldraskap,
och ute daltar man inte för mycket med dem utan klär sig i
eleganta franska kläder och har sex).

11.30 Hela morgonen har varit alldeles underbar. Började
dagen med att ligga och mysa i min säng alla tre. Åt sedan
frukost. Lekte kurragömma. Ritade och färglade växter och
zombier från Plants versus Zombies. Ni ser. Det är enkelt!
Allt som krävs är att man går upp fullständigt i sina barn
och har ett ramverk, och och …

11.31 Billy: ”Mamma, vi kan väl spela fotboll?”

11.32 Mabel: ”Neej! Mamma, lyftar du upp mig och snurrar
mig?”

11.40 Hade precis flytt in på toa när båda två ropade samtidigt:
”Mamma.”

”Jag sitter på TOA!” svarade jag. ”Vänta lite.”

Tilltagande gap och skrik.

”Okej”, sa jag käckt, tog mig samman och öppnade dörren.
”Nu går vi ut, eller hur?”



”Jag vill inte gå ut.”

”Jag vill vara på datoooooorn!”

Båda barnen brast i spontan gråt.

11.45 Gick in på toa igen, bet mig själv riktigt hårt i handen
och väste: ”Allt är helt odrägligt, jag hatar mig själv, jag är
en urkass mamma”, rev en bit toapapper i ettriga småbitar
och kastade dem, i brist på en mer storstilad gest, i
toaletten. Rätade upp mig och gick brett leende ut igen.
Varpå jag tydligt såg Mabel tulta fram till Billy, drämma
Salivia i huvudet på honom och sedan sätta sig ner för att
oskuldsfullt leka med sina Hellvaniankaniner medan Billy
brast i ljudlig spontan gråt igen.

11.50 Å GUD. Jag vill verkligen, VERKLIGEN åka på
minisemester med någon och ha sex.

11.51 Återvände till toa, lade handduk över ansiktet och väste i
handduken: ”Alltså, kan alla bara HÅLLA KÄFTEN!”

Dörren slogs upp. Mabel stirrade allvarligt. ”Billy retar
mig”, sa hon och sprang sedan tillbaka ut i rummet och
gastade: ”Mamma ätar en handduk!”

Billy kom ivrigt springande men sedan mindes han: ”Mabel
slog mig med Salivia.”

”Det gjorde jag inte alls.”

”Det gjorde du visst.”

”Mabel, jag såg att du slog Billy med Salivia”, instämde
jag.

Mabel stirrade på mig under sänkta ögonbryn och utbrast:
”Han slådde mig med … med en HAMMARE.”

”Det gjorde jag inte alls”, tjöt Billy. ”Vi har ingen
hammare.”

”Det har vi visst!” sa jag förnärmad.



Båda började spontangråta igen.

”Vi slåss inte”, sa jag desperat. ”Vi slåss inte. Jag tänker
räkna till … till … Det är inte okej att slåss.”

Urk. Löjligt uttryck: Inte okej.

Som att jag är för lat eller passivt aggressiv för att hitta eller
använda ord som klassar vad det egentligen är att slåss (dvs
väldigt dumt, jäkligt irriterande etc), och nöjer mig med att
inte placera det i samma luddiga kategori som saker som ”är
okej”.

Utan att bry sig om huruvida det var okej eller inte att slåss
slet Mabel åt sig en gaffel från bordet, högg efter Billy och
sprang sedan iväg och gömde sig bakom gardinen. ”Mabel, det
var första varningen”, sa jag. ”Ge mig gaffeln.”

”Ja, herre”, sa hon och slängde ifrån sig gaffeln och sprang
till lådan för att hämta en ny.

”Mabel!” sa jag. ”Det jag tänker säga nu är … är … TVÅ!”

Jag stelnade till och tänkte: Vad gör jag när jag kommer till
tre?

”Kom nu så åker vi till heden”, sa jag käckt efter att ha
kommit fram till att det inte var läge att slå sig blodig i
slagsmålsfrågan.

”Neeeej! Jag vill spela Wizard 101.”

”Inte åka bilen! Vill se SvampBob.”

Blev plötsligt ytterst irriterad på att de egna barnens
värderingar var så helt åt skogen, på grund av amerikanska
tecknade filmer och dataspel och allmän konsumtionskultur.
Fick flashbacks från egen barndom och längtade efter att
inspirera och vägleda dem med sång från scouterna.

”Vita tält står där på kullen / Och flaggan vajar fritt!” sjöng
jag.



”Mamma”, sa Billy i sträng Mark-ton.

”Vita tält står där på kullen / Snart är dags att ta en titt …”,
kvittrade jag. ”Flickor, packa! / Flickor, skratta! / Vi mår bra i
vår friska natur!”

”Sduta”, sa Mabel.

”Det är läger igen / Det har vi på känn!”

”Mamma, sluta!” sa Billy.

”Lägerliv!” avslutade jag med överdrivna gester.
”Lägerliv!”

Tittade ner och såg dem stirra nervöst på mig som om jag
vore zombie från Plants versus Zombies.

”Får jag ta datan?” sa Billy.

Lugnt och målmedvetet öppnade jag kylen och sträckte mig
efter det enorma choklad-från-mormor-förrådet på översta
hyllan.

”Chokladknappar!” sa jag och dansade runt med knapparna
i ett försök att härma en underhållare på ett kalas med älvtema.
”Följ stigen av knappar och se vart den leder! Två stigar”,
tillade jag för att undvika konflikt och lade prydliga rader av
exakt matchande chokladknappar uppför trappan och mot
ytterdörren utan att bry mig om det faktum att hantverkare
tidigare kunde ha dragit in spår av hundskit på mattan.

Båda två travade lydigt efter och stoppade de alla-gånger-
hundskits-besudlade knapparna i munnen.

I bilen tänkte jag på vad jag skulle göra åt att de slogs. Enligt
Franska barn kastar inte mat föll beteendet helt klart utanför
ramverket (men det borde i så fall även gälla chokladstigarna
ut genom huset) och enligt Ett två tre … Bättre, enklare
föräldraskap handlade det mer om att köra den brända jordens
taktik med nolltolerans och tredje gången gillt-tänk typ Donald
Rumsfeld.



”Mabel?” sa jag prövande medan vi körde.

Tystnad.

”Billy?”

Tystnad.

”Jorden anropar Mabel och Billy?”

Båda två verkade befinna sig i någon sorts transtillstånd.
Varför kunde de inte vara i trans när vi var hemma så att jag
kunde ha satt mig ner en stund och läst modebilagan från förra
veckans Sunday Times medan jag inbillade mig att jag läste
nyhetsdelen?

Bestämde mig för att strunta i transen: bara låta det vara
och passa på att njuta av ett ögonblicks lugn för att rensa
tankarna. Det var faktiskt riktigt mysigt att sitta där i bilen när
solen sken, folk var ute i farten, omslingrade kärlekspar och …

”Mamma?”

Ha! Jag grep chansen och lade mig till med ett
statsmannalikt, Obamainspirerat tonfall. ”Ja. Alltså. Det är en
sak jag vill säga: Billy – och framför allt Mabel – det är inte
tillåtet att slåss i vår familj. Och jag säger er nu: varje dag som
en person inte slåss – eller hugger omkring sig – får han eller
hon en guldstjärna. Jag lovar er: varje gång en person slåss får
han eller hon en svart plupp. Och jag lovar er, i egenskap av en
fredlig person och i egenskap av er mamma: den som får fem
guldstjärnor i slutet av veckan kommer att få ett litet valfritt
pris.”

”En Hellvaniankanin?” sa Mabel ivrigt. ”En
fjättbjörnsfamilj?”

”Ja, en tvättbjörnsfamilj”, sa jag.

”Hon sa inte tvättbjörn. Hon sa fjärtbjörn. Kan jag få kronor
på Wizard 101?”

”Ja.”



”Vänta. Hur mycket kostar en tvättbjörnsfamilj? Får jag
kronor som är värda lika mycket som en tvättbjörnsfamilj?”
Mark Darcy, toppförhandlaren i barngestalt. ”Hur mycket
pengar förlorar Mabel om hon säger fjärt?”

”Jag sa inte fjätt.”

”Det gjorde du visst.”

”Det gjorde jag inte alls. Jag SA fjättbjörn.”

”Hur många Wizard 101-kronor förlorar Mabel på att säga
fjärt igen?”

”Då var vi framme vid suderduperheden!” sa jag
entusiastiskt och svängde in på parkeringen.

Det är fantastiskt att allt lugnar ner sig så fort man kommer
ut i friska luften med blå himmel och klar vintersol. Styrde
mot klätterträden och stod strax intill medan Billy och Mabel
hängde upp och ner, orörliga, från de lagom breda och låga
grenarna. Som lemurer.

Önskade en kort sekund att de var lemurer.

13.00 Kände plötsligt behov av att kolla mina följare på
Twitter och plockade fram iPhonen för att titta efter.

13.01 ”Mammaaa! Mabel sitter fast i trädet!”

Lyfte förskräckt blicken. Hur hade de tagit sig ända dit på
trettio sekunder när de bara hade hängt där upp och ner?
Mabel satt en bra bit upp och klamrade sig fast vid
trädstammen inte så mycket som en lemur utan mer som en
koala, men oroväckande nog hade hon börjat glida neråt.

”Håll i dig, jag kommer.”

Tog av mig jackan och hävde mig klumpigt upp i trädet, där
jag tog plats under Mabel och lade en fast hand under hennes
rumpa samtidigt som jag önskade att jag inte hade gått
hemifrån i fullt så lågt skurna jeans och i fullt så högt skurna
stringtrosor.



”Mamma. Jag kommer inte heller ner”, sa Billy som satt
ostadigt hopkrupen på en gren till höger om mig som en
vinglig fågel.

”Öhh”, sa jag. ”Vänta lite.”

Jag lutade hela min tyngd mot trädet, placerade ena foten
på en något högre gren för att nå upp till Billy och lägga
handen på Billys rumpa, samtidigt som jag höll andra handen
under Mabels rumpa och dessutom kände de lågt skurna
jeansen kana allt längre ner över min egen rumpa. ”Lugnt och
stadigt! Håll bara i er ordentligt och …”

Ingen av oss kunde röra sig. Vad skulle jag göra? Skulle vi
sitta helt klistrade mot trädet för alltid, som en ödletrio?

”Allt bra där uppe?”

”Det ä mr Wolkada”, sa Mabel.

Jag kastade en ansträngd blick över axeln.

Och visst var det mr Wallaker som kom springande i
joggingbyxor och grå t-shirt och såg ut att löpa en av
militärens hinderbanor.

”Allt bra?” sa han igen och stannade plötsligt nedanför oss.
Han var märkligt vältränad för att vara lärare, men stirrade på
mig lika irriterande och kritiskt som alltid.

”Ja, nej, allt är jättebra!” kvittrade jag. ”Vi bara, öh, klättrar
lite!”

”Ja, jag ser det.”

Perfekt, tänkte jag. Nu kommer han att berätta för hela
skolan att jag är en fullständigt ansvarslös mamma som låter
barnen klättra i träd. Jeansen hade fortsatt förbi rumpskåran
och där hängde jag med mina svarta spetstrosor i vädret.

”Jaha. Bra. Då så. Då fortsätter jag. Hej då!”



”Hej då!” ropade jag glatt över axeln innan jag tänkte om.
”Öh … mr Wallaker?”

”Jaaaa?”

”Skulle du bara kunna …”

”Billy”, sa mr Wallaker, ”släpp taget om din mamma, håll
fast dig i grenen och sätt dig på den.”

Jag flyttade min förlamade arm från Billy och lade den runt
Mabels rygg.

”Så där. Då så. Titta på mig. När jag räknar till tre vill jag
att du gör som jag säger.”

”Okej!” sa Billy glatt.

”Ett … två … och … hoppa!”

Jag lutade mig tillbaka och skrek nästan högt när Billy
hoppade bort från trädet. Vad höll mr Wallaker på med?

”Oooooooch … rulla!”

Billy landade, gjorde en konstig stridsaktig rullning och
kom på fötter med ett brett leende i ansiktet.

”Så där, mrs Darcy. Om ni ursäktar …” Mr Wallaker hävde
sig upp bland de lägre grenarna. ”Nu tar jag tag i …” Mig?
Mina trosor? ”… Mabel”, sa han, sträckte upp armarna
ovanför mig och lade sina stora händer runt Mabels knubbiga
lilla gestalt. ”Och du krånglar dig ut och hoppar ner.”

Trots en besvärande skälvning som berodde på mr
Wallakers närhet och doft gjorde jag som han sa och hoppade
ner samtidigt som jag försökte dra på mig jeansen. Han lyfte
upp Mabel på en stark arm, lutade henne mot sin axel och
ställde ner henne i gräset.

”Jag sa fjärtbjörn”, sa Mabel och såg allvarligt på honom.

”Det sa jag nästan själv också”, sa mr Wallaker. ”Men nu är
allting bra igen, eller hur?”



”Kan du spela fotboll med mig?” sa Billy.

”Måste hem tyvärr”, sa han, ”till öh … familjen. Försök nu
att undvika de övre grenarna.”

Han började springa därifrån med armarna pumpande upp
och ner med utsträckta handflator. Vem trodde han att han var?

Hörde plötsligt att jag ropade efter honom: ”Mr Wallaker?”

Han vände sig om. Ingen aning vad jag skulle säga. Hjärnan
arbetade febrilt. Jag ropade: ”Tack.” Och tillade, av ingen
anledning alls: ”Har du lust att följa mig på Twitter?”

”Absolut inte”, sa han nedlåtande och sprang sedan vidare.

Hrmm. Sur typ. Även om han förstås fick ner oss från
trädet.



EN NÅL I EN TWITTERSTACK
 

Lördag 5 januari 2013 (fortsättning)

Följare på Twitter 652, följare på Twitter som jag kanske är
intresserad av 1.

16.00 Hela ”mr Wallaker i trädet/hem till frun och ungarna”-
grejen har gjort att jag känner mig onormal, som att alla
andra tillbringar lördagseftermiddagen i kärnfamiljen och
pappa spelar pingpong med grabben och mamma shoppar
och gör mani-/ pedikyr med sin oklanderligt klädda lilla
flicka. Oj, det ringer på dörren!

21.00 Var Rebecca! Blev jättemysig kväll vid hennes köksbord
medan ungarna härjade runt. Kände mig fortfarande lite
onormal, eftersom Rebecca har man, eller i alla fall en
”partner” för de är inte gifta. Han är lång, snygg, fast ser
ofta lite härjad ut, alltid svartklädd, och musiker. Berättade
för Rebecca om allaandra-i-kärnfamilj-manin men hon bara
fnös.

”Kärnfamilj? Det kan gå månader innan jag ser Jake. Han
är alltid borta på spelningar eller turneer, och när han väl visar
sig är det ofta som att ha en tonårsbrajare i huset.”

Sedan gick alla hem till oss och tittade på Talang medan jag
fixade något att äta (dvs mikrade popcorn) och nu sover
ungarna. Billy och Finn är tvärsöver gatan och Mabel och
Oleander är här.

Söndag 6 januari 2013

Följare på Twitter 649 (lust att twittra tappade följare och
fråga ”Varför? Varför?”).



20.00 Ännu en bra dag med Rebecca och ungarna. Ännu en
bra kväll när jag, Mabel och Billy låg på min säng och
tittade på Talang-resultaten medan jag kollade Twitter på
min iPhone och twittrade mina följare (649) skarpa
iakttagelser om pågående program, t ex <@JoneseyBJ Åååå
#Chevaunes låt mkt gripande superduperfin.>

20.15 Oj. Har fått svar på iakttagelse från någon som kallar sig
@Roxster!

<@Roxster @JoneseyBJ #Chevaunes låt ”superduperfin”?
Gråter spyblandade tårar.>

”Mamma”, sa Billy.

”Mmmm?” sa jag svävande.

”Varför ler du så där?”

https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/roxster
https://twitter.com/roxster
https://twitter.com/joneseybj


TWITTRA INTE PÅ FYLLAN
 

Torsdag 10 januari 2013

Följare på Twitter 652, återvändande följare på Twitter 1, nya
följare på Twitter 2, enheter alkohol (vill inte tänka på det.
Men – darrande stämma – förtjänar jag inte lite lycka?).

21.30 Chloe sover över igen efter sin utekväll med Graham i
Camden. Trevligt att sätta sig ner mot slutet av dagen och
få koll på världsläget och twittra med ett välförtjänat glas
vitt vin eller två.

22.00 Fantastisk story: ”Nötköttslasagne 100 % häst”.

22.25 Hi hi. Twittrade precis.

<JoneseyBJ Varning: Fiskpinnar har befunnits innehålla 90
% sjöhäst.>

Kommer säker att retweetas och ge fler följare precis som
spambottweet!

Ska kanske ta ett glas vin till. Chloe är ju här, så det funkar.

Gillar verkligen att tonen i min Twitterfeed är så kärleksfull
och vänlig. Inte som vissa, där alla bara sågar varandra. Är
faktiskt som att gå tillbaka till Robin Hoods dagar med alla
små förläningar och, oj …

22.30 Alla sågar mig. Och mitt tweet.

<@_Sunnysmile @JoneseyBJ Tror du det är ett nytt skämt?
Läser du ingen annan mer än dig själv på Twitter?
Självupptagen eller vad?>

Behöver verkligen ett glas vin till nu.

https://twitter.com/joneseybj


22.45 Okej, ska twittra tillbaka till @sunny eller vad hon
kallar sig och nypa till henne. Folk får alltså inte hitta på
egna skämt längre?

23.00 <@JoneseyBJ @_Sunnysmile Om du inte slutar vara
elak ska jag avfölja dig.>

23.01 <@JoneseyBJ @_Sunnysmile Här sprider man glädje
och positiv energi genom att twittra och kvittra. Ungefär
som fåglarna.>

23.07 <@JoneseyBJ ”De samla icke i ladorna, ej heller kvittra
och twittra de.” Hmm. Fast jo, kvittrar gör de ju. Dede som
är poängen med fåglar.>

23.08 <@JoneseyBJ Skiter väl i dem förresten. Idiotfåglar
som flaxar runt och twittrar och kvittrar överallt. Titta på
mig, titta på mig! Jag är en fågel!>

23.15 <@JoneseyBJ Hatar fåglar. Ta den där filmen
”Fåglarna”! Fåglar kan bli MÄNNISKOÄTARE!>

23.16 <@JoneseyBJ Hackar ut ögonen på folk i 60-
talsfrisyrer. Elaka otäcka fåglar.>

23.30 <@JoneseyBJ 85 följjare fösrvunna. Varför? Vavare
varå hajagjortnåt? kommtilbak!s>

<@JoneseyBJ Neej! Fölajre dunstar som genom sil.>

<@JoneseyBJ Neeej! Hatar fdåglar. Hatarkvitter Hatar
dusdande följlare. Sa gålääga mig!>

https://twitter.com/sunny
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
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TWEFTERRÄKNINGAR
 

Fredag 11 januari 2013

Tappade följare på Twitter 551, återstående följare på Twitter
101, ord skrivna på manus 0.

06.35 Ska bara kolla min Twi… Neeej! Kom precis ihåg
osammanhängande fylledravel i går kväll, när jag utan
anledning sågade fåglar inför hundratals helt okända
människor. Å gud. Har vinande baksmälla och måste få
ungarna till skolan. Just det, okej eftersom Chloe skjutsar
dem. Ska somna om.

10.00 Alltså, det här kan räddas, precis som vilken annan PR-
katastrof som helst. Möjligen med undantag för Lance
Armstrongs pågående PR-katastrof.

10.15 Okej. Med vinlöv i håret. Måste sätta fart.

11.15 Förresten skulle jag kanske kunna bygga en karriär inom
PR! Fan också, klockan är 11.15 måste ta tag i manus. Fast
först helt klart snabbt skriva en heltäckande och uppriktig
Twitterursäkt till mina få kvarvarande följare.

<@JoneseyBJ Väldigt ledsen ang #fylletweet i går ang
fåglar.>

11.16 <@JoneseyBJ Fåglar tjusar våra öron och våra ögon
med sina fjädrar och sånger! Och håller efter maskar.
Lämna fåglarna ifred!>

11.45 Ska kanske slänga in ett citat från Dalai lama när jag
ändå håller på:

<@JoneseyBJ Som när en orm ömsar skinn kan vi släppa
vårt förflutna och börja om på nytt. (@DalaiLama)>

https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/DalaiLama


21.15 Då så. Ungarna sover. Ska gå in på Twitter igen.

21.16 Jäklar. Tweet från @_Roxster! Yesss! Roxster har i alla
fall inte blivit sur och stuckit.

<@_Roxster @JoneseyBJ @DalaiLama Så fort baksmällan
har lättat? Vet du om att du har fått en egen #fylletweettråd?>

21.17 Å gud. Alla hånar mig och retweetar mina
fågelfylletweets. Måste försöka göra en uppskattning av
skadorna.

<@JoneseyBJ #fyllefåglar Alltså, förlåt. Jag önskar
verkligen att jag inte hade – vad säger man i imperfekt?
Tweetat? Twittrat?>

<@_Roxster @JoneseyBJ Jag tror att korrekt form är
twönt.>

<@JoneseyBJ @_Roxster Är du grammatisk eller ofin?>

<@_Roxster @JoneseyBJ Det förstnämnda *pretentiös
ton*: från latinets twitto, twarsle, twankad.>

Han är kul. Snygg bild också. Och verkar ung. Jag undrar
vem han är?

<@JoneseyBJ @_Roxster Roxster, om du fortsätter så här
kommer dina 103 kvarvarande twitteratis att kräva spypåsar.>

<@_Roxster @JoneseyBJ Varför det? Är alla bakis och
fylletwittrade också om fåglar i går kväll?>

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Fräck liten
gynnare.

<@JoneseyBJ @_Nu ska du vara snäll, annars måste jag
twåla till dig.>

<@_Roxster @JoneseyBJ Twåla eller tweeta?
Förhoppningsvis inte det senare. Du har just tappat 48 följare
till.>

https://twitter.com/_Roxster
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<@JoneseyBJ @_Roxster Å nej! De tror att jag är
helneurotisk twittrare och fet.>

<@_Roxster @JoneseyBJ Sa du ”och fes”?>

<@JoneseyBJ @_Roxster Nej, Roxster, jag sa ”och fet”.
Du verkar osunt besatt av fjärtar och spyor.>

Roxster retweetade en av sina följare: <@Raef _P @Rory
Vi ses om fem, okej? Fjärta ner till ”Fartage”> och tillade:

<@_Roxster @JoneseyBJ Stekarna åker skidor i
Frankrike.>

<@JoneseyBJ @_Roxster ”Fartage”?>

<@_Roxster @JoneseyBJ Vaxstället.>

22.00 Vaxstället? Frankrike? Känner plötsligt stigande rädsla
att Roxster inte är söt yngre man som finner mig
underhållande, utan gay, och dragen till mig och Talitha
som ironisk-tragiska avdankade dragdrottningar typ Lily
Savage.

22.05 Ringde nyss Talitha för att få hennes syn på saken.

”Roxster? Det låter bekant. Är han en av mina följare?”

”Han är MIN följare!” sa jag förnärmad men medgav
sedan: ”Fast det är möjligt att han har hoppat över från dig.”

”Han är ljuvlig. Roxster. Roxby nånting. Jag hade en man
på programmet som fick lansera sina exlusiva
matåtervinningshinkar och Roxby kom dit med honom. Han
jobbar för någon grön ekoorganisation. Trevlig ung kille.
Väldigt snygg. Kör hårt!”

22.15 <@JoneseyBJ @_Roxster Åker du till Frankrike och
vaxar dig, Roxster?>

<@_Roxster @JoneseyBJ *Dov manlig stämma* Jonesey,
jag är mycket långt ifrån gay. Jag pratar om att vaxa
snowboards.>
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<@JoneseyBJ @_Roxster ”Titta på mig, titta på mig, jag är
en ung person. Jag åker snowboard i säckiga byxor och visar
kallingarna.”>

<@JoneseyBJ @_Roxster ”I stället för att svepa ner elegant
med pälskrage.”>

<@_Roxster @JoneseyBJ Gillar du yngre män, Jonesey?>

<@JoneseyBJ @_Roxster *Frostigt, närmast glaciärlikt*
Ursäkta? EXAKT vad antyder du?>

<@_Roxster @JoneseyBJ *Gömmer sig bakom soffan*
Hur gammal är du, Jonesey?>

<@JoneseyBJ @_Roxster Oscar Wilde: Lita aldrig på en
kvinna som berättar hur gammal hon är. Berättar hon det
berättar hon allt.>

<@JoneseyBJ @_Roxster Hur gammal är du, Roxster?>

<@_Roxster @JoneseyBJ 29.>
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MANUSFÖRFATTARE
 

Måndag 14 januari 2013

Följare på Twitter 793 (är #fylletweet-hjältinna), tweets 17,
accepterad inbjudan till katastroftillställning 1 (eller kanske 3
i 1), ord skrivna på manus 0.

10.00 Okej, måste sätta igång och jobba!

10.05 Ska kanske bara kolla nyheterna.

10.15 Åh. Gillar verkligen Michelle Obamas nya frisyr med
lugg, pannlugg eller vad man ska kalla det. Kanske jag
också ska skaffa lugg, pannlugg typ? Även såklart mkt glad
över Obamas andra presidentperiod.

10.20 Verkar faktiskt som att det är trevliga människor som
styr nu: Obama, den nye ärkebiskopen av Canterbury som
hade ett riktigt jobb förut och har kritiserat bankerna för
deras girighet, och William och Kate. Dags att jobba. Oj,
det ringer!

11.00 Var Talitha. ”Älskling! Är du klar med manus?”

”Ja!” sa jag. ”Alltså, typ.” Sanningen är att pga
Skinnjacksmannen och sedan dejtingstudierna och twittrandet
verkar Med vinlöv i håret mer eller mindre ha fallit platt till
marken. Fast löv kanske singlar? Tappar vinträd sina löv?

”Bridget? Är du kvar? Är det i någorlunda skick?”

”Ja!” ljög jag.

”Då så, skicka det till mig. Sergei har lite ’samröre’ med
filmbranschen och jag tror jag kan utnyttja det för att skaffa
dig en agent.”



”Tack”, sa jag, mycket rörd.

”Skickar du det i dag?”

”Öh. Ja! Ger du mig några dagar bara?”

”Visst”, sa hon. ”Men sätt fart, okej? När du inte twittrar
toyboys? Kom ihåg, vi låter inte Twitter bli en besatthet.”

11.15 Då så. Är absolut nödvändigt att jag inte twittrar i dag,
utan skriver klart manus. Måste bara få till slutet. Just det,
och lite där i mitten. Och fixa början. Ska kanske bara kolla
snabbt på Twitter för att se om @_Roxster har twittrat igen.
Äsch. Telefon.

”Hej, älskling” – mamma. ”Jag ringer bara om
diabildsvisningen från kryssningen och hjälmavtagningen på
lördag i nästa vecka. Det var toppen att ha efter jul-jul på
Chats och jag tänkte …”

Försökte motstå frestelsen att twittra något kul om
mamma-/kryssningssamtalet medan jag var mitt uppe i det.
Mamma skulle såklart aldrig vara på Twitter.

”Bridget?”

”Ja, mamma”, sa jag och försökte slita mig från Twitter.

”Aha! Då kommer ni alltså?”

”Öh”, sa jag. ”Kan du bara dra det där en gång till?”

Hon suckade. ”Det är hjälmavtagning för färdigställandet
av de nya grindstugorna! Vid alla St Oswalds anläggningar gör
de så när de är klara med ett nytt byggprojekt. Vi sätter på oss
hjälmar och sedan kastar vi upp dem i luften!”

”När sa du att det var igen?”

”På lördag i nästa vecka. Kan du komma, älskling, för
Mavis får besök av Julie och Michael och alla barnbarnen.”

”Så jag kan ta med mig barnen?”
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Det uppstod en kort paus. ”Ja, naturligtvis, älskling, det är
själva tanken men …”

”Men vad?”

”Ingenting, ingenting, älskling. Ser du till att Mabel tar
klänningen jag skickade?”

Jag suckade. Det spelar ingen roll hur mycket jag försöker
övertala Mabel att hon ska sätta på sig sina coola shorts,
strumpbyxor & boots-outfits från H&M, eller sina
gammaldags festklänningar från mamma, för Mabel har egna
idéer om hur hon vill se ut: oftast blir det någon sorts
Amishfolket-möter-Disney-look med glittrig t-shirt, tajts och
lång volangkjol. Får känsla av att tillhöra Helt Annan
Generation som inte förstår sig på ungdomsmode.

”Bridget!” sa mamma och lät, förståeligt nog kanske,
irriterad. ”Ni måste komma, älskling, det spelar ingen roll hur
illa de uppför sig.”

”De uppför sig inte illa!”

”Nå, de andra barnbarnen är äldre eftersom du fick dina så
sent i livet och när du är ensam med dem är det naturligtvis
svårare att …”

”Jag vet inte om jag kan på lördag.”

”Alla andras barnbarn kommer och det är hemskt svårt för
mig att vara ensam.”

”Okej. Mamma, jag måste lägga på nu.”

”Berättade jag för dig vilka bekymmer vi har haft …?”
pladdrade hon vidare, som hon alltid gör när jag säger att jag
måste lägga på. ”Det finns en karl här som dyker upp i alla
sovrum. Kenneth Garside? Han hamnar hela tiden i säng med
alla kvinnor.”

”Tycker du om Kenneth Garside, mamma?” sa jag
oskyldigt.



”Äsch, var inte dum, älskling. Inte vill man ha en karl vid
min ålder. De vill bara att någon ska ta hand om dem.”

Det är intressant det där med vid vilka åldrar som män och
kvinnor vill ha den andra parten mer:

Tjugoårsåldern: Kvinnorna har övertaget eftersom i stort sett
alla vill ligga med dem så de har stor makt. Och killar i
tjugoårsåldern är superkåta men har inte kommit upp sig i
karriären än.

Trettioårsåldern: Män har definitivt övertaget. Trettioårsåldern
är värsta tänkbara tidpunkt för en kvinna att dejta: allt är bara
mer och mer laddat pga orättvist tickande biologisk klocka: en
klocka som förhoppningsvis, genom förbättrad äggnedfrysning
typ Judes, snart kommer att ersättas av tyst digital klocka utan
larm. På samma gång känner karlarna det på sig, som hajar
som vädrar blod, och under tiden slipar de också karriären, så
vågen tippar mer och mer över till deras fördel tills …

Fyrtioårsåldern: Inte säker här för jag var med Mark mesta
tiden. Kanske ganska lika? Om man plockar bort barn ur
ekvationen. Eller kanske tycker män att de har övertaget
eftersom de tror att de vill ha yngre kvinnor och tror att
jämnåriga kvinnor vill ha dem. Men egentligen vill kvinnor i
hemlighet ha yngre män. Och de yngre männen gillar de äldre
kvinnorna som uppfriskande nog inte ser dem som
familjeförsörjare och inte tänker på småbarn längre.

Femtioårsåldern: Representerades tidigare av Germaine Greers
”Osynliga kvinna”, stämplad som sexuellt ointressant,
postklimakteriellt humorämne. Men med Talithas
varumärkesskola i kombination med Kim Cattrall, Julianne
och Demi Moore etc, har allt börjat förändras!

Sextioårsåldern: Vågen tippar över totalt när männen inser att
de har nått så långt som de kommer att nå i karriären och att de
aldrig egentligen skaffat vänner på samma sätt som kvinnor



gör, utan bara pratat golf o likn. Och kvinnor tar bättre hand
om sig själva – se på Helen Mirren och Joanna Lumley!

Sjuttioårsåldern: Definitivt kvinnorna som har övertaget och
fortfarande gör sig fina och skapar fina hem och lagar mat
och …

”Bridget, är du kvar?”

Slutade med att jag sa att jag kommer med ungarna på
hjälmavtagning för de nya grindstugorna, diabildsvisning från
kryssningen och därefter te på Chats. Och har fortfarande inte
skrivit en rad på manus.

Tisdag 15 januari 2013

23.55 Skrev och skrev och skrev hela gårdagskvällen och hela
dagen i dag och mejlade nyss Med vinlöv i håret till Talitha.

Onsdag 16 januari 2013

60,8 kg (dåligt: för mycket stillasittande på arslet), agenter
däremot 1!

11.00 Fick telefonsamtal från agent! Hade tyvärr munnen full
med riven ost men gjorde inget eftersom det inte verkade
absolut nödvändigt att prata.

”Jag har Brian Katzenberg på linjen”, sa sekreteraren.

”Okej”, Brian Katzenberg gick loss direkt. ”Vi har Sergei
som förenar oss, och jag vet att Sergei vill få ut det här
specet.”

”Har du läst det?” sa jag upphetsat. ”Tyckte du om det?”

”Jag tycker att det är fascinerande och ska omedelbart
skicka ut det till lämpliga personer. Så det kan du hälsa Sergei
på en gång och det är ett nöje att träffa dig.”

”Tack”, stammade jag.

”Då hälsar du till Sergei att jag gjorde det?”

”Ja!” sa jag. ”Ska bli!”



11.05 Ringde till Talitha för att tacka.

”Hälsar du Sergei?” sa jag. ”Han verkade väldigt mån om
att jag skulle hälsa honom det på en gång.”

”Å gud. Jo, jag ska hälsa Sergei. Fan vet vad som pågår där.
Men älskling, jag är väldigt stolt över att du blev färdig.”



SNÖA PÅ!
 

Torsdag 17 januari 2013

Sms om snö 12, tweets om snö 13, snöflingor 0.

20.00 Sms från skolan.

<Kära föräldrar. I morgon väntas kraftigt snöfall. Vänligen
kontrollera era mobiler och åk inte hemifrån före 08.00. Vi
sms:ar er om skolan håller stängt pga snö.>

20.15 Glädjen total. Vi kan skolka från skolan och åka pulka!
Ingen kan såklart somna. Vi drar hela tiden ifrån gardinerna
för att se om det syns något i gatlyktorna.

20.30 Fortfarande ingen snö.

20.45 Fortfarande ingen snö. Verkligen dags att barnen lägger
sig nu.

21.00 Fick dem äntligen att somna genom att säga: ”Sov nu,
sov nu, om ni inte sover nu får ni inte gå ut och LEKA i den
härliga snön!” gång på gång som en papegoja. Solklar lögn,
för vem skulle jag annars gå ut i snön med?

21.45 Fortfarande ingen snö. Ska kanske kolla på Twitter.

21.46 @_Roxster twittrar om snön!

<@_Roxster Någon annan som tycker det är spännande
med snön?>

21.50 <@JoneseyBJ @_Roxster Jag. Men var är den? ”Titta
på mig, titta på mig! Jag är snö men jag finns inte!”>

22.00 Tweet från @_Roxster!

<@_Roxster @JoneseyBJ Jonesey, fylletwittrar du igen?
Eller gillar du snön lika mycket som mig?>
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22.15 Fortsatte flirta med @_Roxster.

<@JoneseyBJ @_Roxster Är du vaxad och klar?>

<@_Roxster @JoneseyBJ Absolut.>

Talitha anslöt sig. <@Talithaluckybitch @JoneseyBJ
@_Roxster Väldigt kul, hörni. Gå nu och LÄGG ER.>

22.30 Mmmm. Älskar Twitter. Älskar känslan av att det finns
någon annan där ute som bryr sig om alla små spännande
saker som man själv tycker är spännande.

23.00 Fortfarande ingen snö.

Fredag 18 januari 2013

Snökontroller 12, snöflingor 0, tweets från @_Roxster 7,
tweets riktade till alla följare men egentligen bara till
@_Roxster 6 (något färre än han, mkt bra).

07.00 Vaknade och alla sprang upphetsat och ställde sig i
fönstret. Ingen snö.

07.15 Frestande för alla att stanna hemma i pyjamasar och ha
snödag, trots frånvaro av snö, men tvingade mig att tvinga
alla, även mig själv, att klä på sig ifall inte skulle bli något
snödags-sms.

07.45 Inget sms. Men kanske tweet, från @_Roxster?

07.59 Fortfarande inget skol-sms. Fortfarande inget tweet från
@_Roxster. Försökte hantera egen så väl som alla andras
besvikelse, åt upp tre baconlindade korvar och kom först
efteråt på att fråga: ”Någon annan som vill ha?”

08.00 Inget sms från skolan. Bäst vi åker.

09.00 Lämnade Mabel och kom fram till skolan där
stämningen var hög och smittande och mr Wallaker ställde
upp rader av pojkar som hukade bakom osynliga snövallar
och kastade osynliga snöbollar på varandra. Motstod
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frestelse att twittra om anblicken till @_Roxster ifall han
skulle tappa intresset för att jag har barn.

”Snö i dag, mrs Darcy!” sa mr Wallaker som plötsligt
tornade upp sig bredvid oss. ”Ska ni ut och klättra i träd?”

”Jag vet! Jag har väntat på den hela natten”, sa jag och
ignorerade smidigt trädvinken. ”Men var är den?”

”På väg in västerifrån! Det snöar i Somerset. Tycker du om
snö?”

”Punktlig snö”, sa jag surt.

”Den har kanske fastnat på motorvägen”, sa han. ”M4 är
avstängd pga snö vid avfart 13.”

”Aha!” sa jag och lyste upp.

”Vänta”, sa Billy misstänksamt. ”Hur kan snön fastna i
snön?”

Det syntes en liten road glimt i mr Wallakers ögon och
sedan sprack Billy upp i ett brett leende. Det var hemskt
irriterande, som om de på något vis hade roligt på min
bekostnad.

”Ha en bra dag!” sa jag virrigt – vi var inte direkt i
Kalifornien – och halkade iväg över isfläckarna för att ta tag i
mitt twittrande, jag menar skrivande. Varför hade jag satt på
mig högklackade stövlar?

09.30 Hemma igen. Då så! Med vinlöv i håret.

09.35 Twittrade snabbt mr Wallakers skämt till @_Roxster,
jag menar till mina följare.

09.45 <@JoneseyBJ Visar sig att snön har fastnat i snön på
M4 men är snart här.>

10.00 Fem pers har retweetat mitt tweet! Tolv följare har
tillkommit.

10.15 Står hela tiden ”VARNING! SNÖ!” på tv:n.

https://twitter.com/_Roxster
https://twitter.com/_Roxster
https://twitter.com/joneseybj


10.30 Börjat snöa!

11.00 Kommer bara mer och mer. Måste hela tiden fram till
fönstret och titta.

11.45 Kan bara stirra på snömiraklet. Som om någon har ritat
vackra vita skuggor på alla träden. Ligger säkert en halv
decimeter på bordet utanför – som glasyr på en tårta. Eller
grädde … Kanske inte en halv decimeter. Funderar på att gå
ut med linjal och mäta, inser sedan det löjliga. Har miljoner
saker att fixa.

12.00 Herregud, tweet från @_Roxster.

<@_Roxster @JoneseyBJ Ska vi smita från jobbet, fjärta
iväg och åka pulka?>

Stirrar chockad på tweet. Frågar @_Roxster om vi ska gå
ut? Menar han det? Men jag ser helt vansinnig ut med håret åt
alla håll och … Men jag skulle kunna tvätta håret! Och sätta
på mig pulkagrejer och man lever ju bara en gång och det
snöar! Twittrade: <@JoneseyBJ @_Roxster Ja! Kan du?>

Hade precis twittrat när det kom sms:

<FÖRÄLDRAR MED BARN I FÖRSKOLA OCH
LÅGSTADIUM. Pga snö vänligen hämta era barn snarast
möjligt och se till att de kommer hem ordentligt. Skolan
stänger 13.30.>

12.15 Vad gör jag nu? Kan inte förvänta mig att tjugonioårig
drömgud plötsligt ska vilja följa med och åka pulka med två
barn och äldre kvinna med vansinnig frisyr. Själva poängen
med äldre kvinna är att hon ska vara soignerad i svarta
silkesstrumpor som i franskt föräldraskap och Catherine
Deneuve och Charlotte Rampling. Måste åka och hämta
barnen men hur kan jag nobba @_Roxster, och enligt
Dejtingreglerna är det som att dansa och man ska bara följa
men …

Nytt sms:
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<Förskole- och lågstadieelever har samlats i aulan.
Vänligen hämta era barn snarast möjligt.>

Är verkligt nödläge!!

12.30 Rusade en trappa ner för att hämta pulkor ur skåpet,
borstade snabbt bort spindlar etc.

12.50 Öppnade dörren och såg att vägen var helt igensnöad.
Råder kraftig snöstorm, helt klart väldigt allvarlig och farlig
situation! Sjukt spännande. Men hur gör jag med
@_Roxster? Måste sätta barnen främst.

13.00 Okej, i full skidmundering nu, osäker på om hjälmar
behövs men alla gånger vantar. Har slängt in varma stövlar,
täckbyxor, jackor, vantar, överlevnadskit, spade, ficklampa,
vatten, choklad och pulkor i bagaget.

17.00 Kom till slut fram till skolan efter rafflande färd i
halkan. Dock nödvändigt att byta från skidglasögon till
vanliga för att läsa @_Roxster-tweet.

<@_Roxster @JoneseyBJ Ledsen, Jonesey – sorglösheten
en fasad. Har jobb jag inte kan smita ifrån för att leka i snön.
Till skillnad från dig tydligen.>

Knäckt. Snuvad på snödejt.

Pulsade uppför kullen till skolan, typ Lance Armstrong vid
månlandningen – jag menar, Neil Armstrong – pga skidbyxor
utanpå jeansen och i jacka osv, medan jag tänkte: Okej, måste
inte svara @_Roxster efter att han formellt sett har blåst mig
på pulkaåkningen. Och jag agerade i stället för att reagera och
har helt och hållet följt dejtingreglerna och …

Slog upp dörren till aulan, där förskole- och
lågstadiebarnen var samlade, och såg Perfekta Nicorette, klädd
som en sorts Snödrottning i vita snökängor, perfekt fönat hår,
svart blingad jättelackhandväska och lång vit kappa med vit
pälsgrej runt, stå och skratta flirtigt med mr Wallaker. Fnys.
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Hanluder. Gift och flirtar med Nicorette. Mr Wallaker vände
sig om när jag klev in och började gapskratta.

Han skulle inte skratta om han visste att jag möjligen hade
pulkadejt med toyboy, eller hur? Är Catherine Deneuve och
Charlotte Rampling.

”Mammaaa!” Billy och Mabel sprang fram med tindrande
ögon. ”Kan vi åka pulka?”

”Ja! Pulkorna ligger i bilen!” sa jag och gav mr Wallaker en
högdragen blick innan jag drog på mig skidglasögonen och
mystiskt – så gott det gick med tanke på klädseln – svepte ut
ur aulan.

22.00 Fantastisk dag. Helt underbart att åka pulka. Rebecca
och gänget från andra sidan gatan kom också upp till
Primrose Hill och det var helt magiskt, rena julkortet
faktiskt. Snön var djup och fluffig och först var det nästan
ingen där och man kunde få ganska bra fart på pulkan på
gångvägarna. Och mitt i alltihop twittrade @_Roxster.

<@_Roxster @JoneseyBJ Vill du åka pulka sedan? Kan i
kväll om du kan.>

<@_Roxster @JoneseyBJ Fast orolig betr dig i förrädiska
halkan. Skulle en annan kväll passa bättre?>

Var för svårt att svara pga stelfrusna fingrar, måste sätta på
mig glasögon för att läsa tweets och samtidigt springa efter
pulkor för att förhindra kollisioner etc, så lät det vara ett tag
och njöt av känslan av att vara den sista att få ett meddelande
och att @_Roxster ville ha en dejt med mig!

Senare kom fler och fler människor till kullen och det
började bli isigt så vi åkte hem till oss allihop, drack varm
choklad och åt kvällsmat tillsammans och det var verkligen
jättemysigt, och medan Rebecca höll koll på barnen smet jag
in på Twitter i fem minuter, kastade en snabb blick i spegeln
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och insåg att det verkligen inte var rätt kväll för dejt med
toyboy.

Mitt i hela den osammanhängande strömmen av tweets om
snö och motorvägen hade jag fått ett från @_Roxster.

<@_Roxster @JoneseyBJ Jonesey? Har du dött i snön?>

<@JoneseyBJ @_Roxster Nästan. Magiskt offpistpuder. En
annan kväll skulle vara perfekt.>

<@_Roxster @JoneseyBJ Någon särskild kväll?>

Rättfram, autentisk kommunikation! Exakt, så ska det se ut.
Twittrade tillbaka.

<@JoneseyBJ @_Roxster Låt mig konsultera min extremt
fullspäckade kalender …>

<@_Roxster @JoneseyBJ Du menar din enorma
uppsättning dejtingmanualer?>

Gud i himlen. Läste Roxster mina tweets redan på
Skinnjacksmannens tid?

<@JoneseyBJ @_Roxster *Ignorerar smidigt fräck liten
gynnare* När tänkte du dig?>

<@_Roxster @JoneseyBJ Tisdag?>

Gick tillbaka ner i köket och strålade. Allt är underbart! Har
dejt med läcker, kul, hunkig tjugonioårig toyboy och huset
fullt av rosenkindade barn, härlig matdoft, pulkor och stövlar,
termosar och snoppar (jag menar koppar – var fick jag det
ifrån?)
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TWITTRA INTE OM DEJT UNDER
PÅGÅENDE DEJT
 

Söndag 20 januari 2013

Följare på Twitter 873, tweets från @_Roxster 7.

11.00 Twittrandet går lysande. Ännu fler följare har tillkommit
efter #fyllekvitter-tråden. Kan inte undgå att märka att det
har blivit ganska tyst från Roxster sedan vi bestämde dejt.
Men i egenskap av man tycker han kanske att han har klarat
av en nivå, som på Xbox, och då kan han stanna där.

11.02 Ska nog ändå skicka ett tweet så alla vet vad som
händer.

<@JoneseyBJ *Kvittrar nöjt och irriterande, uppfylld av
vårkänslor och glädje över dejt med mystisk främling från
Twitter* Gomorrrrron allihop!>

11.05 Jäklar, har tappat två följare. Varför? Varför? Var det
något med tonfallet? Bäst att skicka ett till.

<@JoneseyBJ Förlåt, har helt klart skrämt bort flera följare
med morgontidig självbelåtenhet. Dejten skiter sig säkert och
jag blir dumpad.>

11.15 Toppen, har tappat tre följare till. Måste komma ihåg att
inte övertwittra på morgnarna. Eller kanske inte över huvud
taget eftersom verkar få fler följare när inte twittrar än när
twittrar.

Roxster har twittrat! Ni ser, det här är min belöning för
överväldigande självbehärskning.

<@_Roxster @JoneseyBJ *Förolämpad, förfärad* Dumpa
dig, Jonesey??>
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<@JoneseyBJ @_Roxster Roxster! Du är tillbaka!>

<@JoneseyBJ @_Roxster Försökte bara uppväga
föregående tweets skrytiga ton som stötte bort följare. Så du är
fortfarande på?>

<@_Roxster @JoneseyBJ Det är möjligt att jag är ung men
jag är inte grön och heller ingen solochvårare.>

Sedan ett till: <@_Roxster @JoneseyBJ Okej. Vad tror du
om att jag möter dig utanför t-banan vid Leicester Sq 19.30.
Sedan kan vi gå på Nando’s. Eller fish & chips?”

21.45 Hamnade direkt i upplösningstillstånd. T-banan vid
Leicester Square?? T-banan vid Leicester Square?? Men det
är iskallt ute. Kom sedan ihåg Dejtingens grundregler.

VAD HAN ÄN FÖRESLÅR, SÄG BARA JA

<@JoneseyBJ @_Roxster <*Spinner* O ja, det låter
förtjusande!>

<@_Roxster @JoneseyBJ *Brummar* Vi ses där, katten.>

Ni ser? Ni ser? Så mycket bättre än att försöka manipulera
situationen.

21.50 Plötslig panik ang träff med främling från Twitter
utanför Leicester Squares t-bana när är ensamstående
mamma.

21.51 Ringde Tom, som ska titta förbi.

22.50 Fick tyvärr vänta på att höra Toms åsikt då han hotades
av egen upplösning pga ungersk arkitekt vid namn Arkis.
Han skulle absolut visa alla sms och bilder och Arkis
meddelanden på iPhonens Scruff-app. ”Scruff är så mycket
bättre än Grindr. Förut var det bara skäggigt men nu har det
blivit mer modeskägg, trånga kläder och stora glasögon,
men inte på George Michael-sättet.”

”Så vad är problemet?” sa jag kort och professionellt, som
om det var jag som var psykoterapeut och inte Tom.
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”Jag tror att Arkis kanske bara skriver grejer utan att det
blir något mer. Han skickar jätteflirtiga, sexuella meddelanden
sent på nätterna och det är allt.”

”Jag förstår. Har du föreslagit ett möte?” undrade jag.

”Jag skrev att jag skulle vilja lära känna honom bättre men
jag skickade det klockan ett på natten för jag sökte bekräftelse
och jag fick raka motsatsen till bekräftelse eftersom Arkis inte
svarade på två dagar och då låtsades han inte alls om det utan
började bara prata om mina Scruff-bilder igen, och nu irrar jag
runt med en så fruktansvärd smärta under revbenen för jag tror
att han tror …”

”Jag vet, jag vet”, sa jag ivrigt. ”Det var exakt likadant med
Skinnjacksmannen. Det är som om föremålet för ens känslor
liksom får en enorm makt – som en jätte som sitter till doms
över en, kan dejtingens alla kompetensregler och precis är på
väg att döma ut en som en desperat stalker.”

”Jag vet”, sa han sorgset. ”Men han sa i alla fall att han
ville se Zero Dark Thirty.”

”Men hallå? Då är det väl bara att du går!” sa jag
överlägset. ”Annars är det som att leka stirrleken och se vem
som blinkar först.”

Så fort Tom verkade nöjd med planens psykologiska
fundament övergick jag elegant till mitt eget bekymmer,
varvid han sa kort:

”Självklart måste du träffa @_Roxster, så länge det sker på
allmän plats. Talitha säger att han är reko. Du når oss alla på
telefonen. Och det är fullt friskt och normalt att mötas i
cyberrymden.”

Älskar hur Tom och jag turas om som dejtingexperter som
om vi satt på ett gungbräde – trots att ingen av oss såklart vet
vad vi snackar om. Ibland ser det ut som ett hav av
mänsklighet där ute, på miljoner gungbräden som alla rör sig

https://twitter.com/_Roxster


samtidigt som nickande pumpar. Och alla sitter någon gång i
ena eller andra änden.

23.00 Himlen lönar mig i dag. Roxster twittrade nyss igen.

<@_Roxster @JoneseyBJ Det är iskallt ute, Jonesey. Ska vi
ses i baren på Dean Street Townhouse i stället?>

Åhhh. Han har tänkt på saken. Han är så underbar och
trevlig. Twittrade tillbaka:

<@JoneseyBJ @_Roxster Perfekt. Ses där.>

<@_Roxster @JoneseyBJ Kan inte bärga mig.>

Tisdag 22 januari 2013

60,3 kg (fortfarande!), kläder provade och slängda på golvet
12, tweets skickade istf att göra mig i ordning 7 (mkt dumt),
men följare på Twitter 698 (fördelar med live-twittrande måste
vägas mot nackdelar med att komma för sent).

18.30 Okej. Snart klar. Talitha, Jude och Tom är informerade
om vart jag ska och står redo att komma till undsättning om
något skulle gå snett. Fast besluten att inte göra om samma
misstag och komma för sent den här gången också. Det
enda är att jag inte kan låta bli att twittra medan jag fixar
mig. Nästan som att jag har skyldighet mot alla följare att
tala om vad jag sysslar med hela tiden.

<@JoneseyBJ Vilket är viktigast? Att se bra ut eller komma
i tid? Jag menar, i en antingen eller-situation?>

Wow – massor av svar och omnämnanden:

<@JamesAP27 @JoneseyBJ I tid såklart. Hur kan du vara
så fåfäng? Det är inte det minsta tilldragande.>

Pfff. Okej. Får väl se hur jag gör med honom.

<@JoneseyBJ @JamesAP27. Det är inte fåfänga utan
OMTANKE om andra, dvs för att inte göra dem förskräckta
eller skräckslagna.>
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18.45 Fan också, målade läpparna med vattenfast mascara
eftersom likadan Laura Mercier-förpackning som
läppglanset och går inte att få bort. Å nej. Kommer för sent
med svarta läppar.

19.15 Okej. I taxin och gnuggar fortfarande läpparna. Hinner
några fler tweets.

<@JoneseyBJ Lugn och samlad – nu i taxin – öppen
engagerad Kvinna med Substans …>

<@JoneseyBJ … En glädjens och ljusets gudinna! *Väser
åt taxichauffören* Neeeej! Kör inte Regent Street för
h*lv*te!>

<@JoneseyBJ *Håller för näsan, pratar med polisradioröst*
Stannar utanför Dean Street Townhouse. Går in genom
dörrarna.>

<@JoneseyBJ Önska mig lycka till. Klart slut. Kom.>

<@JoneseyBJ *Viskar* Han är FANTASTISK.>

<@JoneseyBJ Yngre män har sina fördelar så länge de inte
är unga nog att vara juridiska barnbarn.>

<@JoneseyBJ Han ler! Han har rest sig upp som en
gentleman.>

Roxster var verkligen ursnygg, till och med snyggare än på
fotot, men framför allt verkade han glad. Det såg ut som han
skulle börja gapskratta hela tiden. ”Heejjj.” Skulle just sträcka
mig efter telefonen på ren instinkt och twittra <Han har
världens härligaste röst> när han lade handen ovanpå min på
mobilen …

”Inget twittrande.”

”Jag har inte …!” sa jag som en idiot.

”Jonesey, du har twöntat eller twarslat hela vägen hit. Jag
har läst dem.”

https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj
https://twitter.com/joneseybj


DEJT MED TOYBOY
 

Tisdag 22 januari 2013 (fortsättning)

Jag kröp generat ihop i kappan. Roxster skrattade.

”Det är lugnt. Vad dricker du?”

”Vitt vin, tack”, sa jag förläget och sträckte mig instinktivt
efter telefonen.

”Mycket bra. Och den här konfiskerar jag tills du har pustat
ut en stund.”

Han tog ifrån mig mobilen, stoppade den i fickan och
vinkade till sig servitrisen, allt i en enda smidig rörelse.

”Så att du ska kunna mörda mig?” sa jag och höll ögonen
på hans ficka med en blandning av upphetsning och oro och
tänkte att om jag behövde tillkalla Tom eller Talitha skulle jag
bli tvungen att brotta ner honom på golvet och kasta mig efter
den.

”Nej. Jag behöver inte telefonen för att mörda dig. Jag vill
bara inte att det ska twittras live för andlösa twitteratis.”

När han vred på huvudet frossade jag i anblicken av de fina
linjerna i hans profil: rak näsa, kindben, ögonbryn. Hans ögon
var nötbruna och glittrade. Han var så … ung. Hans hud var
persikolen, tänderna vita, håret tjockt och blankt, lite för långt
för att vara modernt, nästan ner till kragen. Och runt läpparna
hade han den där tunna vita konturen som bara unga
människor har.

”Jag gillar dina glasögon”, sa han när han räckte mig vinet.

”Tack”, sa jag artigt. (Det är progressiva glas så jag kan se
normalt med dem och även läsa. Min tanke med att ha på mig



dem var att han inte skulle märka att jag var så gammal att jag
behövde läsglasögon.)

”Får jag ta av dig dem?” sa han på ett sätt som fick mig att
tänka att han menade … kläderna.

”Okej”, sa jag. Han tog av mig glasögonen och när han lade
dem på bardisken nuddade han lätt vid min hand och såg på
mig.

”Du är mycket sötare än på fotot.”

”Roxster, mitt foto föreställer ett ägg”, sa jag och hällde i
mig lite vin. För sent kom jag ihåg att jag skulle sitta
tillbakalutad och låta honom se mig förföriskt stryka
vinglasets fot.

”Jag vet.”

”Var du inte rädd att jag skulle visa mig vara en hundrakilos
transvestit?”

”Jo. Jag har åtta polare utplacerade i baren av
säkerhetsskäl.”

”Vad läskigt”, sa jag. ”Och jag har en trupp lönnmördare på
rad i alla fönster tvärsöver gatan ifall du skulle försöka mörda
mig och sedan äta upp mig.”

”Är de vaxade?”

Jag hade precis tagit en klunk vin när jag skrattade mitt i
alltihop och innan jag hunnit svälja satte jag i halsen och fick
galla i munnen.

”Går det bra?”

Jag viftade med handen. Munnen var en blandning av galla
och vin. Roxster gav mig en näve pappersservetter. Jag
skyndade mot toaletterna med servetterna för munnen. Hann
dit i sista stund och sprutade ut galla/vin i handfatet samtidigt
som jag undrade om jag borde utöka Dejtingreglerna med
”Spy inte i egen mun i början av dejt”.



Jag sköljde munnen och kom till min stora lättnad ihåg att
det låg en barntandborste någonstans längst ner i handväskan.
Och tugggummi.

När jag kom tillbaka hade Roxster hittat ett bord åt oss och
satt och tittade på sin telefon.

”Jag trodde att det var jag som skulle vara besatt av spyor”,
sa han utan att titta upp. ”Jag twittrar just om det till dina
följare.”

”Det gör du inte?”

”Neeeej.” Han lämnade tillbaka min mobil och började
skratta. ”Går det bra?” Nu skrattade han så mycket att han
nästan inte kunde prata. ”Förlåt. Jag fattar bara inte att du
spydde i din egen mun på vår första dejt.”

Samtidigt som jag satt där och fnittrade slog det mig att han
just hade sagt ”vår första dejt”. Och i ”första” låg underförstått
att det skulle bli fler, trots egna munnen-spyor.

”Tänker du fjärta härnäst?” sa han samtidigt som servitören
kom med menyerna.

”Klaffen, Roxster”, fnissade jag. Jag menar, ärligt, han hade
en sjuårings mentala ålder, men det var kul för jag kände mig
så hemma. Och kanske var det här någon som inte skulle bli
helt livrädd av de kroppsfunktioner som vi skyltade med
hemma hos oss.

När vi slog upp menyerna insåg jag att jag inte hade på mig
glasögonen längre.

Panikslagen såg jag på de suddiga bokstäverna. Roxster
märkte ingenting. Han verkade helt exalterad över maten.
”Mmm. Mmm. Vad ska du ta, Jonesey?”

Jag stirrade på honom som en kanin paralyserad av
strålkastarljuset.

”Allt bra?”



”Jag har tappat mina glasögon”, mumlade jag förläget.

”Vi måste ha glömt dem i baren”, sa han och reste sig.
Förundrad över hans imponerande ungdomliga fysik såg jag
honom gå bort till stället där vi hade stått, se sig omkring och
fråga bartendern.

”De finns inte där”, sa han och såg bekymrad ut när han
kom tillbaka. ”Var de dyra?”

”Nej, nej, det är ingen fara”, ljög jag. (De hade visst varit
dyra. Och jag gillade dem verkligen.)

”Vill du att jag läser menyn högt för dig? Jag kan skära
maten åt dig också om du vill.” Han började skratta. ”Måste
vara rädda om dina tänder.”

”Roxster, det här är inte alls något trevligt ämne att skämta
om.”

”Jag vet, jag vet, förlåt.”

Efter att han hade läst upp menyn försökte jag minnas
Dejtingreglerna och gned lätt med fingrarna längs
vinglasfoten, men det verkade knappast nödvändigt eftersom
Roxster redan hade fått in mitt knä mellan sina unga friska lår.
Kände att jag trots spänningen i luften MÅSTE hitta mina
glasögon. Så lätt att släppa en sådan sak pga sexuell
distraktion och förlägenhet och det var verkligen jättefina
glasögon.

”Jag ska bara kolla under barstolen”, sa jag när vi hade
beställt.

”Men dina knän!”

”Lägg av.”

Till slut låg vi båda två och kröp under stolarna. Ett par
väldigt unga flickor, som satt där vi hade stått förut, var
väldigt snorkiga. Plötsligt höll jag på att skämmas ihjäl för att



jag var på dejt med toyboy och tvingade honom att leta runt
unga flickben efter mina läsglasögon.

”Det finns inga glasögon där, okej?” sa den ena tjejen och
glodde ofint på mig. Roxster himlade med ögonen innan han
dök ner under hennes knän igen och sa: ”När jag ändå är här
nere …” och började rota runt på golvet. Tjejerna var måttligt
roade. Roxster reste sig triumferande med glasögonen i högsta
hugg.

”Hittade dem”, sa han och satte dem på min näsa. ”Så där,
älskling.”

Han kysste mig demonstrativt på munnen, gav tjejerna en
blick och förde mig tillbaka till bordet medan jag försökte
återvinna fattningen och hoppades att han inte känt smaken av
spyor.

Samtalet verkade flyta på utan större ansträngning.
Egentligen heter han Roxby McDuff och jobbar faktiskt för
ekoorganisationen, hade träffat Talitha på programmet och
hoppat över från Talithas Twitter till min Twitter. ”Så du följer
bara typ äldre pumor?”

”Jag tycker inte om uttrycket”, sa han. ”Betoningen hamnar
på jägaren, i stället för på … den jagade.”

Min förvirring måste ha varit uppenbar, för han tillade ömt:
”Jag tycker om äldre kvinnor. De vet vad de håller på med lite
mer. Vet lite mer var de står. Och du? Vad får dig att gå ut med
en yngre man från Twitter?”

”Jag försöker bara vidga mina cirklar”, sa jag nonchalant.

Roxster såg rakt på mig utan att blinka. ”Det kan jag
absolut hjälpa dig med.”



GLÄDJEBLANDADE SPYOR
 

Tisdag 22 januari 2013 (fortsättning)

När det blev dags att gå stod vi obeslutsamt kvar på gatan.

”Hur kommer du hem?” sa han, något som omedelbart
gjorde mig lite sorgsen, eftersom han såklart inte tänkte göra
mig sällskap, även om jag såklart inte skulle ha bett honom
göra det heller. Såklart.

”Taxi?” sa jag. Han verkade förvånad.

Insåg att jag annars aldrig åker upp till Soho utan Talitha,
Tom och Jude och vi delar alltid en taxi, men att det måste
verka fruktansvärt slösaktigt för en yngre person. Inga
taxibilar syntes däremot till.

”Vill du att jag ringer efter en helikopter eller ska vi ta
tunnelbanan? Vet du hur man gör när man åker tunnelbana?”

”Men självklart!” sa jag. Fast ärligt talat kändes det väldigt
ovant att röra sig i myllret i Soho sent en kväll utan vännerna.
Samtidigt var det spännande när Roxster tog min arm och
lotsade mig till t-banan vid Tottenham Court Road.

”Jag följer med dig ner”, sa han. Vid spärrarna kom jag på
att jag inte hade mitt Oyster Card. Jag försökte betala i
automaten, men det var helt omöjligt.

”Kom här”, sa han, tog fram ett extrakort, drog det åt mig
och följde mig till rätt perrong. Tåget var på väg in.

”Fort, ge mig ditt mobilnummer”, sa han. ”Nu när jag inte
har mördat dig.”

Jag gav det till honom väldigt snabbt och han skrev in det.
Dörrarna hade öppnats, folk vällde ut.



Helt plötsligt, som från ingenstans, kysste Roxster mig på
munnen. ”Mmm, spyor”, sa han.

”Å nej! Men jag borstade tänderna.”

”Hade du med dig tandborste? Brukar du alltid spy på dina
dejter?”

När han såg min skräckslagna min skrattade han och sa:
”Du smakar inte spyor.”

Folk pressade sig in sig i tåget. Han kysste mig igen,
försiktigt, och såg på mig med sina pigga nötbruna ögon,
sedan en gång till med munnen lite öppen och hittade min
tunga med sin. Det här var MYCKET bättre än dumma
Skinnjacksmannen med sin sextokiga …

”Fort, dörrarna stängs!” Han föste mig mot tåget och jag
trängde mig in. Dörrarna stängdes och jag tittade på honom
när tåget rullade iväg och han bara stod där och log för sig
själv: underbara supersnygga toyboy.

Kom upp från tunnelbanan vid Chalk Farm, euforisk och
fullständigt övertänd. Mobilen plingade. Sms från Roxster.

<Har du kommit hem eller åker du runt i cirklar, förvirrad?
>

Messade tillbaka: <Hjälp, jag är i Stanmore och det är
slutstation. Har du fått bort spyorna mellan tänderna än?>

Inget svar. Jag skulle inte ha skrivit det där med spyorna.

Nytt sms!

<Nej, för jag hittar inte mina läsglasögon. Ska du strax
återanvända den spyiga tandborsten?>

<Använder den nu.
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm>

23.40 Föste nyss ut Chloe genom dörren, lite ofint men ville
fortsätta messa.



Här kommer det! Jag älskar att vara tillbaka i flirtandets
värld igen. Det är så romantiskt. Oj.

<Jag älskar smaken av dina spyor.>

Skickade tillbaka: <Å Roxster. Du har inte läst dina
dejtingböcker, eller hur?>

Lång paus. Å nej. Det var fel tonfall. Inte flirtigt.
Skolfröken. Redan sabbat det.

23.45 Gick upp för att titta till barnen: Billy, så vacker bredvid
Hästio. Mabel snusande med Salivia och med huvudet bak
och fram. Ja, ja. Jag är kass på att dejta men jag håller i alla
fall barnen vid liv.

23.50 Skyndade en trappa ner för att kolla telefonen.
Ingenting.

Det här är helt fel. Är singelmamma, kan inte kosta på mig
att kastas hit och dit av nyckfull messande främling som är
ung nog att vara juridisk son.

23.55 Fick just sms.

<Du var så vacker, kyssen var perfekt och jag hade väldigt
trevligt.>

Våg av lycka. Insåg sedan att han inte föreslagit ny dejt.
Ska jag svara eller låta bli? Låter bli. Jude säger att man alltid
ska vara sist i sms-tråden.

23.57 Jag önskar han var här, jag önskar han var här. Fast
skulle naturligtvis aldrig ta med mig ung liten gynnare hem.
Såklart.

Onsdag 23 januari 2013

05.15 Vilken himla tur att han inte är här. Nyss dundrade
Mabel in till mig i sovrummet. Fast inte i pyjamas och med
huvudet bak och fram, utan fullt påklädd i skoluniformen.
Stackars liten. Jag tror att hon blir så nervös över bilden jag
ger av att vi är försenade, eftersom jag är så hispig på



morgnarna, att hon hade bestämt sig för att göra sig i
ordning i god tid innan. Jag förstår faktiskt vad hon menar,
men grejen är att när Chloe ska lämna dem kommer hon hit
klockan 7 helt fräsch och påklädd och hjälper barnen lugnt
att klä sig, ställer fram frukost, låter dem titta på tv utan att
rätt som det är få spel på dialogen och de hysteriska
gallskriken i SvampBob Fyrkant, och vid 8 har de gett sig
iväg och väntar vid muren när skolan öppnar.

Alltså, jag gjorde det där i går och då stod vi vid muren fem
över 8, och det var väl bra? Sitta tio minuter på en mur?
Främjar antagligen det sociala samspelet med de andra
föräldrarna.

Hur som helst fick jag henne att komma och lägga sig hos
mig i alla sina kläder och till slut lyckades jag somna om och
hörde inte väckarklockan när den ringde.



ATT TA SIG TILL ANDRA DEJTEN
 

Torsdag 24 januari 2013

21.15 Barnen sover. Snart fyrtioåtta timmar har gått sedan
Roxsters senaste sms.

Fast besluten att inte fråga vännerna om råd för – se
Dejtingreglerna – om jag behöver vänner för att orkestrera
hela förhållandet är det helt klart något fel på det.

21.20 Ringde nyss Talitha och läste upp Roxsters senaste sms.

<Du var så vacker, kyssen var perfekt och jag hade väldigt
trevligt.>

”Och du gick inte vidare med det?”

”Nej. Han föreslog inte att vi skulle ses igen eller något.
Det är som att han sa att han hade jättetrevligt punkt.”

”Å, älskling.”

”Vad?”

”Vad ska jag ta mig till med dig? Hur länge sedan är det
han skickade det?”

”Två dagar.”

”TVÅ DAGAR? Och han skrev det på natten, efter dejten?
Okej. Vänta lite. Skriv så här.”

Plingade in ett sms från Talitha.

< Jag har till slut hämtat mig från skammen över att ha
kräkts på vår första dejt. Jag hade också jättetrevligt. Och
kyssen var perfekt. Vad gör du?>



”Det är väldigt bra – men ’Vad gör du?’. Är det inte
lite …?”

”Tänk inte för mycket. Skicka det bara. Ärligt talat klandrar
jag honom inte om han väntar tre dagar med att svara, av ren
irritation.”

Jag skickade det. Ångrade mig sedan direkt och gick till
kylskåpet. Just som jag hade tagit fram en påse riven ost och
vinflaskan plingade det i telefonen.

<Jonesey! Jag var rädd att du hade kvävts i dina egna spyor.
Jag är på Holiday Inn i Wigan. Har möte med kommunens
återvinningsavdelning. Vad gör du? Letar efter glasögonen?>

<Roxster, dumheter. Om jag letade efter mina glasögon
skulle jag inte kunna läsa ditt sms.>

<Du kunde ha någon från pensionärshjälpen som hjälpte
dig. Fullspäckad kalender i helgen, Jonesey?>

Roxster är fantastisk. Jag behöver inte ens messa Talitha
eller kolla Dejtingreglerna för att fatta att det är en invit. Det är
det! Det är det definitivt! Å nej, det är hjälmavtagning på St
Oswald’s House i helgen. Och jag kan inte säga till Roxster att
min mamma bor på ett seniorboende för hans mamma är
kanske i min ålder.

<Visst, visst, otroligt upptagen och glamorös. *Förlägen*
Jag ska hälsa på min mamma i utkanten av Kettering.>

Kom sedan ihåg att jag måste göra det lätt för honom att
bestämma datum och tillade:

<Men jag är här nästa vecka och det är mycket viktigt att
du straffas för din uppnosighet.>

Det blev oroväckande tyst.

<Vad tror du om nästa fredag kväll? Fast då stoppar jag en
bok innanför byxbaken.>

<En dejtingbok?>



<50 nyanser av vidga dina cirklar. Passar fredag?>

<Fredag blir perfekt.>

<Bra. Natti natti, Jonesey. Jag måste få min skönhetssömn
och förbereda mig för Wigans kommun.>

<Natti natti, Roxster.>



HJÄLMAVTAGNING!
 

Lördag 26 januari 2013

60,8 kg (oroväckande glidning åter mot fetma, helt och hållet
mammas fel), sms från Roxster 42, fantiserat om dejt med
Roxster 242 min, barnvakter som möjliggör dejt med Roxster
0.

10.30 Dagen för St Oswald’s hjälmavtagning är inne.
Telefonen ringde just när jag kämpade med att övertala
Mabel att byta från den glitter-t-shirt och de lila tajts som
hon på något vis fått på sig medan jag var en trappa upp
(Mabel vägrar att acceptera att tajts hör mer till avdelningen
strumpbyxor än avdelningen byxor och faktiskt kräver
någonting mer utanpå) och till den klänning med
matchande kofta som mamma hade skickat henne, direkt
från 1950-talet, vit och översållad med röda hjärtan, vidd i
kjolen och en stor röd rosett i ryggen.

”Bridget, ni kommer väl inte för sent? Det är bara det att
Philip Hollobine och Nick Bowering ska tala prick klockan 1,
så vi kan fortfarande äta lunch.”

”Vilka är Philip Hollobine och Nick Bowering?” sa jag och
förundrades över mammas förmåga att namndroppa, som om
personer man aldrig hört talas om smällde högre än
Hollywoodkändisar.

”Philip känner du, älskling. Philip? Parlamentsledamot från
Kettering! Han lägger ner ett enormt arbete på St Oswald’s
tillställningar, fast Una säger att det bara beror på att han vet
att han hamnar i tidningen eftersom Nick har kontakter på
Kettering Examiner.”



”Vem är Nick?” sa jag och väste till Mabel: ”Men PROVA
den, vännen”, som ett kusligt eko genom generationerna av
min mor som försökt tvinga på mig matchande byxor och
jacka från Country Casuals.

”Nick vet du väl, vännen. Nick! Han är övergripande vd för
TGL”, och sedan direkt: ”Thornton Gracious Living! Jag vill
också att du ska träffa” – hennes röst sänktes plötsligt en oktav
– ”Påll, dessertkocken”. Något med hur hon sa ”Påll”, med
franskt uttal, gjorde mig misstänksam. ”Du klär dig väl inte i
svart? Ta något fint och färgglatt! Rött – det är snart Alla
hjärtans dag!”

11.00 Lyckades till slut få mamma att lägga på och Mabel att
sätta på sig den faktiskt bedårande rödvita klänningen.

”Sådana klänningar brukade jag också ha”, sa jag tankfullt.

”Oj. Föddes du på atonhundratalet?” frågade Mabel.

”Nej!” sa jag förnärmad.

”Aha. Vade renössansen?”

Vände snabbt tankarna till Roxster och våra sms-samtal.
Har till och med berättat för honom om ungarna och han
verkade tycka att det var lugnt. Messandet sätter verkligen en
trevlig krydda på allt, och det är med en känsla av skam och
ansvarslöshet mot följarna som jag förstår att det helt tycks ha
ersatt min besatthet av Twitter.

Förstår att Twitter är dåligt för karaktären och gör mig
besatt av hur många följare jag har, osäker och ångerfull så
fort jag skickat ett tweet, och skamsen om jag inte rapporterar
smärre händelser i mitt liv till Twitterföljarna, varefter ett antal
av dem genast försvinner.

”Mamma!” sa Billy. ”Varför stirrar du rakt fram så där?”

”Förlåt”, sa jag och kastade en panikslagen blick på
klockan. ”Hjälp! Vi är sena!” Började genast springa runt och



kackla förvirrade dubbelorder – ”På med skorna, på med
skorna.” Mitt i alltihop fick jag ett sms från Chloe som skrev
att hon verkligen, absolut, definitivt inte kunde sitta barnvakt
på fredag kväll.

Meddelandet innebär fullständig katastrof och sätter hela
Roxsterdejten i allvarlig gungning. Rebecca ska hälsa på sina
”svärföräldrar” (trots att hon inte är gift) över helgen, Tom är
på födelsedagsfest i Sitges (han fick tag i en svit med 40
kvadratmeter terrass och kromterapibadkar för 297 pund plus
skatt), Talitha slipper helst barn, Jude är på en andra dejt, och
det är ju jättebra – men vad ska jag ta mig till?

När vi något sent hade satt full fart mot Kettering fick jag
plötsligt en genial idé: kanske kunde jag be mamma sitta
barnvakt! Kanske kunde Billy och Mabel vara hos henne på St
Oswald’s House över natten!



HAVSTULPANENS PENIS
 

Lördag 26 januari 2013 (fortsättning)

Kom fram 12.59 till ett St Oswald’s House som hade
förvandlats till en korsning mellan husvisningsevent och
kunglig trädplanteringsceremoni. Överallt syntes rödvita
Thornton Gracious Living-flaggor, röda ballonger, vitvinsglas
och flickor som stod i stela dräkter typ Månadens anställd och
höll skrivtavlor och såg sig förhoppningsfullt omkring efter
nya människor som kanske var pigga och vitala men ändå lite
inkontinenta.

Sprang som anvisat runt knuten och hamnade i den
italienskinspirerade trädgården där ceremonin redan hade
börjat. Genom ett högtalarsystem vände sig Nick eller Phil till
en hop äldre människor i maskeradhjälmar. Gav Mabel korgen
med chokladhjärtan som vi tagit med oss men som hon genast
tappade i gruset. Först var det alldeles lugnt, sedan a)
trampade Billy på dem, b) började Mabel snyfta så högt och
förtvivlat att Nick eller om det var Phil kom av sig i talet och
alla vände sig om och stirrade, c) började Billy också snyfta
förtvivlat, d) kom mamma och Una ilsket gående mot oss med
höga vansinnesfrisyrer och identiska pastellfärgade
kappklänningar à la Kate Middletons mamma, samt e) försökte
Mabel plocka upp chokladhjärtana men hennes bedrövelse och
förnedring var så hjärtslitande att jag tog henne i famnen som
jungfru Maria samtidigt som jag för sent insåg att flera av
pralinbitarna nu låg tryckta mellan Mabels rödvita Shirley
Templeutstyrsel och min egen pastellfärgade Grace Kelly-
inspirerade J. Crew-kappa.



”Det gör ingenting”, viskade jag medan Mabels knubbiga
lilla kropp skakade av gråt. ”Hjärtana var bara för syns skull,
det är du som räknas”, just som mamma kom farande och sa:
”För jösse namn, får jag ta henne.”

”Men …”, började jag men det var för sent. Mammas isblå
mamma Middleton-kappa var nu också kladdig av choklad.

”Attans”, sa mamma och ställde surt ner Mabel, varvid
Mabel började gråta till och med ännu högre och lindade sin
chokladkladdiga kropp runt mina gräddvita byxor samtidigt
som Billy började skrika: ”Jag vill åka
heeeeeeeeeeeeeeeeeeem!”

Det plingade i min mobil: Roxster!

<Jonesey. Jag är på Naturhistoriska museet. Visste du att
havstulpanen har djurrikets största penis i förhållande till sin
kropp?>

Förskräckt tappade jag telefonen och den missade Mabels
huvud med en hårsmån. Mamma böjde sig ner och plockade
upp den.

”Vad är det här?” sa hon. ”Det är ett väldigt märkligt
meddelande.”

”Ingenting, ingenting”, yrade jag och kastade mig efter
telefonen. ”Bara … fiskhandlaren!!”

I bakgrunden stegrades tonen i Nicks eller om det var Phils
tal och kulminerade med ett rungande: ”Hjälmarna av!” som
också hördes från gruppen med seniorer som kastade upp sina
hjälmar i luften, varpå Billy började gråta ännu mer och tjöt:
”Jag ville också kasta hjälmen.” Mabel sa: ”Fan!” och Billy,
som var tokig av stress på ett sätt som jag allt för väl förstod,
vände sig till mig och sa: ”Det är ditt fel. Jag ska slå ihjäl dig!”

Innan jag visste vad som hände hade jag också exploderat
som en tryckkokare och slängde ur mig: ”Jag slår ihjäl dig
först!”



”Bridget!” sa mamma rasande.

”Det var han som började!” svarade jag.

”Det gjorde jag inte alls. Du började för du kom för sent!”
sa Billy.

Allt var en fullständig jävla mardröm. Men det gavs ingen
respit. Vi gick till damrummet utanför salongen så att alla fick
snygga till sig. Smet in i toabåset och lyckades få iväg ett svar
till Roxster beträffande havstulpanens jättepenis.

<Verkligen? Ding-dong! I vilket tillstånd?>

<Vänta lite, jag ska bara se om jag kan göra havstulpanen
upphetsade.>

Steg ut från damrummet med chokladfläckarna utsmetade
och därmed värre, och kunde slappna av en stund när mamma
gick för att byta om och barnen helt kort blev underhållna av
en clown som gjorde ballongdjur. Clownen var helt klart
uttråkad för Mabel och Billy var de enda barnbarnen under
trettiofem, frånsett ett par barnbarnsbarn som var bebisar.
Skrev till Roxster om clownen och ballongdjuren och han
skrev tillbaka:

<Kan du be honom göra en till mig av en havstulpan med
erektion?>

Jag: <Måste den vara skalenlig?>

Fniss. Det fantastiska med sms är att man kan ha en
omedelbar, intim känslomässig relation och ge varandra
löpande rapporter om sitt liv, utan att det tar någon tid alls eller
kräver möten eller organisation eller annat komplicerat som
hör till den trista gamla ickecybervärlden. Om man bortser
från sex skulle det vara fullt möjligt att ha en mycket mer sund
och nära relation än i många traditionella äktenskap, och det
utan att över huvud taget träffas!



Kanske är det vägen framåt. Sperma kommer helt enkelt att
doneras, nedfryst via dejtingsajten där man först fann
varandra. Men hmm, då blir det likadant för alla kvinnor som
det blev för mig och de får springa som galningar mellan ett
barn som har gjort något kläggigt och besvärligt i toaletten och
ett annat som har fastnat mellan kylskåp och kylskåpsdörr.
Kanske vägen framåt är cyberbarn, lite som såna där japanska
Tamagotchi, som ger en illusion av föräldraskap i ungefär två
dagar tills man tröttnar på dem, i kombination med mysiga
gosedjur. Men då skulle människosläktet dö ut och … oj, nytt
sms från Roxster.

<Skalenligt blir nog svårt. Men han får gärna göra den av
en rosa, hudfärgad ballong.>

Jag: <Havstulpaner är inte rosa.>

Roxster: <Jag tror att du ska finna att Megabalanus
coccopoma, hemmahörande på Amerikas västkust, har en
klarrosa nyans. Men det är jag säker på att clownen är fullt
införstådd med.>

”Bridget, talar du fortfarande med fiskhandlaren?” Mamma
hade bytt till en annan av mamma Middletons kappklänningar,
men nu en havstulpansrosa. ”Varför går du inte bara på
Sainsbury’s? – de har en utmärkt fiskdisk! Hur som helst, kom
nu! Vet du att Penny Husbands-Bosworth är gift numera?”
pladdrade hon och svepte iväg mig från barn och ballonger.

”Ashley Green! Ashley kommer du ihåg?
Bukspottkörtelcancer! Wyn hade knappt försvunnit bakom
draperierna på krematoriet förrän Penny ringde på Ashleys
dörr och sträckte fram en korvgryta.”

”Jag tror inte att jag ska lämna …”

”Det är ingen fara med dem, älskling, de har sina ballonger.
Hur som helst sa Penny att vi verkligen borde presentera dig
för Kenneth Garside! Han är ensam. Du är ensam och …”



”Mamma!” väste jag när hon drog med mig in i salongen.
”Är det samme man som hamnade i allas sovrum på
kryssningen?”

”Alltså, jo, älskling, det är han. Men saken är att han
uppenbarligen har en VÄLDIGT stark sexualdrift, så han
behöver en yngre kvinna och …”

”Mamma!” utbrast jag och just då plingade Roxsters sms in
på mobilen. Jag öppnade det. Mamma ryckte åt sig telefonen.

”Det är fiskhandlaren igen”, sa hon surt och visade mig
meddelandet.

<Den är 6 m slak, 12 erigerad.>

”Vem är den där fiskhandlaren? – Å, titta! Här har vi ju
Kenneth.”

Kenneth Garside, klädd i grå långbyxor och rosa tröja, tog
några dansande steg mot oss. Och för ett ögonblick kunde det
ha varit farbror Geoffrey. Farbror Geoffrey, Unas man, pappas
bästa vän, med sina långbyxor och golftröjor och små
dansande steg och ”Hur har du det med kärlekslivet då? När
ska vi få dig bortgift?”.

Jag höll på att störta ner i sorgen över pappa, och vad han
skulle ha sagt om allt det här. Sedan rycktes jag snabbt tillbaka
till nuet när Kenneth Garside log med hela sitt brandgula
ansikte, visade alla sina väldigt vita löständer och sa slemmigt:
”Hallå där, unga vackra dam. Jag är Ken69. Det är min
’pressålder’, mina hemliga preferenser och namnet på min
nätdejtingprofil. Men den behöver jag kanske inte längre, nu
när jag har träffat dig!”

Urk! tänkte jag och ryggade genast för mitt eget hyckleri,
när hjärnan efter några snabba räkneoperationer till min fasa
kunde visa att det var fyra års större åldersskillnad mellan mig
och Roxster än mellan mig och Kenneth Garsides
”pressålder”.



”Hahaha!” sa mamma. ”Å, där är Påll, jag ska bara byta
några ord med honom om petit-chouerna”, sa hon och dök
efter en man i kockkläder så att jag lämnades ensam med
Kenneth Garsides bländande vita löständer när Una tack och
lov började slå i ett vinglas med en sked. ”Mina damer och
herrar! Vi ska nu visa diabilderna från kryssningen!”

”Får jag bjuda dig armen?” sa Kenneth, sög åt sig min arm
och tågade in med mig i Balsalen, där rader av utsirade
gräddvita stolar med guldkanter började fyllas upp framför en
storskärm där man såg en bild av ett kryssningsfartyg.

När vi satte oss sa Kenneth Garside: ”Men vad har vi fått på
byxorna?” och började gnugga mig på knäet med sin näsduk
samtidigt som Una intog podiet och satte igång.

”Vänner! Familj! Årets St Oswald’s-kryssning blev
höjdpunkten på ett redan rikt och händelserikt år.”

”Sluta”, väste jag till Kenneth Garside.

”Allt är datoriserat nu!” fortsatte Una. ”Alltså! Med de
orden övergår jag till att kommentera ’macbildvisningen’ och
vissa av oss kan minnas tillbaka medan andra drömmer sig
bort!”

Kryssningsfartygsbilden övergick gradvis i en bildmosaik
och zoomade in på ett foto av mamma och Una som vinkande
steg ombord på fartyget.

”Herrar föredrar blondiner!” sa Una i mikrofonen, och
Marilyn Monroe och Jane Russell började sjunga
soundtracket, ”Two Little Girls from Little Rock”, till en bild
av mamma och Una som låg bredvid varandra på en
dubbelsäng i hytten och tittade kokett mot kameran med var
sitt ben uppsträckt i luften, en fruktansvärd blinkning till
filmen Herrar föredrar blondiner.

”Hoppla”, sa Kenneth.



Sedan dränktes soundtracket plötsligt av en bekant
elektronisk melodi och diabilderna ersattes av en gräll startsida
där en drake sprutade eld mot en enögd lila trollkarl. Satt som
förstelnad och förstod att det var Wizard 101. Kunde
Billy … kunde Billy möjligen ha gått in på en dator och …?
Plötsligt försvann Wizard 101 och ersattes av MIN E-POST,
orden ”Välkommen, Bridget” och en lista över inkomna
meddelanden, varav det första, från Tom, bar titeln
”Kryssningsdagsmardrömmen”. Vad höll Billy PÅ MED?

”Ursäkta mig, ursäkta”, sa jag och fick panik när jag
trängde mig fram längs raden i den allmänna förvirringen och
försökte undvika att möta mammas blick.

Sprang ut i hallen och tillbaka till ballongrummet, där Billy
satt som ingenting och knappade ursinnigt på en MacBook Air
som var kopplad till massor av sladdar och nätverkshubbar vid
ett sidobord.

”Billy!”

”Vänta! Jag ska bara bli klar med den här leveeeeln! Jag
var inte inne på din mejl. Jag skulle återskapa mitt lösenord.”

”Bort därifrån”, sa jag hest. Jag lyckades slita undan
honom, stänga ner Wizard 101 och Yahoofönstren och släpa
iväg med honom tillbaka till ballongerna just som en man med
stålbågade glasögon och chockad uppsyn kom instörtande och
rusade fram till datorn.

”Har någon rört den här?” sa han och kastade ilskna blickar
omkring sig i rummet. Jag såg på Billy och hoppades att han
skulle hålla tyst eller ljuga. Han rynkade fundersamt pannan
och jag kunde se honom minnas alla mina jäkla predikningar
om vikten av att vara ärlig och tala sanning. Inte nu! ville jag
skrika. Det är okej att ljuga när mamma vill att du gör det!

”Ja, det var jag”, sa Billy ångerfullt. ”Och det var inte
meningen att gå in på mammas mejl men jag glömde
lösenordet.”



21.15 Hemma. I sängen nu. Även efter hela den totala
katastrofen kvarstår frågan hur jag gör med barnvakt på
fredag. Försökte föreslå fredag kväll för mamma, efter att
lugnet lagt sig, men hon såg bara kallt på mig och sa att hon
hade aquazumba.

21.30 Hörde med Magda, men hon ska på minisemester till
Istanbul med Cosmo och Woney.

”Jag önskar att jag kunde göra det, Bridge”, sa hon. ”Vi
hade alltid min mamma när det krisade med barnvakt, det
måste vara svårt att ha fått barnen så sent. Är det för att
ungarna är för små för att du ska kunna hjälpa henne och hon
är för gammal för att hon ska kunna hjälpa dig?”

”Nej”, sa jag. ”Hon ska på aquazumba.”

Blir tvungen att höra med Daniel.

22.45 Ringde Daniel.

”Vem ligger du med, Jones?”

”Ingen.”

”Jag kräver att få veta.”

”Jag gör inte det, det är bara …”

”Jag kommer att straffa dig.”

”Jag tänkte bara att du skulle vilja att de kom över till dig.”

”Jones. Du har alltid varit en katastrofalt dålig lögnerska.
Jag är utom mig av sexuell svartsjuka. Jag känner mig tragisk,
gammal och passé, som en idiot.”

”Daniel, var inte löjlig, du är väldigt tilldragande och viril
och ungdomlig och vansinnigt sexig och …”

”Jag vet, Jones, jag vet. Tack så mycket, tack.”

Och nu är det bestämt. Daniel kommer förbi på fredag vid
halv 7 och så sover de hos honom!



ATT LIGGA MED ELLER INTE LIGGA
MED?
 

Onsdag 30 januari 2013

Fördelar med att ligga med Roxster 12, nackdelar med att
ligga med Roxster 3, procent av tiden ägnad åt att bestämma
om ligga med Roxster eller ej, förbereda för att evt ligga med
Roxster och fantisera om att ligga med Roxster jämfört med
den tid det förmodligen skulle ta att faktiskt ligga med Roxster
585 %.

21.30 Ringde Tom. ”DET ÄR KLART ATT DU MÅSTE
LIGGA MED HONOM!” sa han. ”Du måste bli av med din
Pånyttfödda oskuld, annars blir hämningarna bara större
och större. Talitha säger att det är en bra kille. Och
förresten, det gäller att passa på. Hur ofta får du ha huset
för dig själv?”

Ringde Talitha för att dubbelkolla med henne:

”Vad har jag sagt om att inte ligga med någon för tidigt?”

”Du sa ’inte förrän du känner dig redo’, inte ’för tidigt’ ”,
klargjorde jag och drog sedan Toms argument och tillade, för
att ge ytterligare tyngd åt min åsikt: ”Vi har messat varandra i
flera veckor. Det måste väl ändå vara ungefär som på Jane
Austens tid, när de brevväxlade i flera månader och sedan bara
typ gifte sig rakt av?”

”Bridget. Att ligga med en tjugonioåring från Twitter på
andra dejten är inte ’ungefär som på Jane Austens tid’. ”

”Men det var du som sa: ’Hon måste få sig ett ligg.’ ”



”Jo, okej, jag vet. Och Roxster verkar vara en toppenkille.
Men älskling, gå på magkänslan. Var försiktig, hör av dig och
använd kondom.”

”Kondom! Jag har inte tänkt ligga med honom! Hur gör
man om man måste vara naken?”

”Älskling, man skaffar en teddy.”

”En teddy – som ungarna?”

”Eller gå till La Perla – nej, inte till La Perla, du gråter när
du ser prislappen. Gå till Intimissimi eller La Senza och köp
några små korta sexiga svarta sidenslips. De kallades
underklänningar på den tiden när du gjorde det här senast.
Eller kanske en svart och en vit. I underklänning kan du visa
armar och ben och dekolletage, vilket alltid är det som håller
sig längst, men låt mittenpartiet – som vi kanske vill dölja –
vara dolt. Okej?”

Torsdag 31 januari 2013

10.00 Gick precis in på mejlen.

Avsändare: Brian Katzenberg

Ämne: Ditt filmmanus

10.01 Jippie! Manus antaget!

10.02 Aha.

Avsändare: Brian Katzenberg

Ämne: Ditt filmmanus

Vi har några tankar kring ditt manus. De är flyktiga.
Fascinerande teman, men de vill ha mer känsla av romantisk
komedi. Jag jobbar vidare.

10.05 Skickade påklistrat glatt mejl där det stod:

Tack, Brian. Håller tummarna.



Men nu i en hög av förtvivlan. Är misslyckad manusförfattare.
Ska ut och köpa underkläder.

12.00 Nyss hemma efter inköp av underklänning, fast tänker
inte ligga med Roxster. Såklart.

14.00 Nyss hemma efter vaxning av ben och bikinilinje. Fast
tänker inte ligga med honom, såklart.

På skönhetssalongen sa Chardonnay att jag borde göra en
brasiliansk vaxning eftersom det är vad unga män förväntar sig
numera och föreslog att jag skulle köpa en serie
laserbehandlingar.

”Men”, sa jag, ”tänk om brasilianskt blir omodernt och alla
ska ha en frodig fransk jättebuske igen?”

Här avslöjade Chardonnay att hon hade laserbehandlat
alltihop och såg ut som en liten flicka. Men, som hon säger, nu
oroar hon sig, för tänk om hon ligger med någon som inte
gillar helt brasilianskt? Och erkände att hon hade lekt med
tanken att använda det där medlet som män har på flinten för
att håret ska växa tillbaka.

15.15 Infernaliskt ont. Fick bli en modifierad brasiliansk
variant som kallas ”landningsbanan”. Finns inte en
möjlighet att någonsin ha sex med någon efter det här,
vilket är helt okej eftersom jag ändå inte tänker ligga med
honom. Såklart.

Fredag 1 februari 2013

09.30 Smet snabbt in på Boots för att köpa kondomer efter att
ha lämnat ungarna som jag ju inte kunde ha med mig då.
(Fast å andra sidan skulle barnens närvaro kanske ha kunnat
ses som tecken på att kondominköpet gjordes utifrån en
ansvarsfull inställning till jordens överbefolkning, snarare
än av lösaktighet.)

Stod i kassan när jag fick en känsla av att någon tittade i
korgen. Tittade upp och såg mr Wallaker i kassan bredvid, men



nu stirrade han stint framför sig, fast tydligen hade han sett
kondomerna för det ryckte i hans ena mungipa.

Gjorde inte en min, utan tittade också rakt fram och sa:
”Hemskt väder i dag när det är rugbymatch, eller hur?”

”Nja, det vet jag väl inte, ibland är det riktigt trivsamt i
leran”, sa han och plockade upp sin Bootspåse med en liten
road fnysning. ”Trevlig helg.”

Fnys. Jävla mr Wallaker. Hur som helst, vad fan gjorde han
på apoteket halv tio en vardagsmorgon? Borde han inte vara på
skolan och organisera ett av sina soldatuppror? Han köpte
säkert också kondomer. Färgade kondomer.

Fick på hemvägen panik för att jag skulle lämna ungarna
hos Daniel och ringde honom.

”Jones, Jones, Jones, Jones, Jones. Vad är det du antyder?
Älsklingarna kommer att bli ytterst väl omhändertagna, på
gränsen till bortklemade. Vi ska bland annat”, sa han storstilat,
”gå på bio.”

”Vilken film?” sa jag nervöst.

”Zero Dark Thirty.”

”VA?”

”Det var något som vi människor på skoj brukar kalla ett
skämt’, Jones. Jag har skaffat biljetter till Röjar-Ralf.
Åtminstone ska jag inom kort ha skaffat biljetter till Röjar-
Ralf, nu när du har påmint mig om den stora kvällen. Och
sedan besöker vi ett bättre etablissemang, såsom McDonald’s-
restaurangen, och sedan ska jag läsa barnklassiker för dem tills
de somnar kurrande. Och om du skickar med en hårborste ska
jag använda den för att ge dem smisk om de missköter sig. Hur
som helst. Vem ÄR det du ligger med?”

Just då plingade mobilen: Roxster.



<Lust att se en film i kväll? Vad säger du om Les
Misérables?>

FILM?? Jag gick i spinn. VET han inte att jag ägnar mig åt
allt det här otroligt komplicerade hoppandet genom
cirkusringar bara för att vi ska kunna ligga med varandra?
Underklänningar och bikinivaxningar och kondomer och
Daniel och saker som ska packas?

Efter att ha påmint mig själv om Dejtingreglerna tog jag
några djupa andetag och messade tillbaka: <Det låter toppen.
Är det en romantisk komedi?>

<Tänker du på Lay Mister Arbres – den kände engelsk-
franske erotiske trädkramaren?>

Och messandet fortsatte i allt mer vågad ton.

17.00 I den massiva packningen inför övernattningen hos
Daniel fanns bl a Salivia, diverse kaniner, Hästio, Mario,
Puffen 1, 2 och 3, Sylvaniankaniner, pyjamasar, tandborstar
och tandkräm, färgkritor, målar- och pysselböcker, en hel
låda dvd-filmer ifall Daniel inte skulle ha fler idéer,
lämpliga böcker för att undvika godnattsagor från
Penthouse Forum, akutlista med telefonnummer, komplett
första hjälpen-låda och -manual, samt inte minst viktigt,
hårborste.

Daniel svängde in i Mercedes med suffletten nere. Fick
behärska mig för att inte be honom ha suffletten uppe. Visst
måste det vara riskabelt att skjutsa runt ungar med nerfälld
sufflett? Tänk om en jättestor planka trillade ner från ett
lastbilsflak och landade på dem? Eller om de åkte under en
motorvägsbro och någon släppte ner ett cementblock på dem?

”Ska vi fälla upp suffletten?” sa Daniel till Billy när han
såg vad jag tänkte, men Billy protesterade: ”Neeeeeej!”

”Bara … flytta på det här …”, sa Daniel och plockade
smidigt upp några tidningar som låg i framsätet. På den längst



upp, över ett väldigt konstigt foto, syntes jätterubriken
LATINOLESBISK BILTVÄTT!

”Måste lära mig någon gång”, sa han glatt, steg in i bilen
och satte Billy i framsätet. ”Okej, jag trycker på bromsen och
du sköter knapparna.”

Barnen – den ängsliga, sammanbrottsnära mamman nu
totalt bortglömd – skrek av upphetsning när suffletten började
fällas upp. Tills Mabel plötsligt såg orolig ut och sa: ”Farbror
Daniel. Duha glömt sätta på oss bältana.”

När jag väl hade lyckats övertala Daniel att sätta Billy i
baksätet och alla hade fått på sig bältena stod jag kvar och
vinkade och såg dem susa iväg utan en blick över axeln.

Och sedan var det tomt i huset. Jag tömde sovrummet på
alla gosedjur och plastdinosaurier och pinsamma
självhjälpsböcker och började därefter barnsanera
vardagsrummet, men tvingades ge upp då uppgiften var
övermäktig, och förresten tänker jag ändå inte ligga med
honom. Tappade upp ett hett bad och det var i med oljor och
på med musik samtidigt som jag påminde mig att det
viktigaste var att a) jag var på lugnt men ändå sexuellt humör
(vilket inte var några problem) och b) jag dök upp på rätt plats
vid rätt tidpunkt.



ANDRA DEJTEN MED TOYBOY
 

Fredag 1 februari 2013 (fortsättning)

Jag har absolut ingen aning om vad som händer i Les
Misérables och måste verkligen se den igen någon gång. Har
hört att den ska vara fruktansvärt bra. Det enda jag kunde
tänka på var hur kåt det gjorde mig att ha Roxsters knä så nära
mitt. Han höll handen på sitt vänstra lår och jag hade min hand
på mitt högra lår, så det var bara en fråga om centimetrar för
att hans hand skulle nudda vid min. Otroligt upphetsande att
sitta där och undra om han kände sig lika upphetsad som jag
och inte kunna vara helt säker. Plötsligt, efter en ganska lång
stund, lade Roxster ledigt handen på mitt högra lår och började
stryka med tummen över sidentyget i marinblå klänningen och
mitt bara ben där under. Det var ett högst effektivt drag som
inte, tänkte jag, kunde feltolkas.

Medan folk fortsatte att kasta sig i dammar och dö av
taskiga frisyrer till sång på stora duken sneglade jag på
Roxster. Han höll lugnt blicken på duken och bara en liten
glimt i hans ögon avslöjade det faktum att allt annat än
operatrageditittande pågick. Sedan lutade han sig intill mig
och viskade:

”Ska vi gå?”

Väl utanför började vi kyssas vilt innan vi tog oss samman
och bestämde att vi åtminstone borde gå på restaurang. Det
magiska med Roxster var att han var så kul att prata med, till
och med i sorlet från en rad galet högljudda Sohorestauranger
utan lediga bord. Efter många drinkar och mycket prat och
skratt hamnade vi till slut på en restaurang som han redan hade
bokat åt oss efter filmen.



Medan vi åt tog han min hand och drog med tummen
mellan mina fingrar. Jag lindade för min del fingrarna runt
hans tumme och strök den på ett sätt som höll sig på precis rätt
sida gränsen till att bli en reklamfilm för en handtralla. Inte på
hela tiden var det någon av oss som i samtalet röjde att vi var
annat än fina kompisar. Det var vansinnigt sexigt. Gick på toa
på vägen ut och ringde Talitha.

”Om det känns rätt är det bara att köra, älskling. Dyker det
upp några varningsflaggor ringer du mig. Jag är bara ett
telefonsamtal bort.”

När vi kom ut – Soho igen, men fredagskväll den här
gången, så absolut inga taxibilar – sa han: ”Hur kommer du
hem? Tunnelbanan har slutat gå.”

Jag var skakad. Efter alla förberedelser, och tumstrykandet,
och ringandet till vänner, var vi faktiskt bara bra kompisar. Det
här var hemskt.

”Jonesey”, log han brett. ”Har du åkt nattbuss någon gång?
Jag tror att jag blir tvungen att följa dig hem.”

På nattbussen kändes det som om andra människors
kroppsdelar hamnade i kroppsdelar som jag inte ens visste att
jag hade. Det kändes som jag var mer intim med medlemmar
av nattbussgemenskapen än jag varit med någon i hela mitt liv.
Roxster såg däremot orolig ut, som om nattbussen var hans fel.

”Okej?” mimade han.

Jag nickade glatt och önskade att jag hade stått tryckt mot
Roxster i stället för mot den märkliga kvinna med vilken jag
praktiskt taget hade samma slags lesbiska biltvättssex som
utforskades i Daniels tidning.

Bussen stannade och folk började stiga av. Roxster klämde
sig fram till ett ledigt säte och satte sig på ett för honom
ovanligt buffligt vis. Sedan, när alla var på plats, reste han sig
och lät mig sitta där i stället. Jag log mot honom och kände



mig stolt över hur snygg och biffig han var, men då såg jag
honom titta ner och få något förfärat i blicken. En kvinna
spydde ljudlöst på min ena stövel.

Roxster försökte låta bli att skratta. Det var vår hållplats
och när vi steg av lade han armen runt mig.

”En natt utan spyor är en natt utan Jonesey”, sa han.
”Vänta.” Han gick raskt in i det nattöppna snabbköpet och
kom tillbaka med en flaska Evian, en tidning och en näve
pappersservetter.

”Jag får nog börja ta med mig sånt här. Stå stilla.”

Han hällde vattnet på min stövel och satte sig ner på huk
och torkade bort spyorna. Det var fruktansvärt romantiskt.

”Nu luktar jag spyor”, sa han bedrövat.

”Vi kan tvätta av det hemma”, sa jag och hjärtat tog ett
skutt när det nu fanns ett skäl för honom att följa med in, även
om skälet var spyor.

När vi närmade oss huset märkte jag att han tittade sig
omkring och försökte räkna ut var vi var och hur jag bodde.
Jag var så nervös när vi kom fram till dörren. Händerna
skakade när jag satte nyckeln i låset och inte fick upp dörren.

”Jag gör det”, sa han.

”Stig in”, sa jag löjligt formell och lät som en
cocktailvärdinna från 1970-talet.

”Ska jag gå någonstans tills barnvakten har gått?” viskade
han.

”De är inte här”, viskade jag tillbaka.

”Har du två barnvakter? Och ändå har du lämnat barnen
ensamma?”

”Nej”, fnissade jag. ”De är hos sina gudföräldrar”, tillade
jag och bytte ut Daniel mot ”gudföräldrar” ifall Roxster på



något vis skulle ana sig till att Daniel är en sexuellt tillgänglig
man, åtminstone tills man lär känna honom.

”Vi har alltså huset för oss själva?” sa Roxster högt så det
dånade. ”Får jag gå och tvätta av mig spyorna?”

Jag visade honom toan halvvägs uppe i trappan och
skyndade sedan ner i köket, borstade håret och satte på mer
rouge. När jag dimrade lamporna slog det mig att Roxster
faktiskt aldrig hade sett mig i dagsljus.

Fick plötsligt upp en bild av mig själv som äldre dam som
insisterar på att tillbringa all sin tid inomhus, bakom fördragna
gardiner, i skenet från en brasa eller levande ljus, och målar
utanför med läppstiftet om någon ska komma på besök.

Under några hemska sekunder fick jag panik och dåligt
samvete över Mark. Det kändes som om jag var otrogen, som
om jag skulle ta steget ut från en klippa och var långt, långt
från allt som jag kände till och allt som var tryggt. Jag lutade
mig över diskhon och det kändes som om jag
skulle … alltså … mycket passande antagligen … spy, när jag
plötsligt hörde Roxsters gapskratt. Jag vände mig om.

Jäklar! Han tittade på Chloes schema.

Chloe hade kommit fram till att Billy och Mabel skulle
sköta sig mycket bättre på morgnarna om det fanns en
STRUKTUR och hade därför satt upp ett schema över vad
som ska göras, mer eller mindre sekund för sekund, när hon
lämnar dem på morgnarna. Det var inga konstigheter, men det
var löjligt stort och en av punkterna, som Roxster nu läste upp,
var:

07.55 till 08.00

Kramar och Pussar med Mamma!

”Vet du ens vad de heter?” sa han. När han såg mitt
ansiktsuttryck skrattade han och höll fram handen för att jag
skulle lukta på den.



”Perfekt”, sa jag. ”Inga spyor. Vill du ha ett glas …?” men
Roxster hade redan börjat kyssa mig. Han hade inte bråttom.
Han var försiktig, närmast öm, men behärskad.

”Ska vi gå en trappa upp?” viskade han. ”Jag vill ha kramar
och pussar med Mamma.”

Först var jag nervös och undrade om min rumpa såg fet ut
bakifrån och underifrån, men märkte att Roxster i stället
koncentrerade sig på att släcka lamporna efter oss. ”Oj oj oj,
tänker du inte på elförbrukningen, Jonesey?” Håhåjaja, dessa
ungdomar och deras omtanke om planeten!

När jag öppnade dörren till sovrummet såg det så fint ut där
inne när det enda ljuset kom från hallen där Roxster i alla fall
lät det lysa. Han gick in, drog igen dörren lite bakom sig. Han
tog av sig skjortan. Jag flämtade. Han såg ut som en
reklambild. Magrutorna kunde ha varit airbrushade. Huset var
tomt, belysningen dämpad, han var trygg, han var bra, han var
obegripligt snygg. Sedan sa han: ”Kom hit, baby.”



DEFLORERAD
 

Lördag 2 februari 2013

11.40 Roxster har nyss gått eftersom Daniel kommer med
barnen om tjugo minuter. Kunde inte låta bli att spela Dinah
Washingtons ”Mad about the boy” och dansa saligt runt i
köket. Jag känner mig så lycklig och fantastisk, som om
inget är ett problem längre. Jag går bara runt, plockar upp
saker och lägger tillbaka dem som i en dimma. Det är som
om jag har badat i något, som solsken, eller … mjölk, nej
förresten, inte mjölk. Bilder från natten dyker hela tiden
upp: Roxster som sträckte ut sig på sängen och såg på mig
när jag kom ut från badrummet i min underklänning. Tog
av mig underklänningen. Sa att jag var finare utan
underklänning. Jag som låg och tittade upp i Roxsters
vackra ansikte, hans fokus på det vi gjorde, den lilla
gluggen mellan hans framtänder. Plötsligt den väldigt
vuxna chockvågen när han stötte till, den oväntade chocken
och skälvningen när jag efter så lång, lång tid kände honom
i mig, hur vi hejdade oss för att uppleva njutningen och
sedan började röra oss och jag kom ihåg den extas som två
kroppar kan skapa tillsammans. Det är helt fantastiskt vad
kroppar kan göra. Och när jag kom, alldeles för snabbt, hur
Roxster gav mig en kåt och tvivlande blick och jag kände
att han började skaka av skratt.

”Vad?” sa jag.

”Jag undrade bara hur länge vi skulle hålla på.”

Roxster som fick tag i mina fötter under täcket och plötsligt
drog mig hela vägen ner till fotänden och brast i skratt. Och
sedan började om nere vid fotänden.



Jag som försökte låtsas att jag inte fick orgasm ifall han
skulle skratta åt mig igen.

Och hur jag till slut, många, många timmar senare, smekte
hans tjocka, mörka hår när han en kort stund låg lutad mot
kudden, sög i mig minsta detalj i hans perfekta drag, de fina
linjerna, ögonbrynen, näsan, käken, läpparna.

Herregud, allt det roliga, närheten, extasen att efter så lång
tid beröras av någon som var så vacker, så ung, så begåvad.
Hur jag lutade huvudet mot hans bröst och låg och pratade i
mörkret, och Roxster tog tag i min överläpp och underläpp och
nöp ihop dem och sa: ”Shhhhhhhh”, och jag försökte säga
genom hans fingrar: ”Ben a bill idte duda blada.” Och Roxster
som viskade milt, som till ett barn eller en dåre: ”Du slutar inte
prata, du bara sparar pratet tills i morgon.”

Och sedan … fan också – det ringer på dörren.

Jag öppnade dörren med ett strålande leende. Ungarna såg
helt vansinniga ut, inte kloka i håret och smutsiga i ansiktet,
men lyckliga. Daniel gav mig en hastig blick och sa: ”Jones.
Det måste ha varit en mycket lyckad kväll, du ser tjugofem år
yngre ut. Kan du sätta dig i mitt knä och lite snabbt gå igenom
alla detaljerna noggrant medan de tittar på SvampBob
Fyrkant?”

Söndag 3 februari 2013

21.15 Blev en underbar fortsättning på helgen. Ungarna var
glada för att jag var glad. Vi var ute och klättrade i träd och
kom hem och tittade på Talang. Roxster messade vid 2 och
sa att allt hade varit fantastiskt frånsett spyan han hittat på
kavajärmen. Och jag sa att allt hade varit fantastiskt frånsett
fläckarna han gjort på lakanen. Och vi var helt överens om
att våra mentala åldrar var väldigt låga och har visat det i
sms-form ända sedan dess.

Jag har sån tur som vid min ålder fått uppleva den natten
med någon som är så ung och vacker. Jag är så tacksam.



21.30 Herregud. Av någon anledning plötsligt påmind om en
replik i filmen The Last King of Scotland, där någon säger:
”Jag föredrar att ligga med gifta kvinnor. De är så
tacksamma.” Tror det var Idi Amin.



 

 

TILLBAKA I NUET



SJÄLENS MÖRKA NATT
 

Lördag 20 april 2013

Sms från Roxster 0, antal ggr kollat efter sms från Roxster
4 567, löss hittade på Billy 6, löss hittade på Mabel 0, löss
hittade på mig 0, tankar på Mark, ensamheten, sorgen, döden,
livet utan Mark, försöken att vara kvinna igen,
Skinnjacksmannen, dejtingkatastrofer, barnuppfostran och
hela förra året 395 min, färdiga tankar inför måndagens
manusmöte med Greenlight Productions 0, sömn 0 min.

05.00 Men det blev inte bara den natten. Roxster och jag fann
varandra direkt och en vecka blev till två veckor, och sex
veckor, och nu har det gått elva veckor och en dag.

Även om det i teorin verkade bli praktiskt svårt med
Roxster har det faktiskt varit förvånansvärt enkelt. Rent
praktiskt var det besvärligt eftersom Roxster bor ihop med tre
andra killar i samma ålder. Därför kunde vi såklart inte riktigt
vara där, med mig i någon sorts Beavis och Butthead-situation
där jag skulle försöka stå ut med solkiga lakan och en diskho
full med disk, samtidigt som jag låtsades vara nära bekant med
Roxsters mamma och hade kommit för att hälsa på honom i
hans säng i hans solkiga lakan.

Jag ville inte heller ha för bråttom att presentera Roxster för
barnen och jag ville absolut inte att de skulle hitta mig i säng
med honom. Men – tack vare haspen på sovrumsdörren fann vi
en lösning. Och det var så underbart. Det har varit så
underbart. Så underbart att ha ett separat vuxenliv och ses på
pubar och små restauranger och gå på bio och promenader på
heden och ha fantastiskt sex, och någon som bryr sig om mig.
Även om han inte har träffat ungarna finns de med i våra



samtal och i sms:en som ger de löpande rapporterna från bådas
våra liv, vad vi gör, vad vi äter, vilken tid jag fick iväg dem till
skolan, vad Roxsters chef har gjort nu och mer om vad
Roxster äter.

Så här i efterhand tror jag att jag har varit som berusad,
konstant älskogshög, vimmelkantig av lycka. Och nu är
klockan fem en lördagsmorgon, jag har varit vaken hela natten
och tänkt på allt det här, ungarna kommer att ha gått upp om
en timme, jag har filmmöte på måndag och har inte förberett
mig, jag har säkert löss och det har fortfarande inte kommit
något sms från Roxster.

22.00 Fortfarande inget sms, i upplösningstillstånd igen. Har
lämnat meddelanden och skickat sms till Jude, Tom och
Talitha men får inte tag i någon. Jude är med sin dejt från
PlentyofDance, eller kanske det var PlentyOfDoctorMan,
samtidigt som hon blåser vidrige Richard med en påhittad
tjej. Oj, det ringer!

Var Talitha som kom till min räddning. Vägrade höra mina
klagovisor om att: ”Det beror på att jag är medelålders!” Hon
sa: ”Struntprat, älskling!” och påminde mig om hur det står i
Män är från Mars, kvinnor är från Venus, att män i alla åldrar
måste få dra sig undan till sina grottor ibland.

”Förresten, älskling”, tillade hon. ”Ni sågs ju i torsdags
kväll. Du kan inte förvänta dig att ha den stackars pojken hos
dig varannan dag.”

Och sedan, just när jag skulle lägga mig, plingade det i
mobilen. Kastade mig förhoppningsfullt över den.

Var Talitha igen.

<Sluta oroa dig nu. Det har bara blåst upp lite. Kom ihåg
allt som du har lärt dig. Du är en utmärkt navigatör på
Dejtinghavet och jag lovar att du kommer att kunna segla förbi
det här lilla blindskäret.>



Söndag 21 april 2013

61,7 kg (å nej, det måste bli slut på det här), kalorier 2 850
(dito, men Roxsters fel), lekt med barnen 452 min, oroat mig
över Roxster samtidigt som lekt med barnen 452 min (hoppas
soc inte läser).

15.00 Fortfarande inget sex. Jag menar sms. Men känner mig
mycket mer samlad betr Roxster i dag. Lugn, buddhistisk,
nästan som Dalai lama. När han kommer tar vi emot
honom. När han går låter vi honom gå.

15.05 FAN TA ROXSTER! FAN TA HONOM! Plötslig sms-
död efter all den där, den där NÄRHETEN! Det är
omänskligt. Jag gillade honom ändå inte. Jag
bara … bara … UTNYTTJADE HONOM FÖR
SEX … som en, som en TOYBOY. Och det är en JÄKLA
tur att barnen inte hann träffa honom – för nu är det slut, så
det kommer åtminstone inte att påverka dem. Men var ska
jag hitta någon som jag kommer lika bra överens med, och
som är så kul, och gullig och snygg och …

”Mamma?” avbröt mig Billy. ”Hur många element finns
det?”

”Fyra!” sa jag glatt och var tillbaka i den verklighet som
var en stökig söndagseftermiddag i köket. ”Luft, eld och trä.
Och öh …”

”Inte ’TRÄ’! Trä är inget element.”

Aha. Mindes plötsligt att ”trä” kom från en bok jag läst om
elementinredning – när jag fantiserade om att göra om huset
till ett buddhistiskt zendo – och det stod att huset måste rymma
vatten, trä, jord och eld. Inga problem med det sistnämnda i
alla fall!

”Det finns fem element.”

”Nej, det gör det inte!” sa jag förnärmad. ”Det finns fyra
element.”



”Nej. Det finns fem element”, sa Billy. ”Luft, jord, vatten,
eld och teknik. Fem.”

”Teknik är inget element.”

”Jo, det är det!”

”Nej, det är det inte!”

”Det är det visst. I Wii Skylanders är det det: luft, jord,
vatten, eld och teknik.”

Glodde skräckslaget på honom. Har teknik blivit ett nytt
element nu? Är det så? Tekniken är det femte elementet och
min generation har bara inte fattat det, precis som inkafolket
som helt enkelt glömde bort att uppfinna hjulet? Eller kanske
var det inkafolket som uppfann hjulet och aztekerna som
aldrig kom på idén att göra det?

”Billy?” sa jag. ”Vem uppfann hjulet? Var det inkafolket
eller aztekerna?”

”Maammaaaa! Det var i Asien på 8000-talet före Kristus”,
sa Billy utan att titta upp.

Han hade på något vis gått in på sin iPod utan att jag märkt
det.

”Vad GÖR du????” utbrast jag. ”Du har haft din tid. Din
nästa tid börjar inte förrän klockan fyra!”

”Men jag körde inte Skylanders alls de fyrtiofem
minuterna. Jag spelade bara i trettiosju minuter eftersom det
laddade och du SA att du skulle spara min tid när jag gick på
toa.”

Jag lyfte händerna, drog mig själv i håret och försökte låta
bli att tänka på lusäggen. Jag vet inte vad jag ska ta mig till
med tekniken. Den är bannlyst under veckorna, och på
helgerna är det max två och en halv timme med högst
fyrtiofem minuter åt gången och minst en timmes paus
däremellan, men allt blir som en komplicerad algoritm över att



klara olika levlar och ladda och gå på toa och leka
cybertrollkarl med någon som bor på andra sidan gatan, och
det gör mig helt enkelt GALEN för det förvandlar dem till
ickenärvarande varelser och jag skulle lika gärna kunna ligga
kvar i SÄNGEN för …

”Billy”, sa jag med min bästa röstbrevlåderöst. ”Du har haft
din skärmtid. Är du snäll och ger mig iPaden, jag menar
iPoden?”

”Det är ingen iPod.”

”Ge mig den”, sa jag och typ Medusastirrade på det
ondsinta platta svarta föremålet.

”Det är en Kindle.”

”Jag sa DET RÄCKER MED SKÄRMAR!”

”Mamma. Det är din Kindle. Det är en bok.”

Jag blinkade snabbt, förvirrad. Det var något tekniskt och
svart och platt och därmed Ondsint, men …

”Jag läser James och jättepersikan av Roald Dahl.”

… det var även en bok.

”Jaså, jaha!” sa jag käckt och försökte få tillbaka min
värdighet. ”Någon som vill ha mellanmål?”

”Mamma”, sa Billy. ”Du är så knäpp.”

”Okej, fllååååt”, sa jag som en tjurig tonåring. Jag fick tag i
honom och kramade honom kanske lite väl passionerat.

Plötsligt hördes ett pling. Kastade mig efter telefonen.
Roxster! Det var Roxster!

<Jonesey, förlåt att jag inte hört av mig. Jag glömde
telefonen på köksbordet när jag åkte till Cardiff i fredags och
jag har inte ditt nummer någon annanstans. Jag har twittrat och
mejlat dig som en galning. Har du fått kryp i datorn?>



Herregud. Just det. Roxster hade sagt att han skulle åka till
Cardiff och gå på rugby den här helgen. Det var därför han
ville att vi skulle ses i torsdags, när jag fått reda på att Billy
hade löss. Rugbymatchen i Cardiff var ju den här helgen!

Hade ljuvligt sms-samtal som kulminerade med:

<Ska jag komma förbi i kväll så att vi kan ha
försoningssex? Fast vi egentligen inte har haft separationssex?
Men det kan vi kanske ta efteråt?>

Tänker säga nej. Har möte i morgon och väldigt viktigt att
vara förberedd, fräsch och utvilad och det är den sortens
professionella, högprioriterande Powermorsa jag är. När
ungarna har somnat ska jag samla tankarna inför Powermötet.

23.55 Mmmmm. Inget går upp mot försoningssex för att
lättare förlåta sin toyboy som åkte och tittade på rugby och
glömde bort att ta med sig telefonen.



POWERMORSA
 

Måndag 22 april 2013

59,8 kg (bortdunstat av sex), ligg 5, förberedelser av tankar
inför möte 0 min, idéer om saker att säga vid möte 0
(herregud).

11.30 Filmbolagets reception.

Hjälp. Haft sex hela natten – vad tänkte jag? Allt det där
med försonings-/separationsgrejen fick Roxster och mig att bli
på något vis översexuella och ingen av oss kunde sova.
Hängde upp och ner från sängkanten medan Roxster höll mina
ben i luften och pumpade mellan dem när plötsligt …

”Mammaaaa!” Det började rycka i dörrhandtaget.

Å gud, det var så svårt att sluta.

”Mammaaa!”

Roxster drog sig vettskrämt tillbaka så att jag rasade
baklänges i golvet …

”Mamma! Vad var det för duns?”

”Inget, älskling!” kvittrade jag upp och ner.
”Kommmeeer!” Vilket fick Roxster att viska: ”Och det gör
nog jag också snart.”

Allt annat än elegant krånglade jag mig runt med baken i
vädret, och Roxster började fnissa när han halade mig upp på
sängen och viskade: ”Snälla, fis inte.”

”Mammaa, var är du? Varför är dörren låst?”

Jag dök över sängen och försökte rätta till underklänningen
medan Roxster kröp och gömde sig på andra sidan. Jag lossade



haspen, öppnade dörren på glänt och smet snabbt ut och
stängde den efter mig.

”Ingen fara, Billy, mamma är här och allt är bra. Vad är
det?”

”Mamma”, sa Billy och såg konstigt på mig. ”Varför hänger
dina tuttar utanför?”

Så fort jag hade fått iväg dem till skolan blev morgonen en
fullständig mardröm som handlade om att lösa det
komplicerade schemat med hämtningstider, löss och
lekträffsfrågor med Chloe, föna håret (badrummet nu
förmodligen nersprutat med lusägg i första stadiet av sin
livscykel) och slutligen leta fram marinblå sidenklänningen,
som låg längst in i garderoben och var i behov av strykning
och chokladfläcksborttagning, och nu är jag här och väntar på
filmmötet och jag har inte gjort några mentala förberedelser
alls.

Kontor är otroligt läskiga. Receptionen är som ett
konstgalleri. Receptionsdisken är som ett enormt fristående
betongbadkar och en man ligger framstupa på golvet – kanske
en annan aspirerande manusförfattare vars ”inledande
optionsmöte” blev en flopp?

12.05 Aha. Det är en skulptur, eller kanske mer av en
installation.

12.07 Lugn och samlad. Lugn och samlad. Allt är bra. Måste
bara påminna mig vad som faktiskt står i manus.

12.10 Vinner kanske BAFTA-priset för bästa manus efter
förlaga. ”Jag vill tacka Talitha, Sergei, Billy, Mabel,
Roxster … hur som helst, nog talat om dem! Jag föddes för
trettiofem år sedan och …”

12.12 Lägg av nu. Måste strukturera tankarna. Det viktiga är
att bearbetningen är en feministisk tragedi. Själva storyn
går ut på att Hedda, i stället för att bara vara självständig



som Jude, nöjer sig med en trist och inte särskilt
tilldragande akademiker som tänjer på sin budget för att
köpa ett hus åt dem i Queen’s Park. Besviken på den
intellektuella smekmånaden i Florens, eftersom hon
egentligen vill åka till Ibiza, och besviken på det dåliga
sexet, eftersom hon egentligen ville gifta sig med sin
snygge alkoholiserade älskare, kommer hon tillbaka och
blir dessutom besviken på det trista, regniga huset i Queen’s
Park och det slutar med att hon skjuter sig och …

17.00 Väcktes ur mina funderingar av lång, helt svartklädd tjej
med mörkt hår. En kortare yngling stod bakom henne med
håret kortklippt på ena sidan och långt på den andra. De log
alldeles för glatt mot mig, som om jag redan hade gjort
något fel och de ville få mig lugn innan de tog livet av mig
och jag blev liggande som mannen på golvet.

”Hej, jag heter Imogen och det här är Damian.”

Det blev besvärande tyst när vi trängde ihop oss i den
rostfria hissen och såg på varandra med maniska flin utan att
veta vad vi skulle säga.

”Väldigt fin hiss”, kläckte jag ur mig och Imogen sa: ”Ja,
visst är det?” innan dörrarna öppnades och vi befann oss i ett
imponerande sammanträdesrum med utsikt över Londons
takåsar.

”Något att dricka?” sa Imogen och pekade på ett lågt
sidobord där man dukat fram märkesvatten, Cola Light, kaffe,
chokladkex, lågkaloribars, havrekakor, en skål med frukt och
choklad samt, lite märkligt med tanke på klockan, croissanter.

Just som jag skulle ta kaffe och en croissant, för att ge
trivsamt intryck av en Powerfrukost, flög dörren upp och en
lång och reslig man i stora svarta glasögon och perfekt struken
skjorta svepte in och såg väldigt upptagen och viktig ut.

”Förlåt”, sa han med djup röst utan att se på någon.
”Konferenssamtal. Okej. Var är vi?”



”Bridget, det här är George, chef för Greenlight
Productions”, sa Imogen samtidigt som min handväska
började ge ifrån sig ett högt kvackande ljud. Gud. Billy hade
tydligen gjort något med sms-signalen.

”Förlåt”, skrattade jag käckt, ”jag ska stänga av den”, och
började rota bland ostbitarna i min väska för att försöka hitta
mobilen. Det var bara det att kvackandet inte var en sms-signal
utan något slags larm som bara fortsatte, och väskan var så full
med skräp att jag inte kunde hitta mobilen. Alla blängde.

”Alltså … ”, sa George och gjorde en gest mot stolen intill
sig samtidigt som jag lyckades hala fram telefonen, torka bort
en bit mosad banan och stänga av den. ”Alltså … vi gillar ditt
manus.”

”Oj, vad kul”, sa jag och satte mobilen i smyg på ”vibrera”
och lade den i knäet ifall Roxster, jag menar Chloe eller
skolan, skulle messa.

”Det finns saker där som är fantastiska”, sa Imogen.

”Tack!” strålade jag. ”Jag har gjort några anteckningar inför
vårt samtal och …”

Mobilen vibrerade. Chloe.

<Cosmatas mamma säger ok för Mabel att leka hos
Cosmata och Thelonius har också löss, men Atticus mamma
säger nej till löss om Billy ska leka där. Sen har Billy kräkts på
skolan och de vill att någon hämtar honom nu, men jag kan
inte och Cosmatas mamma vill inte få hem magsjukebaciller
så Billy kan inte följa med och hämta Mabel hos Cosmata.>

Snurrig i huvudet av alla barnnamn, som en radda latinska
verbböjningar – Cosmo, Cosmas, Cosmata, Theo, Thea,
Thelonius, Atticarsel – och hemska
hämta-/magsjukeproblemet, och jag undrade hur Powermorsor
gjorde i liknande situationer.



”På det hela taget tycker vi att tonen och bearbetningen av
Heddahistorien är jättebra”, sa Imogen.

”Hedda-karaktären”, tillade George kort. Imogen verkade
ta det som någon sorts tillrättavisning och rodnade lite innan
hon fortsatte: ”Vi gillar idén med en kvinna som är missnöjd
med sin lott och slits mellan en man som är det förnuftiga
valet och en extremt kreativ …”

”Exakt, exakt”, sa jag och just då vibrerade mobilen igen.
”Även om det var länge sedan tar kvinnor fortfarande den
sortens beslut. Och jag tycker att Queen’s Park har exakt
den …”

Kastade i smyg en blick på skärmen. Roxster!

<Vad har du på dig och hur går filmmötet?>

”Bra, bra, det vi tänker oss är – den ska utspela sig på
Hawaii”, avbröt George.

”HAWAII?” sa jag.

”Ja.”

Jag förstod att det kunde vara en kritisk punkt och tog mod
till mig och tillade: ”Fast tanken är ju att det ska vara mer
norskt. Säg november, väldigt mörkt och eländigt, i ett mörkt,
deprimerande hus i Queen’s Park.”

”Kauai kan funka”, sa Imogen uppmuntrande. ”Där regnar
det jämt.”

”Så i stället för att utspela sig i ett mörkt deprimerande hus
blir det …”

”På en yacht!” sa Imogen. ”Vi vill föra in en sorts 60/70-
tals glamkänsla.”

”Typ Rosa pantern”, inflikade Damian.

”Ni menar att det ska bli en tecknad film?” sa jag och
messade i smyg <Marinblå sidenklänningen. Mardröm.> under



skrivbordet.

”Nej, nej, du vet, som den ursprungliga Rosa pantern med
David Niven och Peter Sellers”, sa Imogen.

”Utspelade inte den sig i Paris och Gstaad?”

”Alltså, jo, men det är känslan vi vill åt. Stämningen”, sa
Imogen.

”En yacht på Hawaii med liksom Paris-/Gstaad-känsla?” sa
jag.

”Där det regnar”, sa Imogen.

”Mörka, mörka moln på himlen”, tillade Damian.

Luften gick ur mig. Det här skulle ju handla om att allt var
sjabbigt och nedslående. Men framför allt, som agenten Brian
säger, om man är manusförfattare vill man inte vara en jobbig
typ, typ.

Mobilen vibrerade. Roxster.

<Pok. Är det den marinblå sidenklänningen som jag stack
huvudet under förra veckan?>

”Så …”, sa George. ”Hedda är Kate Hudson.”

”Bra, bra”, nickade jag och skrev ”Kate Hudson” i mina
iPhoneanteckningar och messade snabbt <Pok?> samtidigt
som jag försökte låta bli att tänka på Roxsters huvud under
min klänning.

”Den triste maken är Leonardo DiCaprio och det
alkoholistiske exet är …?”

”Heath Ledger”, sa Damian snabbt.

”Men han är ju död”, sa Imogen just som Roxster skrev:
<Potatis och korv. Jag menar, puss och kram.>

”Jo, jo, jo, visst”, sa Damian. ”Inte Heath Ledger men
någon som Heath Ledger fast …”



”Inte död?” sa Imogen och såg kallt på Damian. ”Colin
Farrell?”

”Japp”, sa George. ”Jag kan se det. Jag kan se Colin Farrell.
Om han sköter sig nu, vilket jag tror att han gör. Och den
andra tjejen, hur gör vi med henne?”

”Vännen – hon som Hedda Gabbler gick i skolan med?” sa
Imogen. Mobilen vibrerade.

<Billy har slutat kräkas så jag hämtar först, men Cosmatas
mamma vill ändå inte att han följer till dörren. Kan jag lämna
honom i bilen?>

”Alicia Silverstone”, sa Damian. ”Vi borde göra den som
Clueless.”

”Nix”, sa George.

”Nej”, sa Damian emot sig själv.

”Vet du vad?” George såg fundersam ut. ”Hedda skulle
kunna vara mer av en Cameron Diaz. Vad tror ni om Bradley
Cooper som trist make?”

”Mmm! Ja!” sa jag. ”Men är inte Bradley Cooper ganska
sex…”

”Jude Law i Anna Karenina”, instämde Imogen med ett
menande leende. ”Eller casta äldre och låt George Clooney
spela en ny typ av roll?”

Var som att befinna sig i ett märkligt skymningsland där vi
bara slängde ur oss namn på otroligt kända människor som
inte skulle vara ett dugg intresserade av att alls vara med.
Varför trodde Cosmatas mamma att löss och magsjukebaciller
kunde hoppa från trottoaren och in genom ytterdörren, och
varför skulle George Clooney vilja vara med i en bearbetning
av Hedda Gabbler som utspelade sig på en yacht på Hawaii,
lät honom spela en ny typ av roll och var skriven av mig?



”Hon kanske inte dör?” sa George, reste sig och började gå
omkring. ”Visst dör hon, i boken?”

”Pjäsen”, sa Imogen.

”Men det är själva poängen”, sa jag.

”Jo, men om det är en romantisk komedi?”

”Det är ingen romantisk komedi, det är en tragedi”, sa jag
och ångrade genast min förmätenhet.

Mobilen vibrerade igen. Chloe.

<Man får inte parkera på Cosmatas gata. Och hennes
mamma vill inte gå runt hörnet pga babyn.>

”Hon skjuter sig”, sa Imogen.

”Skjuter sig? Skjuter sig?” sa George. ”Vem gör något
sånt?”

”Men man kan inte säga ’Vem gör något sånt?’ om någon
som skjuter sig”, sa Imogen.

”Det är exakt vad de säger! I originalpjäsen!” sa jag och
försökte låta bli att reta mig på Cosmatas mamma. ”Men, gud
sig förbarme – så gör man bara inte!”

Det blev tyst. Jag visste att jag hade sagt helt fel sak.

Imogen gav mig en mördande blick. Jag måste sluta läsa
sms och KONCENTRERA MIG. Jag befann mig helt klart
mitt uppe i en otroligt komplicerad maktkamp som jag inte
riktigt förstod och något av barnen skulle inte bli hämtat och
Roxster skulle inte få sin mat. Imogen hade stöttat mig i fråga
om att man inte kan ifrågasätta om folk skjuter sig eller ej –
för det gör de ju ibland, och inte bara i pjäser – men i stället
för att stötta henne i hennes stöd av mig hade jag stöttat
George och sagt att hans åsikt var samma åsikt som …

”Jag menar, jag håller med dig, Imogen”, sa jag. ”Folk
skjuter sig hela tiden. Inte hela tiden direkt, men visst skjuter



de sig ibland. Ta bara, ta bara, öh.” Jag såg mig desperat
omkring efter inspiration och önskade att jag hade kunnat
googla ”moderna kändisar som har skjutit sig”. I stället
skickade jag ett snabbt sms till Chloe: <Köp munskydd till
Billy.>

”Okej”, sa George och satte sig ner igen, lite som en viktig
affärsman. ”Då så. Vi ger dig några dagar. Ingen Kate Hudson
som skjuter sig. Det är en komedi. Det är komedin vi gillar.”

Jag stirrade förfärat på George. Med vinlöv i håret är ingen
komedi. Det är en tragedi. Hade det tragiska i mitt skrivande
utan att det var meningen kommit att framstå som komiskt?
Det faktum att Hedda Gabbler skjuter sig är själva grunden.
Men, som Brian hade sagt, i filmbranschen måste den
konstnärliga integriteten gå hand i hand med pragmatismen
och … Det kom ett nytt sms från Roxster!

<Kanske föreslå att de gör ’Löss’ som en animerad film i
Pixarstil.>

Faktiskt var det ingen dålig idé. Plötsligt gjorde det tidigare
nämnda Rosa pantern-konceptet i kombination med Roxsters
”Löss”-förslag att hjärnan kläckte en briljant idé.

”Vad säger ni om Tom och Jerry?” utbrast jag. George, som
hade öppnat dörren och var på väg att gå, tvärstannade och
vände sig om.

”Jag menar, Tom och Jerry är en komedi, men både Tom
och Jerry råkar ut för fruktansvärda saker. Alltså, Tom framför
allt – han blir helt platt, han får dödande elektriska stötar, men
ändå …”

”Han vaknar alltid upp igen!” sa Imogen och log mot mig.

”Du menar att hon blir återupplivad?” sa George.

”Som Fool’s Gold möter Cityakuten möter Passion of the
Christ!” sa Damian entusiastiskt och tillade snabbt: ”fast utan
den judiska kontroversen.”



”Testa, skicka omarbetningen senast torsdag så ser vi om
det lyfter”, sa George med sin dova röst. ”Okej, måste sticka.
Jag har ett konferenssamtal.”

Mobilen vibrerade. Roxster: <Får ni någon mat på mötet?>

Så fort lyriska farväl hade klarats av – ”Du skötte dig
jättebra där inne! Jag älskar din klänning” – och kramar
utväxlats, samtidigt som jag försökte hålla huvudet i en lite
konstig vinkel pga lössen (jag menar, tänk om de skulle hamna
i Damians assymetriska frisyr?) satte jag mig i receptionen och
tittade på mina senaste sms.

Chloe: <Billy ok nu. Cosmatas mamma får hämta Mabel
sedan hämtar jag Billy och han följer med och hämtar Mabel?
>

Roxster: <Gick nyss från kontoret och ska duscha kallt –
mot tankarna på maten, du vet, inte klännings-/mötesfantasin.
Bifogas fullständig matlista?>

I stället för att gå igenom hela mötet, ringa Brian för att få
honom att få dem att ge mig mer tid, sedan snabba mig hem
för att se hur det var med Billy, och allvarligt fundera på att
säga till Chloe att hon måste fatta egna beslut om jag sitter i
viktiga möten, skrev jag till Roxster hela listan över allt ätbart
på mötet och tillade: <Jag tvivlar på att du har haft huvudet
under min klänning.>



LÖSS UNDER ARBETE
 

Tisdag 23 april 2013

Skrivit på manus 0 min, tagit hand om andras löss i stället för
att sätta igång och jobba 507 min, personer som familjen kan
ha smittat med löss (inkl Tom, Jude, alla Judes senaste dejter,
Talitha, Roxster, Arkis, Sergei, städerskan Grazina, Chloe,
agenten Brian – men bara om löss kan krypa genom telefoner
– och hela teamet på Greenlight Productions) 23 (ej inräknat
personer ovanstående personer kan ha smittat med löss).

09.30 Då så. Det här är min första officiella omarbetningsdag
för Med vinlöv i håret. Känner mig fantastisk och stolt!
Nästan som att det bara var en sorts hobby förut men nu är
det på riktigt.

10.05 Grr. Det här är ganska svårt faktiskt. Inte för att vara
divig, men om Hedda Gabbler ska utspela sig på en yacht
på Hawaii ändrar det liksom stämning och innebörd i hela
stycket. Det innebär alla möjliga svårigheter som inte fanns
där med radhuset i Queen’s Park. Hurra. Sms!

10.45 Var Tom. <Kliar det i ditt huvud? För det gör det i mitt.
Kanske psykosomatiskt, men kramades vi inte ganska tätt
ihop med huvudena när jag gick häromkvällen?>

Skrev livrädd tillbaka: <Psykosomatiskt absolut. Jag har
inga.> – men redan när jag skrev det kände jag hur det började
klia i huvudet.

Tom igen. <Men till slut låg jag med Arkis i lördags. Ska
jag säga något till honom?>

Våldsam attack av dåligt samvete. Att Tom låg med Arkis
är resultat av flera månaders diskuterande och planerande och



eventuellt har jag sabbat det!

11.00 Skickade nyss en lista till Tom över lusprodukter,
kammar etc, erbjöd mig att luskamma honom om han vill
komma förbi.

11.15 Jude ringde nyss och pratade med ostadig, gravlik röst.

”Vidrige Richard har blockerat Isabella.”

”Vem är Isabella?”

”Den påhittade tjejen på PlentyofFish.com, du minns? Hon
dök aldrig upp på deras dejt i lördags och nu …”

Jude var ordentligt upprörd.

”Vad?”

”Vidrige Richard bytte ut sin profil mot ett meddelande där
det stod att han inte längre är tillgänglig eftersom han har
träffat en annan. Jag känner mig så himla sårad, Bridget. Hur
kunde han träffa en annan så snabbt?”

Försökte förklara för Jude att Isabella inte fanns på riktigt,
och vidrige Richard hade alla gånger inte träffat en annan utan
ville bara hämnas på Isabella för att hon hade nobbat honom,
trots att Isabella inte existerade, och då lät Jude mycket
gladare och sa: ”Killen jag träffade i lördags var trevlig
däremot, du vet han från dansarsajten. Fast han avskyr att
dansa. Han säger att de måste ha skickat vidare hans profil
från en snowboardingsajt.”

Hon sa åtminstone ingenting om löss.

12.00 Okej. Jude helt lugn och glad igen, så dags att sätta
igång med Med vinlöv i håret.

Problemet är att folk inte BOR på yachter, eller hur? Eller
kanske gör de det. Som folk som bor på pråmar på kanalen.
Men yachtmänniskor bor väl i stora hus och åker bara på
semester på yachten? Eller, som i det här fallet, på
smekmånad.

http://plentyoffish.com/


12.15 Messade Talitha.

<Bor folk på yachter?>

Talitha messade tillbaka.

<Nej, bara besättning eller penningtvättare.>

12.30 Nytt sms från Talitha.

<Förresten, kliar det i ditt huvud? För det gör det i mitt.
Visst lånade jag borsten av dig förra gången vi gick ut? Lite
orolig vad det innebär för mina extensions.>

Herregud. Talithas hårförlängningar! Kan man luskamma
hårförlängningar?

Fick precis nytt sms från Jude.

<Förresten, kliar det i ditt huvud? För det gör det i mitt.>

16.15 Fan! Fan! Buller och bång och prat när alla kommer
hem.

17.00 Mabel kom instörtande och lämnade fram ett brev. Hon
satte sig snyftande i soffan och stora tårar vällde fram över
kinderna.

Till alla dagisföräldrar

Ett barn på Nyponrosen …

Varför heter alla dagisavdelningar likadant som stugorna i
Cotswold jag brukar googla på i stället för att skriva Med
vinlöv i håret?

… har visat sig vara smittat med huvudlöss. Vänligen skaffa
lämplig luskam och -produkter och kontrollera noga ert barn
före nästa lämning.

”Däja”, snyftade Mabel. ”Jaha mittat Nyponrosen med lusar.
Däja som ä ett barn på Nyponrosen’. ”

”Det är inte du”, sa jag och smittade säkert ner henne med
löss igen, eller hon smittade mig, när jag slog armarna om



henne. ”Cosmata har löss. Och vi hittade inga i ditt. Kanske
skrev de bara ett barn’ när de menade massor av personer.”

Onsdag 24 april 2013

79,4 kg (känns det som igen), tuggat i mig Nicorette 29 bitar
(OBS röksubstitut, inte klassmamma), Cola Light 4, Red Bull 5
(hemskt, uppe i taket nästan), riven ost 2 påsar, rågbröd 8
skivor, kalorier 4 897, sömn 0, sidor skrivna 12. Hrmm.

12.30 Då så. Det finns absolut ingen anledning till panik. Om
en story är bra och har teman som är relevanta för den
moderna människan av i dag borde miljön runt omkring
vara oväsentlig.

13.00 Hela grejen med att Hedda och den triste maken åker på
smekmånad inte på en yacht och sedan kommer hem och
bor på en yacht känns som fullständigt nonsens.

13.15 Önskar att det kunde sluta klia i huvudet.

13.20 De har kanske åkt runt med bil på amerikanska
västkusten?

Ja, bil är väl en trevlig omväxling mot en yacht?

16.30 Ska nog ringa agenten Brian och prata igenom det med
honom. Det är väl det man gör med agenter, eller?

17.00 Förklarade alltihop för agenten Brian och kliade mig
samtidigt i huvudet som en galning.

”Så här ligger det till”, sa Brian. ”Tydligen hyrde
Greenlight en yacht på Hawaii till flummarfilmen Puff Den
Magiska Draken, men nu har flummarfilmen kraschat och de
måste sätta in den hawaiianska yachten i ett nytt
sammanhang.”

”Jaha”, sa jag missmodigt. ”Och jag som trodde att skälet
till att Greenlight var så förtjusta i Med vinlöv i håret var …”

”Så vad gör vi?” sa Brian glatt. ”Vi får Hedda Gabbler att
funka på en hawaiiansk yacht, visst?”



”Visst”, sa jag och nickade energiskt, trots att Brian inte
kunde se mina energiska nickar sprida ut löss i omgivningen,
eftersom vi pratade i telefon. Vilket var tur för annars skulle
Brian Katzenberg också ha fått löss.

Torsdag 25 april 2013

05.00 I sängen och skriver som en galning. Runt omkring mig
Nicorettepaket, kaffekoppar, manussidor över hela golvet,
Cola Light- och Red Bull-burkar etc etc, allt i en snuskig
röra. Känner mig hur äcklig som helst. Magen stor bulle av
riven ost, rågbröd, Cola Light och Red Bull, och det kliar
konstant i huvudet. Och är fortfarande inte klar med några
sammanhängande sidor och allt är felstavat och rad- och
styckeavstånden vansinniga, etc etc. Kan inte heller muntra
upp mig med ett sms till Roxster som sover.

10.00 Gick på adrenalin för att klara deadline och fick på
något vis ihop mina ”sidor” som jag mejlade iväg efter att
ha slängt med en extra, erkänt idiotisk, scen som jag skrev
på ca tjugo minuter blankt och där Hedda i slutet kastar sig
ur båten, tätt följd av Kärleksguden, hennes alkoholiserade
f d älskare, och båda tar på sig dykartuber på havets botten
som i Ur dödlig synvinkel. Men känns ändå bra, som att ha
skrivit fler sidor.

Nu sova.



LUSIGT POWERMÖTE
 

Fredag 26 april 2013

12.30 Greenlights sammanträdesrum. Hjälp. Stämningen
spänd när jag kom in. Alla pratade sinsemellan och tystnade
direkt.

”Bridget, hej! Kom och sätt dig!” sa Imogen. ”Tack för
sidorna. Det finns saker där som är fantastiska.” (Har sedan
kommit att inse att ”Det finns saker där som är fantastiska”
betyder ”Det är skit”.)

Det låg något trött och tungt i luften, helt olikt den
upptrissade stämningen veckan före. Fick överväldigande lust
att klia mig i huvudet.

”Hur kan bilsemester vara en bra idé när de där
människorna gillar yachter?” George gick ut hårt direkt.

”Det var exakt det jag tänkte!” sa jag och kliade mig snabbt
i huvudet, som för att illustrera dilemmat men egentligen för
att lindra den värsta klådan. ”Om Hedda kommer hem och blir
besviken på sin nya yacht, hur kan hon då redan ha varit på
smekmånad på den?”

”Jo, men de måste inte åka på bilsemester, de skulle kunna
åka till … till …”

Min telefon vibrerade. Talitha.

<Extensionsstället vill inte ta ut mina extensions ifall de
smittar salongen med löss.>

”Las Vegas!” sa Damian ivrigt.

”Inte Las Vegas”, sa George uppgivet. ”Människor gifter
sig i Las Vegas, de åker inte på smekmånad till Las Vegas.”



”Vad tror ni om Costa Rica?” sa Damian.

Mobilen vibrerade igen.

Var Tom.

<Är huvudlöss samma sak som flatlöss?>

”Eller Mayakusten?” sa Imogen.

”Inte Mexiko. Kidnappningar”, sa George.

”Men spelar det någon roll?” försökte jag och ville inte ens
tänka på den ohyggliga innebörden av Toms sms. ”För
egentligen får vi inte se dem på smekmånaden, utan först när
de är tillbaka.”

Alla stirrade på mig, som om det var en fullständigt briljant
och originell tanke.

”Hon har rätt”, sa George. ”Vi måste inte se
smekmånaden.”

Fick plötsligt nedslående känsla av att George inte var
särskilt intresserad av kvaliteten på mitt skrivande utan mer av
inspelningsplatserna. Tyckte att jag borde skicka snabbt och
lugnande sms till Tom angående distinktionen mellan huvud-
och flatlöss, trots bristen på definitivt svar. Hade även känsla
av att jag måste utnyttja mitt övertag och styra upp mötet.

”Alltså”, sa jag i vad jag redan kunde höra skulle bli en
påfrestande frökenaktig ton samtidigt som jag kliade mig i
huvudet och drabbades av en obehaglig rädsla för att skälet till
att Roxster inte hade messat var att han också fått huvudlöss
eller kanske till och med …

”Jag tycker att yachten är en jättebra idé”, sa jag och
låtsades entusiastisk. ”Men det väcker absolut en del frågor
kring bearbetningen. Det är viktigt att vi kommer ihåg att Med
löss i håret gör en …”

”Med löss i håret?” sa Imogen och flyttade plötsligt upp
handen till sitt hår.



”Jag menar Med vinlöv i håret”, sa jag snabbt. Damian satt
också och kliade sig i huvudet nu och George, som är
flintskallig, tittade på oss som om vi var galna. Mobilen
vibrerade. Roxster! Nej, det var Tom igen.

<Kan huvudlöss bli flatlöss … Alltså … om man har fångat
en i nypan?>

”Det viktiga”, fortsatte jag, ”det är att det är viktigt att vi
inte tappar bort den viktiga … Titta här”, sa jag storstilat och
öppnade datorn. ”Jag har gjort en del anteckningar om de
viktiga temana.”

Alla samlades runt mig för att titta på skärmen men höll
visst avstånd till mitt huvud. Just när jag, för att fylla den
pinsamma tystnaden medan jag fick igång datorn, sa: ”Ni ser,
det här är i grund och botten skulle jag tro ett feministiskt
verk”, dök Princess Bride Dress Ups rosa-lila hemsida upp på
skärmen.

Ahhhh! Hur hade Mabel kommit in på min dator?

Började knappa runt i jakt på anteckningar och George sa
otåligt: ”Medan du letar efter det där kanske vi andra kan gå
och läsa sidorna och beställa upp lite lunch?”

”Läsa sidorna?” sa jag och förstod ingenting. ”Men har ni
inte redan läst sidorna?”

Alltså, vi hade ju precis diskuterat sidorna. VAD var det för
idé att jag satt uppe hela natten och drack Red Bull och
tuggade Nicorette, om de inte ens hade läst sidorna och …

”Vi ses efter lunch”, sa George och nu har allihop lämnat
sammanträdesrummet.

13.05 Hrmm. Hur som helst. Jag kan i alla fall klia mig i
huvudet hur mycket jag vill och googla flatlöss och
huvudlöss och försöka försona mig med det faktum att
insektslivet slutgiltigt har fått Roxster att tappa intresset för
mig.



13.15 Knappade in ”Är huvudlöss flatlöss?” på Ask.com och
läste –

Huvudlöss och flatlöss, s k bagg, är inte samma sak.

Huvudlöss (förekommer vanligen på huvudet) har längre
och tunnare kropp jämfört med flatlössen som har större
och robustare kroppar.

Huvudlöss lever bara på huvudet och kan inte leva i
pubesområdet.

Flatlöss lever i pubesområdet.

Det finns även en tredje sorts lus som lever i andra håriga
delar av …

– när Georges sekreterare dök upp bakom mig med en
lunchmeny innan jag hann växla över till sidan med Princess
Bride Dress Up.

Slog igen datorn, beställde en thaikycklingsallad och så fort
hon gått – antagligen för att berätta för hela firman att jag hade
könslöss – mejlade jag luslänken till Tom.

13.30 Ingen har kommit tillbaka. Börjar få panik nu eftersom
det är jag som hämtar ungarna i dag. Det måste väl vara
ganska rimligt att tro att ett möte om tio sidor inte ska ta så
jättelång tid. Oj, sms. Roxster?

Var Tom.

<Tack för länkarna. Det här hjälper inte direkt.>

George och Damian och Imogen kommer tillbaka.

14.45 Mötet slut och har bara sekunder på mig om ska hinna
till dagis före 15.15. Glädjande nog blev mötet lite mer
positivt efter att de hade läst sidorna, och ätit lite mat
(precis likadant med Billy och Mabel!), frånsett att de vill
att jag ska skriva om allt jag redan har skrivit om eftersom
humorn inte ”lyfter” och det enda som George faktiskt vill
behålla som det är, är det löjliga Ur dödlig synvinkel-slutet.

http://ask.com/


När de kom tillbaka efter lunchen hade jag såklart
fortfarande inga feministanteckningar framme på skärmen.
När de samlades omkring mig möttes de i stället av:

Huvudlöss och flatlöss, s k bagg, är inte samma sak …

Tror att jag lyckades klicka bort det innan de hann läsa det,
men de kan ha sett bilderna av de två lustyperna.

Under diskussionen som följde avbröts jag hela tiden av
sms från Talitha som såklart direkt hade hittat en lusklinik i
Notting Hill, populär bland kändisar, och skickade mig
löpande rapporter.

<Inte hittat några än.>

<Herregud, jag har löss, fast med tanke på att det kostar
130 pund att få bort dem ur håret är jag osäker på om jag tror
henne.>

Var för artig för att be Talitha sluta messa, pga dåligt
samvete och självklart måste stötta henne.

Talithas sms blev värre och värre.

<Luskliniken kan inte garantera att de får bort alla för det
kan tänkas att de håller till i extensionsfästena.>

<Hur gör jag med föningen? Måste sända tv! Kan inte ens
låta sminket fixa håret. Tänk om Sergei har fått löss nu?>

<Salongen vill inte ta ut förlängningarna pga lössen, så det
enda sättet är om jag tar ut dem själv med en flaska hårolja.>

Talitha måste verkligen vara skärrad, för i vanliga fall
skulle hon aldrig ge mig dåligt samvete. Har förstört Talithas
liv och karriär. Och karaktär.

Kändes som om det minsta jag kunde göra var att erbjuda
mig att ta ut dem åt henne om hon kommer förbi.

Talitha kläckte sedan den briljanta idén att vi kan gå till
luskliniken allihop i morgon. ”Då har du i alla fall en sak



mindre att bekymra dig för! Och det blir en trevlig utflykt för
oss allihop! Det blir kul!”

23.00 Fantastisk kväll när jag tog ut Talithas hårförlängningar.
Väldigt pilligt, eftersom jag måste gnida in olja i alla
klisterbitar och dra loss dem och titta efter löss. Lite som
när Anne Hathaway dog av en taskig frisyr i Les
Misérables, fast mer jämmer och gråt. Hittade inga kryp
eftersom luskliniken hade fått bort allihop, men däremot
ganska många mörka prickar i klistret.

Värsta är att hårförlängningar kostar hundratals pund att
sätta tillbaka.

”Alltihop är mitt fel. Jag betalar”, sa jag.

”Äsch, var inte dum, älskling”, sa Talitha. ”Det hör inte hit.
Saken är att jag inte får sätta in dem förrän om en vecka ifall
vi missade några, eftersom löss har en utvecklingscykel på en
vecka. Vad ska jag ta mig till?”

Plötsligt verkade hon tappa modet när hon såg sig själv sitta
med lusolja i sitt riktiga hår. ”Gud, jag ser ut som hundra år.
Vad ska Sergei säga? Och jag måste sända tv. Älskling, det är
det här jag alltid har varit rädd för ska hända. Jag kommer att
fastna på en öde ö utan hårförlängningsspecialist eller
Botoxbehandlare och ytan kommer att krackelera.”

Jag försökte strunta i min teori om sjuttonhundratalsperuker
och påpekade att risken för att det skulle hända var väldigt
liten – ingen är som mest till sin fördel med håret kladdigt av
hår- och lusolja – och tvättade Talithas hår och fönade det.
Faktiskt blev hon riktigt söt. Det blev alldeles fluffigt, som en
liten kyckling.

”Själva poängen med kändisar är ju att de byter look!” sa
jag uppmuntrande. ”Se på Lady Gaga! Se på Jessie J. Du
skulle kunna ha … en rosa peruk!”



”Jag är inte Jessie J!” sa Talitha, varpå Mabel, som hade
tittat på med allvarlig min, utbrast: ”Ka-ching, ka-ching! Ba-
bling, ba-bling!” samtidigt som hon såg förväntansfullt på oss,
som om vi skulle säga: ”Nej, DU är Jessie J!” Sedan viskade
hon missmodigt: ”Varför ser Talitha så ledsen ut?”

Talitha betraktade oss noga.

”Det är ingen fara, älsklingar”, sa hon som om vi båda var
fem år. ”Jag sätter bara in några stycken på Harrods. De kan
vara bra att ha längre fram. Bara det inte finns löss i dem.”

23.30 Talitha messade nyss: <Sergei älskar mitt riktiga hår.
Han är heltänd. Puh. Jag har alltid trott att han skulle hata
mig om vi blev sittande på en öde ö och han fick se ”mitt
riktiga jag”.> – vilket är ett ganska sofistikerat uttalande,
för det var inte det minsta passivt-aggressivt och ingav över
huvud taget inget dåligt samvete, utan fick det mer att låta
som om jag hade gjort henne en tjänst.

Talitha är verkligen en sofistikerad person. Hon har en teori
om människor som befinner sig i ”primitiva tillstånd”, dvs de
vet inte riktigt hur man uppför sig.

Dessutom säker på att om Talitha hade tyckt att det var mitt
fel, dvs att jag medvetet skulle ha kramat och hållit om henne
samtidigt som jag visste att jag kanske hade löss men inte
talade om för henne att jag visste att jag kanske hade löss, då
skulle hon ha sagt det rent ut.

Tom skrev: <Huvudlöss är definitivt inte samma sak som
flatlöss, verkar inte ha vare sig det ena eller andra och Arkis
tycker det är kul: en chans att komma närmare varandra.>

Lördag 27 april 2013

Löss och lusägg hittade 32, kostnad per död lus 8,59 pund.

Utflykten till luskliniken var, som Billy uttryckte det,
”extremt, extremt kul” och alla hade hur trevligt som helst.
Omtänksamma, helt vitklädda assistenter sög in vårt hår i en



dammsugargrej, sa att de inte hittade något och blåste på för
fullt med en väldigt varm hårtork. Det var ”extremt, extremt
kul”, i alla fall tills det blev dags att betala – 275 pund! Jag
kunde ha tagit med mig alla till Euro Disney för de pengarna!
– efter lagom mycket genomtänkt googlande.

”Hur funkar det här egentligen?” sa jag. ”Skulle jag inte
kunna göra det hemma med minidammsugaren och sedan
blåsa håret med en riktigt varm hårtork?”

”Nej, nej”, sa lusexperten avfärdande. ”Allt är väldigt
specialdesignat. Vakuumpumpen kommer från Atlanta och
värmeförintaren är tillverkad i Rio de Janeiro.”



DET BRINNER! DET BRINNER!
 

Onsdag 1 maj 2013

Jäklar. I morse stannade Roxster inte kvar i sovrummet när jag
skulle gå och ta hand om ungarna utan han sa: ”Jag tycker att
jag ska följa med ner till frukosten.”

”Okej”, sa jag och blev glad men också lite nervös ifall ett
knivviftande blodbad skulle utbryta mellan barnen och
samtidigt undrade jag om Roxster drevs av en längtan att delta
i familjelivet eller om det helt enkelt var tanken på mat. ”Jag
ska bara göra i ordning, så kan du komma ner sedan!”

Allt gick jättebra! Billy och Mabel var påklädda och satt
fint vid bordet och jag bestämde mig för att steka korv! Vet ju
hur mycket Roxster gillar en stor engelsk frukost!!

När Roxster steg in pigg och fräsch ändrade Billy inte en
min och Mabel fortsatte äta medan hon hela tiden stirrade
allvarligt på Roxster och inte släppte honom med blicken.
Roxster skrattade. ”Hej, Billy. Hej, Mabel. Jag heter Roxster.
Finns det någonting kvar till mig?”

”Mamma steker korv”, sa Billy och kastade en blick mot
spisen. ”Oj”, sa han och lyste upp. ”De brinner!”

”Deblinner! Deblinner!” sa Mabel glatt. Jag sprang fram till
spisen och barnen följde efter.

”De brinner inte alls”, sa jag förnärmad. ”Det är bara fettet
under. Korvarna är bra, de …”

Brandlarmet började tjuta. Konstigt nog hade brandlarmet
aldrig börjat tjuta förut. Ljudet var hur högt som helst.
Öronbedövande.



”Jag ska försöka se var det sitter”, sa jag.

”Vi ska kanske släcka elden först”, hojtade Roxster, slog av
spisen, lyfte bort korvarna och folien i en enda smidig rörelse,
stjälpte ut dem i diskhon och ropade för att överrösta oljudet:
”Var har du matåtervinningshinken?”

”Där borta!” sa jag och letade desperat igenom olika
mappar i hyllan med kokböcker för att se om jag kunde hitta
brandlarmsmanualen. Fanns inget annat än instruktioner till en
matberedare som vi inte hade kvar längre. Förresten, var hade
larmet så att säga sitt ursprung?

Såg mig plötsligt omkring och märkte att alla hade
försvunnit. Vart hade de tagit vägen? Hade alla gemensamt
kommit fram till att jag var oduglig och stuckit iväg för att bo
med Roxster och hans kompisar i lägenheten där de ostört
kunde spela videospel hela dagarna och äta perfekt grillade
korvar medan de lyssnade på populärmusik som faktiskt var
modern och inte Cat Stevens som sjöng ”Morning has
broken”?

Brandlarmet tystnade. Roxster kom gående nerför trappan
med ett brett leende på läpparna.

”Varför slutade det?” sa jag.

”Jag slog av det. Koden står på lådan – vilket skulle vara
dumt om man var en inbrottstjuv, men bra om man är en
toyboy och det brinner korvar.”

”Var är barnen?”

”Jag tror de gick en trappa upp. Kom.”

Han tryckte mig mot sina muskulösa axlar. ”Det gör
ingenting. Det är bara lustigt.”

”Jag klantar alltid till allting.”

”Nej, det gör du inte”, viskade han. ”Bränder,
småkrypsinvasioner, saker som kan hända vem som helst.” Vi



började kyssas. ”Det är bäst att vi slutar med det här”, sa han.
”Annars får vi fler brinnande korvar att släcka.”

Vi gick en trappa upp på jakt efter barnen och hittade dem
inne i sitt rum där de satt och lekte lugnt med sina dinosaurier.

”Okej! Ska vi åka till skolan?” sa jag glatt.

”Visst”, sa Billy som om inget ovanligt alls hade hänt.

Den brokiga skaran bestående av mig, Billy, Mabel och
Roxster steg ut genom ytterdörren och hälsades av en stram
dam från andra sidan gatan som såg misstänksamt på oss och
sa: ”Har det brunnit hos er?”

”Det kan du lita på, gumman”, sa Roxster. ”Hej då, Billy.
Hej då, Mabel.”

”Hej då, Roxster”, sa de glatt och han klappade mig på
baken och började gå mot tunnelbanan.

Men nu har jag kanske drabbats av en panikattack. Betyder
det här att saker och ting är på väg in i en allvarligare fas? Och
inte kan det vara en bra idé att låta Roxster knyta an till barnen
ifall … Jag ska kanske messa honom och bjuda honom på
Talithas fest!

10.35 Skickade impuls-sms: <Talitha har bjudit dig till sin
glamorösa 60-årsfest den 24 maj. Blir mkt glam och
MASSOR AV MAT! Lust att gå?> – men nu har jag redan
ångrat mig.

10.36 Inget svar. Nämnde inget om att ha kommit ihåg att
Roxster fyllde trettio samma dag (ifall han skulle se det
som stalkeraktig upptagenhet vid honom), men varför sa
jag sextioårsfest? Varför? Vad skulle kunna vara mer
avtändande? Varför kan man inte radera skickade sms?

10.40 Roxster har inte svarat. Hjälp, telefon! Kanske Roxster
som ringer och gör slut för att jag har sextioårig kompis.



11.00 Var George från Greenlight. Blev ett ganska prövande
samtal medan han från att ha suttit i en limousine plötsligt
stod i en presentbutik och sedan gick på ett plan samtidigt
som han gav mig kommentarer till omarbetningen och sa
saker som: ”Nej! Slå inte in den! Jag ska med ett plan, eller
förresten slå in den ändå.”

Medan jag öppnade ett nytt sms från Roxster sa jag till slut
högdraget: ”George, jag har faktiskt ganska svårt att förstå
dina kommentarer när du verkar så upptagen med annat.”

Men jag är inte säker på att han hörde det för hans telefon
stängdes av.

Hurra. Sms från Roxster löd: <Jag kan inte tänka mig ett
bättre sätt att fira min 30-årsdag än på Talithas 60-årsdag,
särskilt om maten blir lika bra som du säger att den blir. Så
länge vi firar min födelsedag ordentligt i din boudoir efteråt.>

Och sedan ett till där det stod: <Kan vi äta middag hemma
igen? Shepherd’s pie.>

<Ja, Roxster.>

Och ett till.

<Jag hjärta shepherd’s pie.>

<Jag vet, Roxster.> svarade jag tålmodigt.

Och ett till.

<Bara för att vara riktigt tydlig, du menar alltså två
middagar? Inklusive födelsedagsfesten?>



PROBLEMET MED SOMMAREN
 

Tisdag 7 maj 2013

61,7 kg (nej, nej, nej, katastrof), kläder lämpade för sommaren
0, kläder lämpade för modernt samhälle 1 (marinblå
sidenklänningen).

09.31 Sommaren är här! Äntligen är solen framme, träden står
i blom och allt är underbart. Men nej! Mina överarmar är
inte redo.

09.32 Känner även välbekant panik över tvånget att passa på
eftersom det kan vara årets sista och enda sommardag. Och
hur blir det med sommarsäsongen som är i antågande och
alla ska gå på festival avslappnat festivalchica som Kate
Moss, eller till Ascot klädda som Kate Middleton med
coiffe på huvudet? Jag har inga sommarevenemang att gå
på och ingen coiffe.

09.33 Oj, tur. Det har börjat regna igen.

Onsdag 8 maj 2013

09.30 Att få iväg ungarna på morgonen har blivit omöjligt
svårt pga kläder. Det är den förvirrande tiden på året innan
sommaren har fått upp självförtroendet, när man antingen
går hemifrån i varma vinterkläder och det visar sig bli soligt
och 26 grader varmt, eller i böljande sommarklänning och
det börjar hagla så att man står där och håller på att frysa
ihjäl samtidigt som man får syn på sitt jättefula tånagellack.
Måste rikta uppmärksamheten mot kläder och kroppsvård.
Samt skrivande.

Torsdag 9 maj 2013



19.00 Hjääälp! Såg precis Lycka till Charlie på Disney
Channel med Mabel och insåg att mamman i Lycka till
Charlie går i exakt likadana kläder som dem jag har gått i
hela vintern – frånsett marinblå sidenklänningen: svarta
jeans nerstoppade i stövlar, eller tajta svarta utsvängda
mjukisbyxor hemma, vitt urringat linne och en V-ringad
tröja utanpå, i svart, grått eller annan dämpad ton. Har det
som jag trodde var min monokroma, småtuffa klädstil i
Mabels ögon kommit att bli motsvarigheten till mammas
och Unas Country Casuals-dräkter förr? Ska kanske försöka
blanda lite mer, som tonårsdottern i Lycka till Charlie.

Måndag 13 maj 2013

Kollat kläder på nätet 242 min, läst nyheter på Yahoo! 27 min,
diskuterat med mr Wallaker 12 min, lyssnat på Jude 32 min,
ställt upp läxschema 52 min, uträttat någon som helst form av
arbete 0 min.

09.30 Då så. Måste komma igång och skriva på allvar, men
ska bara ta en snabb titt på hemsidor som River Island, Zara
och Mango etc, för att få idéer till uppdaterad
sommargarderob.

12.30 Okej! Jobba! Ska bara kolla Odetonerad inkorg på
mejlen.

12.45 Oj, Yahoo-nyhet: ”Biel en besvikelse i långt ifrån sexig
byxdräkt.” Bah! Bedöms kvinnor numera efter sina
byxdressers avstånd till sexighet? Mkt relevant för
Heddabearbetning. Viktigt att läsa.

13.00 Vansinnigt irriterad. Ärligt alltså, de enda förebilder som
kvinnor har numera är såna här … såna här RÖDA
MATTANTJEJER som bara dyker upp på tillställningar i
kläder som folk har lånat ut till dem, sedan blir de fotade
och hamnar i Grazia, sedan åker de hem igen och sover till
12 och får lite fler gratiskläder. Inte för att Jessica Biel är en
Röda mattan-tjej. Är skådespelerska. Men ändå.



13.15 Önskar jag var en Röda mattan-tjej.

14.15 Ska kanske gå ut och köpa Grazia, för att inte bli till
besvikelse i långt ifrån sexiga kläder, som Lycka till
Charlie-mamman. Inte för att Lycka till Charlie-mamman
skulle vara långt ifrån sexig såklart.

15.00 Hemma igen från tobaksaffären med senaste numret av
Grazia. Fattar att hela min stil är omodern och fel och
måste ha skinnyjeans, ballerinaskor, skjorta knäppt upp i
halsen och kavaj när jag hämtar och lämnar plus enorm
handväska och solglasögon à la kändis på flygplats. Shit!
Dags att hämta Billy och Mabel.

17.00 Hemma igen. Billy verkade chockad när han kom ut
från skolan.

”Jag fick näst sämst på stavningsprovet.”

”Vilket stavningsprov?” Jag stirrade förfärat på honom
medan de andra pojkarna strömmade nerför trappan.

”Ka-ta-strof”, sa han sorgset. ”Till och med Ethekiel
Koutznestov fick bättre än jag.”

Hemsk känsla av misslyckande. Hela läxgrejen är
fullständigt obegriplig med diverse papper, bilder av
flerarmade indiska gudar och till hälften färglagda recept på
varma smörgåsar i olika böcker.

Mr Pitlochry-Howard, Billys ängslige, glasögonprydde
mentor, skyndade fram till oss.

”Stavningsprovet är ingenting att oroa sig för”, sa han
nervöst. Mr Wallaker kom fram och ställde sig för att
tjuvlyssna. ”Billy är en väldigt klipsk pojke, han behöver
bara …”

”Han behöver bättre organisation hemma”, sa mr Wallaker.

”Men ni förstår, mr Wallaker”, sa mr Pitlochry-Howard och
rodnade lätt. ”Billy har haft en väldigt svår …”



”Ja, jag vet vad som hände Billys far”, sa mr Wallaker tyst.

”Vi måste alltså ta vissa hänsyn. Det kommer att ordna sig,
mrs Darcy. Ni behöver inte vara orolig”, sa mr Pitlochry-
Howard. Sedan lommade han iväg och jag stod kvar och
blängde på mr Wallaker.

”Billy behöver disciplin och struktur”, sa han. ”Det är det
som kommer att hjälpa honom.”

”Han har visst disciplin. Och han får tillräckligt av din sorts
disciplin på idrottsplanen. Och på schacktimmarna.”

”Kallar du det disciplin? Vänta tills han börjar på
internatskola.”

”Internatskola?” sa jag och tänkte på hur Mark hade fått
mig att lova att inte skicka iväg dem så som han blivit
bortskickad. ”Han ska inte gå på internatskola.”

”Vad är det för fel på internatskola? Mina pojkar går på
internatskola. Pressar dem till det yttersta, lär dem tapperhet,
mod …”

”Och när något går snett? Att det finns någon som lyssnar
på dem när de inte vinner? Att de har roligt, att de får kärlek
och kramar?”

”Kramar?” sa han skeptiskt. ”Kramar?”

”Ja”, sa jag. ”De är barn – inte produktionsenheter. De
behöver lära sig hur man klarar sig när något går fel.”

”Kom ikapp med läxorna. Viktigare än att sitta hos frissan.”

”Jag vill bara påpeka”, sa jag och sträckte på mig i min
fulla längd, ”att jag är en yrkeskvinna och skriver på en
modernisering av Anton Tjechovs Hedda Gabbler, som snart
ska spelas in av ett filmbolag. Kom så går vi, Billy”, sa jag och
drog iväg med honom mot skolgrindarna medan jag muttrade:
”Ärligt talat. Mr Wallaker är så otrevlig och bufflig.”



”Men jag gillar mr Wallaker”, sa Billy och såg skräckslagen
ut.

”Mrs Darcy?”

Jag vände mig ilsket om.

”Hedda Gabbler, säger ni?”

”Ja”, sa jag stolt.

”Av Anton Tjechov?”

”Ja.”

”Jag tror ni kommer att upptäcka att författaren är Henrik
Ibsen. Och jag tror ni kommer att upptäcka att Gabbler stavas,
och faktiskt även uttalas, med bara ett b.”

18.00 Men va fan. Googlade nyss Hedda Gabbler och
författare ÄR Henrik Ibsen och det stavas bara med ett b,
men ”Hedda Gabbler av Anton Tjechov” står det över hela
förstasidan på allas manus. Skit samma. Om ingen på
Greenlight har upptäckt det behöver jag inte säga någonting
nu. Jag kan alltid låtsas att det var intelligent ironi.

21.15 Scheman över hela köksbordet. Schemana är följande:

SCHEMA ETT – DAG HEMLÄXA DELAS UT

T ex måndag: matte, svåra ord och ändelser, till tisdag morgon.
Tisdag: färgläggning av indiska gudar och utvärdering av
slöjden – bröd, möss etc.

SCHEMA TVÅ – DAG HEMLÄXA LÄMNAS IN

SCHEMA TRE

Möjligen överflödigt schema, som försöker infoga element
från både Schema Ett och Schema Två med hjälp av olika
färger.

SCHEMA FYRA – VILKEN LÄXA GÖRS MED FÖRDEL
VILKEN DAG



T ex måndag: rita och färglägg ”släktvapnet” för
ändelsefamiljen ”ig”. Färglägg indiska gudaarmar.

Oj, det ringer på dörren.

23.00 Var Jude som i chocktillstånd ramlade in och på ostadiga
ben tog sig nerför trappan.

”Han vill att jag ska be honom slicka på saker”, sa hon tomt
och sjönk ner i soffan medan hon kramade mobilen och
stirrade sjukligt framför sig.

Självklart måste jag lägga ifrån mig allt och lyssna. Visar
sig att Snowboardkillen, som det har gått ganska bra med i tre
veckor nu, plötsligt har avslöjat att han gillar sexuell
förnedring.

”Jaha! Det är okej!” sa jag tröstande medan jag gjorde en
elegant snirkel i skummet i hennes koffeinfria Nespresso
ristretto-cappuccino och som alltid med min nya julklapps-
Nespresso-maskin kände mig lite som en barista i Barcelona.

”Du skulle kunna be honom slicka … dig!” sa jag och
räckte henne den vackert presenterade drycken.

”Nej. Han vill att jag ska säga saker som: ’Slicka mina
skosulor, slicka rent i toalettstolen.’ Alltså, det är helt enkelt
inte hygieniskt.”

”Du skulle kunna få honom att göra lite nytta, som
hushållsarbete. Kanske inte toalettstolen, men disken!” sa jag
och försökte sätta allvaret i hennes situation framför hur sårad
jag kände mig när hon varken berömde eller ens
kommenterade min cappuccinoskumsdesign.

”Jag tänker inte låta honom slicka min disk.”

”Han skulle kunna slicka bort det värsta innan du ställer
den i diskmaskinen?”

”Bridget. Han vill bli sexuellt förnedrad, inte diska.”



Försökte desperat få henne på bättre humör, framför allt
eftersom allt gick så bra för mig just nu.

”Finns det inget förnedrande du skulle kunna tycka om?” sa
jag och lät som om jag försökte övertala Mabel att gå på ett
barnkalas. ”Vad tror du om … ögonbindlar?”

”Nej, han säger att han inte gillar Femtio nyanser-stilen.
Det måste vara typ att jag får honom att känna sig äcklig. Som
när han sa att han vill att jag ska säga att han har en väldigt
liten penis. Det är bara inte normalt.”

”Nej”, måste jag medge. ”Det är verkligen inte normalt.”

”Varför måste han sabba det? Alla träffas på nätet nu för
tiden. Att visa sig vara galen är så klyschigt.”

Hon slängde surt ifrån sig sin iPhone på bordet och den
stötte till cappuccinon så att skummönstret blev totalförstört.

”Det är en djungel där ute”, sa hon och stirrade äcklat
framför sig.



REGI!
 

Tisdag 14 maj 2013

13.00 Tog en sväng till Oxford Street och blev överlycklig när
det visade sig att Mango, Topshop, Oasis, Cos, Zara, Aldo etc,
har läst samma Grazia-nummer som jag! Att titta på de
verkliga kläderna efter att så länge ha tittat på dem på nätet var
nästan som att se filmstjärnor i verkligheten efter att ha sett
dem i tidningar. Har nu komplett kändis-på-flygplats-look
bestående av skinnyjeans, ballerinaskor, skjorta, kavaj och
solglasögon fast inte den – evt helt nödvändiga – enorma
handväskan.

Onsdag 15 maj 2013

Bortkastade minuter ägnade åt försök (misslyckade) att se ut
som Röda mattan-tjej 297, minuter ägnade åt att byta tillbaka
till marinblå sidenklänningen 2, antal gånger burit marinblå
sidenklänningen senaste året 137, kostnad per
användningstillfälle sedan inköp av marinblå sidenklänningen
– 3 pund i timmen – marinblå sidenklänningen därmed faktiskt
mer vinstgivande än jag själv. Vilket är bra. Även buddhistiskt.

10.00 Precis på väg till Greenlightmöte i nya looken! Med
vinlöv i håret verkar rulla på fint. En regissör har kopplats
in: ”Dougie!” Mötet är som vanligt ”inledande”, som hos
tandläkaren när man vet att det kommer att sluta med att de
borrar.

10.15 Råkade just få syn på mig själv i skyltfönster. Ser inte
klok ut. Vem är den där människan i skjorta knäppt upp i
halsen och skinnyjeans som får låren att se feta ut? Tänker
gå hem igen och byta om till marinblå sidenklänningen.



10.30 Hemma igen. Kommer bli försenad.

11.00 Stötte ihop med George i korridoren när jag kom
hysteriskt springande i marinblå sidenklänningen.
Tvärnitade och trodde att George lämnat mötet för att skälla
på mig för förseningen och för att jag alltid har på mig
samma kläder, men han sa bara: ”Just det, Vinlövsmöte,
stämmer, stämmer, förlåt, konferenssamtal. Jag är där om
tio minuter en kvart.”

11.30 Det är mycket mer avslappnat nu, med Imogen och
Damian, och vi satt i sammanträdesrummet och väntade
glatt på George och Dougie, åt croissanter, äpplen och
mini-Mars. Försökte komma in på ämnet skinnyjeans men
Imogen började prata om ifall det var bättre att köpa kläder
från Net-a-Porter i lyxinslagning, eftersom det är så härligt
att öppna det svarta silkespappret, eller om man ska välja
enkel ekoinslagning eftersom det är lättare att skicka
tillbaka och dessutom räddar planeten, och jag försökte
hänga på och låtsas att jag faktiskt handlar på Net-a-Porter i
stället för att bara titta på grejerna och gå till Zara när
George, minus Dougie, BRAKADE in genom dörren,
svepte ner lika ”Jag är på språng”-aktigt som vanligt,
pratade med sin djupa kraftfulla röst och klickade igenom
sina mejl.

Felet med George är att han alltid verkar vara någon
annanstans, tänkte jag uppgivet för mig själv och kände
samtidigt att det surrade i mobilen. Antingen är han precis på
väg att prata med någon annan, eller så pratar han redan med
någon annan eller så mejlar han någon annan eller ska precis
gå av eller på ett flygplan. Jag kastade en blick ner i knäet för
att öppna mitt sms och tänkte: Varför? Varför? Varför kan
George inte bara vara där han är? Titta på mig, titta på mig, jag
är i luften, jag är en fågel, ska vi kanske ta en frukost i Kina
allihop?

Messet var från Roxster.



<Ska jag smita förbi efter att ungarna har lagt sig i kväll?
Så kan jag ge dig ett ingående referat av rugbymatchen i går
kväll?>

Hela sinnesfrånvarogrejen med George betyder att man
måste trycka ihop allt man vill säga till honom så att det inte
blir längre än – passande nog – ett tweet. Fast egentligen är det
kanske bra på sätt och vis. Jag har lagt märke till att medan
män blir gnälliga och griniga med åren börjar kvinnor prata för
mycket och pladdra på och upprepa sig. Och allt är, som Dalai
lama säger, en gåva, så kanske kan Georges upptagenhet lära
mig att inte pladdra på utan …

”Halloj?” George tornade upp sig precis framför mig och
fick mig snabbt tillbaka till nuet.

”Halloj”, sa jag förvirrad och skickade snabbt iväg mitt sms
till Roxster. <Eller varför inte ett inträngande?> Varför sa
George ”Halloj?” när vi redan hade hejat i korridoren för tio
minuter sedan?

”Du sitter så här”, sa George och härmade mig sedan precis
som Billy brukar göra, med tom blick och halvöppen mun.

”Jag tänker”, sa jag och slog av mobilen som gav ifrån sig
ett kvack. Skyndade mig att slå på den igen. Eller av.

”Gör inte det”, sa han. ”Tänk inte. Då så. Vi får se till att
klara av det här snabbt, jag åker strax till Ladakh.”

Ni ser! Ladakh!

”Jaha! Ska du filma i Ladakh?” frågade jag oskyldigt och
dömde honom redan på förhand för att han skulle åka till
Ladakh UTAN ANDRA SKÄL än att bara åka till Ladakh, och
kastade en hastig blick ner i knäet för att se vem som skickat
kvackmesset.

”Nej”, sa George och letade febrilt igenom alla sina fickor.
”Nej, inte till Ladakh, det är …” En panikslagen glimt tändes i
hans ögon. ”Lahore. Fem minuter bara.”



Han svepte ut genom dörren, antagligen för att fråga
sekreteraren vart han skulle egentligen. Sms:et var från Jude.

<Nu sa han att han vill att jag ska kissa på honom.>

Messade snabbt tillbaka.

<Alla har sina små ”kinks”. Du kanske kan hitta på en
lättare variant som får honom att känna sig äcklig ibland, som
en liten present?>

Jude: <Som att kissa på honom?>

Jag: <Nej. Säg: Jag är INTE beredd att kissa på dig, men
jag kan …>

Plötsligt trillade det in två sms. Det första var Judes svar:

<”Trampa på dina kulor”? Det är en sån grej han vill.
Alltså, de skulle bli punkterade.>

Klickade på det andra meddelandet och tänkte: kanske
Roxster? Det var från George.

<Är du det minsta intresserad av att träffa din nye regissör,
eller tänker du bara sitta här och messa?>

Tittade upp och satte nästan i halsen. På något vis och utan
att jag märkt det hade George kommit tillbaka in i
sammanträdesrummet och satt nu mittemot mig med en
ganska hipp liten kille i svart skjorta och med grånande
stubbskägg och Steven Spielberg-runda glasögon, men med ett
sådant där lite härjat, alkoholistaktigt ansikte som inte alls är
likt Steven Spielbergs pigga ”Jag skulle aldrig göra en
ansiktspeeling men det ser det ut som att jag gjort!”-glans.

Jag blinkade mot dem några gånger, hoppade snabbt på
fötter och sträckte med ett piggt leende fram handen över
sammanträdesbordet.

”Dougieeeeeeeee! Det är så trevligt att träffa dig till slut.
Jag har hört SÅ mycket om dig! Hur är det? Har du åkt långt?”



Varför förvandlas jag till en flickscout/hennes majestät
drottningen så fort jag känner mig bortkommen?

Just då kom som tur var Georges sekreterare inspringande
med andan i halsen och viskade: ”Det är inte Lahore, det är Le
Touquet.” Varpå George tvärt smet iväg och Dougie och jag
fick ganska mycket ”inledande” kvalitetstid tillsammans. Den
bestod i att jag faktiskt – för en gångs skull! – fick möjlighet
att prata igenom de feministiska temana i Hedda Gabler
medan Imogen tittade på med ett fastklistrat leende.

Dougie verkade för sin del väldigt entusiastisk. Han
skakade hela tiden beundrande på huvudet och sa: ”Visst, så är
det.” Jag tror faktiskt att Dougie kommer att bli en
bundsförvant när det gäller att se till att Vinlöven (som vi kort
och gott säger nu) förblir sann mot grundidén.

När Dougie skulle gå gjorde han sms-tecken med tummarna
och sa: ”Vi får prata vidare”, men efteråt verkade samtalet
nästan vändas mot honom.

”Han behöver det typ så mycket”, sa Damian kallsinnigt.

”Behöver det verkligen”, sa Imogen. ”Bridget, du, det här
är totalt, du vet, tokhemligt, men jag tror att vi har en
skådespelerska!”

”En skådespelerska?” sa jag upphetsat.

”Ambergris Bilk”, viskade hon.

”Ambergris Bilk?” sa jag och trodde att jag hört fel. Ville
Ambergris Bilk vara med i min film? He-re-gud.

”Alltså, har hon läst det?”

Imogen log roat överseende mot mig med stängd mun, så
där som jag brukar göra när jag säger till Billy att han ska få
sina Wizard 101-kronor för att han plockat ur diskmaskinen
(fast, såklart, inte slickat på tallrikarna).



”Hon älskar det”, sa Imogen. ”Det enda är att hon inte
känner sig helt hundra på Dougie.”



KLÄDPROBLEM
 

Torsdag 16 maj 2013

10.30 Mmmm. Ännu en drömsk natt med Roxster. Försökte
dra in honom i samtal om skinnyjeansfrågan men han var
inte ett dugg intresserad av ämnet och sa att han gillar mig
bäst utan kläder.

11.30 Just suttit i ”konferens”-samtal med George, Imogen och
Damian för att diskutera möte mellan mig och Ambergris
Bilk som är i London. Älskar konferenssamtal och att
kunna göra svepande rörelser över halsen och låtsas spola
på toaletten så fort någon säger något som man retar sig på
det minsta.

”Så här ligger det till”, sa George. Motordån i bakgrunden.

”Jag tror vi tappade honom”, sa Imogen. ”Vänta.”

Kastade ett öga i Grazia igen. Tydligen är det en sjal jag
saknar till min skinnyjeans-look. En böljande bohemsjal i två
varv runt halsen. Hmm. Och vad ska jag ha på mig på Talithas
fest? Kanske såna här nya vårvita nyanser? Jäklar! De är
tillbaka. Greenlight, menar jag. Inte nya vårvita nyanser.

”Okej”, sa George. ”Vi vill att du träffar Ambergris och vi
vill att …”

”Va?” sa jag och försökte höra någonting genom dånet.

”Jag sitter i en helikopter. Vi vill att du träffar Ambergris
och vi vill att du …”

Han var borta igen. Vad hade han tänkt säga? Kissar på
henne?



12.30 Imogen från Greenlight ringde just tillbaka för att säga
att George vill att jag pratar med Ambergris Bilk om
manuset, men inte säger någonting negativt om Hawaii för
Ambergris är inne på Hawaii. ”Och”, tillade Imogen kyligt.
”Han vill att du säger bra saker om Dougie.”

Hurra, ska träffa livs levande filmstjärna. Ska sätta på mig
böljande sjal!

17.00 Hemma igen efter att ha hämtat ungarna. Det är sant.
Har upptäckt att alla har böljande bohemsjal i två varv runt
halsen. Faktiskt konstigt med tanke på alla år som mamma
och Una försökte få mig ”intresserad av sjalar” och jag
viftade bort dem som tantaccessoarer i stil med broscher.
Nu kan man nästan tro att alla har läst Grazia och sagt, som
zombier indoktrinerade av Röda mattan-tjejer: ”Jag måste
ha böljande bohemsjal, jag måste ha böljande bohemsjal.”

Fredag 17 maj 2013

Minuter påklädning och fixning inför lämning och hämtning
av barn 75.

05.45 Gått upp en timme tidigare för att fixa stilen före
lämning, typ Stella McCartney, Claudia Schiffer el likn.
Looken känns fantastisk, fortfarande skinnyjeans och
ballerinaskor, men nu också böljande sjal runt halsen.

07.00 Väckte Billy och hjälpte Mabel upp från undersängen.
Skulle just ta fram kläder ur garderoben när jag märkte att
Billy och Mabel fnissade.

”Vad?” sa jag och vände mig om och såg på dem. ”Vad?”

”Mamma”, sa Billy. ”Varför har du en kökshandduk runt
halsen?”

09.30 Kom hem från lämning med senaste numret av Grazia
och hittade en artikel med rubriken: ”Är det här slutet för
skinnyjeans?”



Ska gå tillbaka till att klä mig som mamman i Lycka till
Charlie.



BERUSANDE GLAMORÖSA TIDER
 

Måndag 20 maj 2013

Möten med filmstjärna 1, planerade minisemestrar 1, fester att
gå på med Roxster 1, åkturer i lyxig bil 2, komplimanger från
filmstjärna 5, kalorier intagna med filmstjärna 5 476, kalorier
intagna av filmstjärna 3.

14.30 Kan inte bli bättre. Jag ska snart plockas upp med ”bil”
och åka och träffa Ambergris Bilk på Savoy. Har provat
olika versioner av kändis på flygplats-look med
skinnyjeans/sjal/skjorta knäppt upp i halsen, men till slut
bestämt mig för marinblå sidenklänningen, även om den
börjar bli lite sliten. Talitha har hjälpt mig beställa några
klänningar från Net-a-Porter till hennes fest och köpte en
jättefin som var från J. Crew och inte så dyr.

Om tre helger ska Roxster och jag dessutom på
minisemester. Minisemester! Bara vi två, hela lördag
eftermiddag, lördag kväll och söndagen. Ska bli så spännande.
Har inte varit på minisemester på fem år! Hur som helst, måste
göra klart anteckningar inför mötet.

17.30 I bil på hemväg efter möte. Blev först besviken eftersom
jag trodde att Ambergris skulle svepa in i skinnyjeans,
skjorta knäppt upp i halsen, kavaj, böljande bohemsjal och
enorm svindyr handväska, så att jag fick se hur det skulle se
ut och alla skulle spana in och beundra oss. I stället kände
jag nästan inte igen henne när hon plötsligt smet in och
satte sig i båset i grå joggingbyxor och basebollkeps.

Började med ett slags gemensamhetsskapande intro – som
jag håller på att vänja mig vid bland kvinnor i filmbranschen –
när Ambergris gav mig komplimanger för min look, iofs bara



marinblå sidenklänningen, men det spelade tydligen ingen roll.
Tyckte sedan att jag i min tur måste ge henne komplimanger
för joggingbyxorna.

”De är så … sportiga!” svamlade jag, just som en
fullständigt enorm afternoon tea bars in på ett kakfat i tre
våningar. Ambergris tog en minimal sandwich med rökt lax
och den lekte hon med under resten av samtalet medan jag
satte i mig hela bottenlagret av sandwichar, tre scones med sylt
och hårt vispad grädde, ett urval tarteletter och kakor, och båda
glasen gratis champagne.

Ambergris uttryckte vördnad och förundran inför mitt
manus, lade handen på min och sa: ”Jag känner mig ödmjuk.”

Helt lycklig vid tanken på att min röst skulle nå ut övergick
jag till att säga snälla saker om Dougie: viftade bort
farhågorna som Ambergris tydligen delade med Damian och
Imogen, att han behövde det ”typ så mycket” och faktiskt inte
hade gjort något som någon hört talas om.

”Dougie förstår verkligen min röst”, sa jag och lade in
något varmt och vördnadsfullt i ordet ”Dougie”. ”Du borde ta
ett möte med Dougie.” (Jag är så inne i snacket nu.)

Det bestämdes att Ambergris skulle ta ett möte med Dougie
och alldeles för snabbt blev det dags för Ambergris att gå. Det
kändes som om vi redan var bästa vänner. Kändes också som
jag skulle spy efter att ha satt i mig hel afternoon tea för två,
plus både hennes och mitt champagneglas.

17.45 Ringde Greenlight ”från bilen!” för att skryta om det
lyckade mötet, bara för att höra att Ambergris redan ringt –
från sin bil! – och sagt hur intelligent och empatisk hon
tycker att jag är!



TALITHAS FEST
 

Det var årets varmaste dag och solen stod fortfarande högt när
vi träffades för att gå på Talithas fest. Roxster var sitt allra
snyggaste: i vit t-shirt, lätt solbränna, skuggan av skäggstubb
runt käken. Inbjudan löd: ”Sommarparty – kom som du är.”
Var lite orolig för vårvita klänningen, fastän det var Talitha
som hade valt den, men när Roxster såg mig sa han: ”Å,
Jonesey. Du ser perfekt ut.”

”Du ser också perfekt ut”, sa jag entusiastiskt och praktiskt
taget flåsade av lust. ”Din look är helt perfekt.” Varpå Roxster,
som helt klart inte hade någon aning om vad han hade på sig,
sänkte blicken och sa förbryllat: ”Det är bara ett par jeans och
en t-shirt.”

”Jag vet”, sa jag och fnissade inombords vid tanken på
Roxsters deffade överkropp i ett hav av kostymer och
panamahattar.

”Tror du att det blir en stor buffé eller bara plockmat?”

”Roxster …”, sa jag varnande. Han smög sig intill mig och
gav mig en kyss. ”Jag är bara här för din skull, baby. Kommer
det att finnas några puddingar där eller blir det mest
pannkaka? Skämt, Jonesey, skämt.”

Vi gick hand i hand längs en smal gammal tegelgång och
kom ut i en enorm dold trädgård: solsken på en blå
swimmingpool, vita fåtöljer och madrasser där man kunde
sträcka ut sig, och en jurta – sinnebilden av en engelsk
sommarfest med bara en antydan till marockanskt
boutiquehotell.



”Ska jag hämta lite mat åt oss – jag menar något att
dricka?”

Roxster traskade iväg på jakt efter mat och jag stod kvar
ganska bortkommen och stirrade förskräckt omkring mig. Det
var det där ögonblicket när man just stiger ut i ett hav av
människor och det bara skramlar i huvudet och man ser ingen
man känner. Kändes plötsligt som jag hade på mig fel kläder.
Jag skulle ha tagit marinblå sidenklänningen.

”Aha, Bridget?” Cosmo och Woney. ”Och du kommer
alldeles ensam igen. Var har du de där pojkvännerna som vi
har hört så mycket om då? Kanske kan vi hitta en åt dig i
kväll.”

”Ja”, sa Woney konspiratoriskt. ”Binko Carruthers.”

De nickade i riktning mot Binko som stod och såg sig
omkring med sin vanliga rubbade min, håret på ända och den
trinda kroppen utputande på olika ställen, men
skräckinjagande nog inte från den vanliga skrynkliga
kostymen utan från ett par blågröna utsvängda byxor och en
psykedelisk skjorta med krås på bröstet.

”Han trodde att det stod sextiotals- och inte sextioårsfest”,
fnittrade Woney.

”Han sa sig vara beredd att ta en titt på dig”, sa Cosmo.
”Bäst att du snabbar dig innan han fångas in av några
desperata frånskilda.”

”Här, älskling.” Roxster kom och ställde sig intill mig med
två stora glas champagne i ena handen.

”Det här är Roxby McDuff”, sa jag. ”Roxby, det här är
Cosmo och Woney.”

Det syntes en glimt i Roxsters nötbruna ögon när han kände
igen namnen och gav mig mitt glas.



”Trevligt att träffas”, sa han glatt och skålade med Cosmo
och Woney.

”Är det ditt syskonbarn?” sa Cosmo.

”Nej”, sa Roxster och lade armen demonstrativt runt min
midja. ”Det skulle vara en väldigt konstig relation.”

Cosmo såg ut som om mattan för hela hans socio-sexuella
världsbild hade ryckts bort under hans fötter. Hans ansikte var
som en spelautomat där olika tankar och känslor susade förbi
utan att hitta lämplig kombination att stanna på.

”Jaha”, sa Cosmo till slut. ”Hon ser helt strålande ut.”

”Jag förstår varför”, sa Woney och stirrade på den
muskulösa underarmen runt min midja.

Just då kom en överentusiastisk Tom fram till oss. ”Är det
här Roxster? Hej. Tom heter jag. Grattis.” Och tillade till
Cosmo och Woney: ”Han fyller trettio i dag! Aha, där är
Arkis, måste kila.”

”Vi ses, Tom”, sa Roxster. ”Jag är utsvulten. Ska vi ta oss
lite mat, älskling?”

När vi vände oss om flyttade han ner handen till min rumpa
och lät den ligga kvar där när vi gick mot buffébordet.

Tom gled fram igen, den här gången i sällskap med Arkis –
som var precis lika snygg som på sina Scruff-app-foton. Jag
flinade glatt.

”Jag vet, jag vet. Jag såg”, sa Tom. ”Du ser äckligt
självbelåten ut.”

”Det har varit så hemskt svårt”, sa jag med skälvande röst.
”Förtjänar jag inte lite lycka?”

”Bli inte för självbelåten bara”, sa han. ”Högmod går före
fall.”

”Inte du heller”, sa jag och nickade mot Arkis. ”Chapeau.”



”Nu njuter vi bara, eller hur?” sa Tom och vi skålade.

Det var en sådan där berusande kväll: tillbakalutad, fuktig,
solen som fortfarande blänkte i poolen. Människor skrattade
och drack, låg på madrasser och sög på chokladdoppade
jordgubbar. Jag var med Roxster, Tom var med Arkis, Jude var
inne på tredje dejten med en naturfotograf från Guardian
Soulmates som faktiskt såg bra ut och inte alls som att han
ville kissa på henne, och Talitha var makalöst snygg i fotsid
enärmad persikorosa klänning och gick runt med en liten hund
i famnen – något som Tom tyckte var en absurd detalj – tätt
följd av sin tillgivne silverräv till rysk miljardär. Hon kom
fram till oss när Tom, Jude och jag stod vid poolen med våra
respektive kärlekar. Tom försökte klappa Talithas lilla
chihuahua. ”Köpte du den på Net-a-Porter, älskling?” Varvid
den försökte bita honom.

”Hon är en present från Sergei”, viskade Talitha. ”Petula!
Är hon inte bedårande? Visst är du bedårande, min älskling?
Visst är du, visst är du? Du måste vara Roxster. Gratulerar på
födelsedagen.”

”Gratulerar till er båda två”, sa jag och kände mig
gråtfärdig. Där stod vi: Dejtarcentrums innersta kärna,
kommandocentralen för våra känslomässiga strider, alla för en
gångs skull lyckliga och med var sin partner.

”Det är en fantastisk fest”, sa Roxster och strålade lyckligt
efter en blandning av mat, champagne, Red Bull- och
vodkacocktails. ”Det är bokstavligen den bästa fest jag har
varit på i hela, hela mitt liv. Bokstavligen har jag aldrig varit
på en bättre fest någonsin, någonsin. Det är en helt sagolik fest
och maten är …”

Talitha nuddade med fingret vid hans läpp. ”Du är
bedårande”, sa hon. ”Jag kräver första dansen på vår
födelsedag.”



En av de svartkostymklädda festfixarna trampade i
bakgrunden. Han rörde vid Talithas arm och viskade något.

”Kan du hålla henne en sekund, älskling?” sa hon och
sträckte fram den lilla hunden till mig. ”Jag måste prata med
bandet.”

Jag har aldrig riktigt känt mig trygg med hundar, inte sedan
jag var sex år och blev nersprungen av Unas och Geoffreys
minilabradoodle. Och ta förresten sådana där pitbulls, som
nyligen åt upp en tonåring? På något vis måste oron ha
överförts till Talithas chihuahua, för när jag skulle hålla i
henne skällde hon, nafsade mig i handen och kastade sig ur
min famn. Jag såg förfärat hur hon flög genom luften,
slingrade sig lätt som en fjäder upp, upp och så ner, ner i
swimmingpoolen, där hon försvann.

Under bråkdelen av en sekund blev det alldeles tyst, sedan
tjöt Talitha: ”Bridget! Vad gör du? Hon kan inte simma!”

Alla stirrade medan den lilla hunden kämpade sig upp till
ytan mitt i poolen, gläfste och försvann under vattnet igen.
Plötsligt drog Roxster t-shirten över axlarna och visade sin
deffade överkropp. Han dök rakt ner i poolen, en båge av blått
vatten, yrande skum och muskler, och kom upp till ytan i
andra änden av poolen, våt och glänsande men utan hunden,
som drog en sista gång efter andan och sedan sjönk. Roxster
såg förvirrad ut ett ögonblick men dök igen och kom upp med
en gnyende Petula. Med ett blixtrande vitt leende ställde
Roxster försiktigt ner den lilla hunden vid Talithas fötter, lade
händerna på poolkanten och hävde sig enkelt upp ur vattnet.

”Jonesey”, sa Roxster. ”Vi kastar inte hundar.”

”Herregud”, sa Tom. ”Her-re-gud.”

Talitha stod och pjoskade med Petula. ”Min älskling. Min
stackars älskling. Nu är det bra, allt är bra.”

”Förlåt”, sa jag. ”Hon bara flög ur …”



”Be inte om ursäkt”, sa Tom och stirrade fortfarande på min
pojkvän.

”Min älskling.” Talitha vände uppmärksamheten till
Roxster. ”Min stackars modiga älskling. Låt mig hjälpa dig av
med de där blöta kläderna …”

”Våga bara klä om honom”, morrade Tom.

”Jag tror faktiskt jag behöver en Red Bull till”, flinade
Roxster. ”Med vodka.”

Talitha började släpa iväg med honom genom trängseln,
men han fick tag i min hand och drog mig med sig. Det ansikte
jag framför allt såg i havet av gapande munnar var Woneys.

Talitha föste in Roxster i huset, vände sig till mig och
mumlade: ”Det, min älskling, kallar jag att uppdatera sitt
varumärke.”

Elegant klädd i en av Silverrävens oklanderliga
munderingar verkade Roxster helt omedveten om sin roll för
mitt varumärke och mer intresserad av vilka kändisar han
kunde upptäcka i mängden, kändisar som jag i de flesta fall
aldrig hört talas om. Mörkret lade sig, lyktor kastade ett mjukt,
tindrande sken, gästerna blev fullare, bandet spelade,
människor började dansa. Jag var – om än självbelåten – orolig
för att det var någonting inte helt rätt med att använda Roxster
som redskap för att omdefiniera mig själv: även om jag inte
medvetet hade utnyttjat honom, utan det hade bara hänt. För
att säga som det var började jag faktiskt bli hjälplöst …

”Kom så dansar vi, älskling”, sa Roxster. ”Häng på.”

Han högg åt sig en ny vodkacocktail, en öl och en Red Bull,
svepte dem och bad om påfyllning. Roxster var vild, han var
sprudlande. Roxster var, det är bara att inse, snabbt på väg att
bli dyngrak.

Han studsade ut på dansgolvet, där alla ägnade sig åt
generationsbetingat skakande och vickande på höfterna, vissa



kvinnor stod med benen isär och rörde utmanande på axlarna.
Jag hade aldrig egentligen sett Roxster dansa förut. Bandet
spelade en Supertramphit och jag glodde häpet när det uppstod
en lucka runt honom och förstod att i den dansstil han föredrog
handlade det mycket om att peka. Han kunde hela
Supertramptexten, han sjöng med, struttade fram som John
Travolta och pekade åt alla håll, och i exakt rätt ögonblick –
alldeles före instrumentalpartiet – pekade han mot scenen som
om han dirigerade bandet. När han såg mig vicka osäkert på
stället tog han min hand, gav mig sin drink och vinkade ivrigt
åt mig att hälla i mig den. Jag svepte den i ett drag och började
sedan också peka och acceptera det faktum att Roxster skulle
snurra runt mig vingligt, björnkrama mig, välta omkull mig
och tafsa mig i baken, sedan peka, medan alla tittade på. Vad
fanns det att inte gilla?

På fötter som helt klart behövde en hallux valgus-operation
snubblade jag senare in till toa och när jag kom tillbaka var
dansgolvet tomt – trodde jag. Förutom att en tydligen
fruktansvärt full Jude stod och stirrade på dansgolvet med ett
ömt leende på läpparna. Roxster dansade lyckligt runt för sig
själv, nu med en Kronenbourg i ena handen medan han pekade
glatt med den andra.

”Det var den bästa kvällen i hela mitt liv”, sa han till
Talitha när vi skulle gå, tog hennes hand och kysste den.
”Bokstavligen den bästa maten någonsin, någonsin, någonsin!
Och festen såklart. Den var bara bäst, du är bäst …”

”Jag är så glad att du kom. Tack för att du räddade min
hund”, viskade Talitha tillbaka som en nådig hertiginna.
”Hoppas han ändå klarar av det, älskling”, mumlade hon sedan
i mitt öra.

Väl ute på gatan och på avstånd från hemvändande gäster
stannade Roxster i lampskenet, tog leende mina händer och
kysste mig.



”Jonesey”, viskade han och såg in i mina ögon. ”Jag …”
Han vände sig bort och tog några danssteg. Han var så full.
Han vände sig om igen och såg ledsen ut en stund, sedan glad,
sedan utbrast han: ”Jag hjärtar dig. Jag har aldrig sagt det till
en kvinna förut. Jag önskar jag hade en tidsmaskin. Jag hjärtar
dig.”

Om det finns en Gud är jag säker på att Han har annat att
ordna med, ta bara krisen i Mellanöstern och allting, än att ge
tragiska änkor perfekta sexnätter, men det kändes faktiskt som
om Gud lagt tankarna på sina andra bekymmer åt sidan den
natten.

Nästa morgon, när Roxster hade åkt till sin rugbymatch och
barnen hade lämnats på sina respektive trolleri- och
fotbollskalas, gick jag och lade mig en timme till och mindes
ögonblick från kvällen före: Roxster som kom upp ur poolen,
Roxster i lampskenet, glad när han sa: ”Jag hjärtar dig.”

Men ibland när det är mycket som händer på en och samma
gång blir hjärnan förvirrad och det är först senare som man
kan titta närmare på informationen i alla dess beståndsdelar.

”Jag önskar jag hade en tidsmaskin.”

Det bubblade fram mellan alla de andra orden och bilderna
från kvällen före. Det sekundsnabba vemodet i hans blick
innan han sa: ”Jag hjärtar dig … Jag önskar jag hade en
tidsmaskin.”

Det var första gången som han någonsin kommit in på
åldersskillnaden, frånsett i skämt om mina knän och tänder. Vi
hade låtit oss ryckas med av glädjen, ivern vid insikten om att
bland allt skrot och korn i cyberrymden hade vi båda funnit
någon som vi verkligen gillade, och det var inte bara ett
engångsligg, eller ett tregångersligg, det fanns ett riktigt band
mellan oss, så mycket ömhet och humor. Men i sitt ögonblick
av berusad glädje hade han avslöjat sig. Det spelade roll för
honom, och därmed kom elefanten in i rummet.
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FRUKTANSVÄRT HEMSK OCH
RIKTIGT DÅLIG DAG
 

Tisdag 4 juni 2013

60,8 kg, kalorier 5 822, jobb 0, toyboys 0, respekt från
produktionsbolag 0, respekt från skola/dagis 0, respekt från
barnflicka 0, respekt från barn 0, uppätna hela påsar med
riven ost 2, uppätna hela paket med havrekakor 1, uppätna
hela stora grönsaker 1 (ett kålhuvud).

09.00 Mmm. Ännu en högst erotisk natt med Roxster. Fast
känner samtidigt obehaglig klump av oro. Billy och Mabel
hade inte riktigt somnat när han dök upp, och de kom en
trappa ner och grät, för Billy sa att Mabel hade kastat
Salivia och ”förblindat” honom i ena ögat. Tog evigheter att
få dem att somna om.

När jag kom ner igen verkade Roxster, som inte märkt att
jag var tillbaka, lite förbannad.

Jag sa: ”Ursäkta!” och han tittade upp och skrattade så där
glatt som han brukar och sa: ”Det var bara inte så här jag
föreställt mig att jag skulle tillbringa kvällen.”

Hur som helst, så fort maten var på gång var han som
vanligt igen. Och det var en dröm. Badrumsstolen och -
spegeln kom verkligen till sin rätt. Och minisemestern är nästa
helg! Vi ska hitta en pub på landet och vandra och ligga och
äta och allt möjligt! Chloe har lämnat ungarna så jag kan sätta
mig direkt med Vinlöven – som börjar verka mindre som en
omöjlig dröm och mer som en fantastisk verklighet – en film,
skriven av mig och med Ambergris Bilk i huvudrollen! Så allt
är bra. Definitivt. Måste bara sätta igång och skriva om den.



09.15 Mmmmm. Får hela tiden minnesbilder från badrummet.

09.25 Skickade just ett sms till Roxster med texten:
<Mmmmm. Var så härligt att du stannade kvar.>

09.45 Fast varför har han inte svarat? ”Jag önskar jag hade en
tidsmaskin.” Gud, varför har jag alla de här bilderna av mig
själv som jag direkt går tillbaka till – som att jag är en
stalker, eller en tragiskt vilseledd mormor som vaggar runt
på disco i tajts och ärmlöst linne med sladdriga armar,
krusigt hår, putmage och plasttiara.

09.47 Okej. Måste skärpa mig, komma upp och igång. Kan
inte flyta runt i underkläder och ha fullständigt meningslös
inre fram och tillbaka-monolog om varför toyboy inte har
svarat på sms, när jag har filmmanus att skriva och barn att
ta ansvar och schemalägga saker för.

Men varför hör han inte av sig?

09.50 Ska kolla mejlen.

09.55 Ingenting. Bara ett vidarebefordrat mejl från George
från Greenlight. Kanske något trevligt?

10.00 Herregud. Öppnade vidarebefordrade mejlet och
detonerade bomb.

FW: Avsändare: Ambergris Bilk

Till: George Katernis

Pratade just med Dougie. Han är heeeeeeeelt underbar.

Är helt inne på Vinlöven nu. Så glad att han tänker likadant
om att plocka in en riktig manusförfattare.

Några sekunder glodde jag oförstående på skärmen.

”En riktig manusförfattare.”

EN RIKTIG MANUSFÖRFATTARE?

Sedan tog jag ett fjärdedels kålhuvud som Chloe av någon
anledning hade lämnat framme på köksbordet (övertalade hon



dem att äta något slags kålrecept från Gwyneth Paltrows
kokbok till frukost?), började lasta in kålbitar i munnen och gå
runt köksbordet väldigt snabbt och tugga och tappa kål på
underklänningen och på golvet. Det plingade i telefonen:
Roxster.

<Eller hur, visst var det? Men nu är jag väldigt förvirrad
över vårt förhållande. Hemskt, hemskt förvirrad, baby.>

Nytt sms-pling: Dagis.

<Mabel har ett inflammerat finger. Nageln har nästan trillat
av. Det måste ha sett ut så där i flera dagar.>

10.15 Lugn och samlad. Ska helt enkelt öppna kylen, ta fram
riven mozzarella och proppa munnen full med ost och mer
kål.

10.16 Okej, alltihop i munnen nu. Ska bara ta en klunk Red
Bull för att avrunda. Oj! Telefonen! Kanske Roxster som
ångrar sms?

11.00 Var Imogen från Greenlight. ”Bridget. Det har skett en
väldig miss. George har precis vidarebefordrat ett mejl till
dig av misstag. Skulle du möjligen kunna radera det innan
du … Bridget? Bridget?”

Kunde inte svara pga full mun. Rusade fram till diskhon
och spottade ut läsk, riven ost och kål, och just då kom Chloe
nerför trappan. När jag vände mig om och log mot henne hade
jag kål och mozzarella på tänderna, som en vampyr som
ertappats med att äta en människa.

”Bridget? Bridget?” sa Imogen fortfarande i telefonen.

”Ja?” sa jag och vinkade glatt till Chloe samtidigt som jag
spolade i diskhon med den utdragbara kranen för att försöka
skölja bort ost och kål.

”Hörde du om Mabels finger?” viskade Chloe. Jag nickade
lugnt och gjorde en gest mot telefonen under hakan. Medan



jag hörde Imogen upprepa historien om Georges oavsiktligt
vidarebefordrade mejl föll blicken på tidningen som
fortfarande låg hopvikt där Roxster hade läst den.

Toyboyens tragiska öde

Av Ellen Boschup

Plötsligt vimlar det av toyboys överallt! I takt med att
framstegen inom den medicinska forskningen har gjort att man
kan bevara ett ungdomligt utseende, och allt fler medelålders
kvinnor lägger ner tid och resurser på att göra just detta, har
allt fler fått upp ögonen för ”den yngre mannen” – Ellen
Barkin, Madonna och Sam Taylor-Wood för att bara nämna
några. För dessa äldre jagande kvinnor, eller ”pumor” som de
så lämpligt kallas, är fördelarna uppenbara: ungdom;
ordentligt, frekvent och tillfredsställande sex; plus den typen
av kravlöst umgänge som de aldrig skulle finna bland sina
förslappade och tunnhåriga medelålders manliga motparter
som är alldeles för oföretagsamma och självupptagna för att
stå emot tiden.

”Bridget?” sa Imogen. ”Är allt okej? Vad händer? Jorden
anropar Bridget. Bridget? Net-a-Porter? Mini-Mars?”

”Nej! Perfekt! Tack för att du hörde av dig. Jag ringer.
Hej!” Jag stängde av telefonen och läste omtöcknat vidare.

För de försvarslösa unga pojkar som blir deras byte kan det
tyckas vara en god affär. I alla fall så länge lampan är släckt
framstår kvinnorna som imponerande välbevarade. Som
inlagda citroner. Det finns ingen press att skaffa barn, inga
krav att den unge älskaren ska lyckas i karriären. I stället
öppnas porten till en glamorös, sofistikerad värld som han inte
kunnat drömma om. En erfaren älskarinna, en kvinna som vet
vad hon vill i sängen, som stärker hans anseende – en biljett in
i samhället och möjligheter till luxuöst resande. Vilka är
nackdelarna? När han har fått sitt lystmäte kan han helt enkelt
lämna puman, som girigt kastar sig över sitt nästa intet ont



anande byte. Men som allt fler av dessa olyckligt lottade börjar
märka …

”Allt okej, Bridget?” sa Chloe.

”Ja, toppen. Är du snäll och går upp och städar Mabels
byrålådor?” sa jag i ovanligt lugn och myndig ton.

Så fort Chloe hade gått slet jag åt mig en kålbit till som jag
slängde in i munnen tillsammans med en bit Nicorette innan
jag läste vidare.

… i stället för att bryta upp självmant och gå stärkta ur
erfarenheten, står dessa utnyttjade pojkar nedbrutna och
sexuellt slutkörda, med självkänslan körd i botten och en
viktig fas i karriären och parbildandet förbi. Men vänta lite!
Vissa av de här ynglingarna, som Ashton Kutcher, använder i
och för sig sin puma som en kungamakare för att gynna sin
egen karriär och profil. Långt fler blir däremot övergivna,
sittande i sina sjabbiga lägenheter och hyresrum, föraktade av
vänner, familj och kollegor för att ha sällskapat med kvinnor
gamla nog att vara deras far- eller mormödrar, tillbaka i sin
egen värld, en värld som nu verkar sakna en glamour som de
aldrig …

Jag sjönk ihop vid bordet och lutade huvudet mot armarna.
Jävla Ellen Boschup. Fattar inte de där människorna vilken
skada de ställer till med, med sina snabba sociala
generaliseringar? Plockar fejkade fenomen och vaga
föreställningar ur tomma luften på möten – ”Vad hände med
matsalen?” ”Plötsligt vimlar det av matsalar överallt!!” – och
skriver sedan pretentiösa samhällsbetraktelser som om det
vore sammanfattningen av åratals ingående forskning snarare
än 1 200 ord som ska in före deadline, förstör folks liv och
förhållanden, utifrån något som de råkat höra på gastropuben
och några suddiga fotografier i skvallertidningen Heat.

”Ska jag åka och hämta Mabel och följa henne till
läkaren?” frågade Chloe. ”Är allt bra, Bridget?”



”Nej, nej, jag … åker och hämtar henne”, sa jag. ”Kan du
messa skolan och säga att jag är där om fem?”

Jag gick lugnt in på toaletten där jag blev sittande med
huvudet snurrande av tankar. Om det bara var en sak jag skulle
hantera. Roxsters ”förvirring”, den hemska artikeln, den
”riktiga manusförfattaren” och skammen över det
inflammerade fingret kunde jag antagligen ta var för sig, men
inte allt på en gång. Helt klart måste det inflammerade fingret
gå först, men kunde jag låta någon se mig i det här tillståndet?
Skulle skolan eller läkaren ordna så att Mabel blev
omhändertagen om jag dök upp så här stirrig och knäpp och
tog med henne till läkaren?

Jämvikt var det jag behövde. Jag behövde rensa tankarna,
för precis som det står i Hur du behåller förnuftet är hjärnan
plastisk.

Jag tog några djupa andetag och sa: ”Maaaaa”, för att be till
universums moder.

Jag såg på mig själv i spegeln. Det var verkligen inte bra.
Jag tvättade ansiktet, rättade till håret med fingrarna, kom ut
från toa och passerade Chloe med ett nådigt husfruleende som
skulle skyla över det faktum att jag fortfarande gick i
underklänning klockan elva på förmiddagen och att hon
kanske just hade hört mig säga ”Maaaaa” inne på toa.

13.00 Mabel verkade tycka att det där med fingret var ganska
spännande. Det var faktiskt inte så illa som det lät, men det
var ändå svårt att förstå hur en ansvarsfull mor kunde ha
missat det om det verkligen sett ut så där hela tiden.

Stod framför de två receptionisterna hos läkaren i fyra
minuter medan de lugnt fortsatte att knacka på tangenterna
som om a) jag inte var där och b) båda två skrev på
kontemplativa dikter. Under tiden skuttade Mabel glatt
omkring i väntrummet och hämtade broschyrer från plaststället
på väggen.



”Jaka läsa!” sa hon och började läsa: ”Gå-å nå-å r.”

”Jättebra, älskling”, sa jag och hade till slut satt mig och
desperat kollat igenom mina sms för att se om Greenlight eller
Roxster eller någon alls hade något att säga som skulle göra
mig på bättre humör.

”Gå-å nå-å ri ri hm aha re.”

”Duktig du är!” mumlade jag.

”Gånåre!” ropade hon triumferande och slog upp
broschyren. ”Oj, det är bilder i! Kadu läsa Gånåre för mig?”

”Oj! Hahaha!” sa jag och tog broschyrerna och stoppade
ner dem i handväskan. ”Nu ska vi se om det finns några andra
fina broschyrer”, sa jag och stirrade glasartat på en hel
uppsättning i en mängd glada färger: Syfilis, Icke-specifik
uretrit, Kondomer för män och kvinnor och – lite i sista laget –
Flatlöss.

”Nu leker vi med leksakerna!” kvittrade jag.

”Jag fattar inte att jag inte såg det”, sa jag när vi till slut
fick träffa läkaren.

”De kan blossa upp på ett ögonblick”, sa läkaren stöttande.
”Hon behöver bara lite antibiotika så blir det bra.”

Efter läkaren gick vi och köpte några Disneyprinsessplåster
på apoteket och Mabel bestämde sig för att hon ville gå
tillbaka till skolan.

14.00 Skönt att komma hem till ett tomt hus och satte mig ner
för att … ja, för att vadå? Jobba? Men jag har väl fått
sparken, eller? Allt verkar mörkt och dystert.

Aha, vänta, har på mig lässolglasögon igen.

15.15 Suttit i tjugo minuter och stirrat överdrivet känslosamt i
tomma intet och försökt låta bli att tänka på att skjuta mig
som Hedda Gabler, men började sedan googla på dödskalle-



eller dolksmycken på Net-a-Porter i stället. Insåg sedan
med ett ryck att det var dags att hämta Mabel och Billy.

18.00 Jag var tokstressad när Mabel och jag kom fram till
Billys skola för vi var försenade och först måste jag till
expeditionen för att ordna med Billys fagottlektioner. ”Har
du blanketten?” sa skolsekreteraren, Valerie. Började rota
igenom den röra som var min handväska och lade ifrån mig
papper på disken.

”Åh, mr Wallaker”, sa Valerie.

Jag tittade upp och där stod han och småflinade som
vanligt.

”Allt under kontroll?” sa han och synade röran. Jag följde
hans blick. Syfilis – vårda din sexuella hälsa. Gonorré –
tecken och symptom. Sexualupplysning! En användarguide.

”De är inte mina”, sa jag.

”Nej, nej.”

”De är Mabels!”

”Mabels! Ja, då så.” Han verkade tycka att det var
vansinnigt roligt. Jag slet åt mig broschyrerna och stoppade
ner dem i väskan igen.

”Hörru!” sa Mabel. ”Dämina boschyrer. Fåja dom!”

Mabel stack handen i min väska och fick tag i Gonorré –
tecken och symptom. Jag försökte helt ovärdigt rycka åt mig
den, men Mabel vägrade släppa.

”Dämina boschyrer”, sa Mabel anklagande och tillade
effektfullt: ”Föfan!”

”Och de är väldigt användbara broschyrer”, sa mr Wallaker
och böjde sig ner. ”Ska du inte ta den här också och ge resten
till mamma?”



”Tack, mr Wallaker”, sa jag vänligt men bestämt, satte
näsan i vädret och svepte nådigt iväg mot skolgrindarna, höll
nästan på att snubbla över Mabel i trappan men gjorde i alla
fall en ganska elegant sorti.

”Bridget!” röt mr Wallaker plötsligt, som om jag var en av
hans elever. Jag vände mig förskräckt om. Han hade aldrig
kallat mig Bridget förut.

”Har du inte glömt något?”

Jag stirrade tomt på honom.

”Billy?” Han vände sig till Billy som kom travande och såg
på mr Wallaker med ett konspiratoriskt leende. Båda två
flinade.

”Ibland glömmer hon att gå upp också”, sa Billy.

”Det kan jag tro”, sa mr Wallaker.

”Kom nu, barn”, sa jag och försökte återvinna min
värdighet.

”Ja, mamma”, sa Mabel med en omisskännlig portion ironi
som faktiskt var väldigt irriterande att höra från någon som var
så liten.

”Tack, min dotter”, sa jag lent. ”Skynda på nu! Hej då, mr
Wallaker.”

När vi kom hem sjönk Billy och jag ner i soffan medan Mabel
lekte glatt med sina sexualinformationsbroschyrer.

”Jag fick jättedåligt betyg på läxan”, sa Billy.

”Jag fick jättedåligt betyg på manusskrivandet.”

Jag visade honom mejlet om den ”riktiga
manusförfattaren”. Billy sträckte fram blocket med den
färglagda elefantguden Ganesha och lärarens kommentar:

Jag tycker om din blandning av gult, grönt och rött på hans
huvud. Däremot är jag inte säker på att de flerfärgade öronen



riktigt fungerar.

Vi såg dystert på varandra och började sedan fnissa.

”Ska vi ta en havrekaka?” sa jag.

Vi satte i oss hela paketet, men det är väl som att äta müsli,
eller hur?



ÖVERFYLLDA LIV
 

Onsdag 5 juni 2013

60,8 kg, timmar på ett dygn 24, timmar som behövs för att
hinna med allt man förväntas göra på ett dygn 36, timmar
ägnade åt oro över hur hinna med allt man förväntas göra på
ett dygn 4, saker som skulle ha gjorts och faktiskt blivit gjorda
1 (gå på toa).

14.00.

ATT GÖRA-LISTA

* Lägga i tvätt

* Svara på inbjudan från Zombie Apocalypse

* Ringa Brian Katzenberg ang Ambergris Bilk-mejl

* Pumpa cykel

* Riven ost

* Planera helgen: Lördag eftermiddag är Atticus afrikanska
trumkalas för Billy men Bikrams mamma säger att hon kan
hämta om vi lämnar eller tvärtom, sedan Cosmatas bygga
nalle-kalas för Mabel på sön samtidigt som Billys fotboll.
Göra upp med Jeremiahs mamma och Cosmatas mamma vem
som hämtar ungarna från vilket kalas och även fråga Jeremiahs
mamma om Jeremiah vill följa med på fotboll

* Ringa mamma (min mamma)

* Ringa Grazina och höra om hon kan hoppa in i helgen, sedan
kolla tåg till Eastbourne

* Komma fram till hur det blir med minisemester med Roxster

* Hitta bankkort



* Hitta digitalboxkontrollen

* Hitta telefon

* Gå ner 1,5 kg

* Svara på massmejl ang friluftsdagsgrönsaker

* Ta reda på om jag ändå ska gå på Greenlight-möte i morgon

* Romare- och greker-kalas/gudavärldsfoto

* Vaxning halvben och bikini ifall minisemester fortfarande
aktuell

* Ändelsefamiljen ”ig”:s ”släktvapen”

* Corestabilitet

* Fylla i blankett om Billys fagottlektioner och lämna på
skolan

* Hitta fagottblankett

* Toaglödlampa

* Motionera på motionscykel (kommer helt klart inte hända)

* Skicka tillbaka Net-a-Porter-klänning som inte användes på
Talithas fest

* Ta reda på varför kylen låter

* Hitta och förstöra Mabels gonorrébroschyrer

* Hitta slutscen från utkast 12 om sportdykning

* Tänder

Gud. Alla punkter kommer faktiskt inte att hinnas med på en
timme, nu tjugo minuter.

Okej. Får helt enkelt använda ”kvadrantmetoden”, som det
står i Högeffektiva människors sju vanor, och helt enkelt ordna
punkterna i ”fyra kvadranter”:



VIKTIGT BRÅDSKANDE

* Svara Zombie Apocalypse

* Gå på toa

* Ringa Brian Katzenberg
ang Ambergris Bilk-mejl

* Vaxning halvben och
bikini ifall minisemester
aktuell

* Pumpa cykel

* Riven ost

* Tänder

* Ögonbryn

* Riven ost

* Komma fram till hur det
blir med minisemester med
Roxster

* Svara skolmammas
massmejl ang 3 C:s
friluftsdagspicknick

* Ringa Grazina och höra
vilken tid hon kan börja på
lördag, sedan googla på
romantiska landsortspubar

* Förbereda för att skicka
tillbaka Net-a-Porter-
klänning som inte användes
på Talithas fest

* Ta reda på var Cosmas
bor

VIKTIGT INTE
BRÅDSKANDE

* Motionera på
motionscykel, kommer helt
klart inte hända

* Hitta blankett om Billys
fagottlektioner, fyll i och ta
med till skolan

* Ringa Jeremiahs mamma

* Ringa mamma (min
mamma)

* Ta tag i sociala mejl

* Förbereda för att skicka
tillbaka Net-a-Porter-
klänning som inte användes
på Talithas

fest

* Göra upp med Jeremiahs
mamma och Cosmatas
mamma vem som hämtar
ungarna från vilket kalas
och även fråga Jeremiahs
mamma om Jeremiah vill
följa med på fotboll

* Riven ost

* Tänder

* Ögonbryn

* Gudavärldsfoto från
romare- och grekerkalas

 

INTE VIKTIGT
BRÅDSKANDE

INTE VIKTIGT INTE
BRÅDSKANDE



* Svara Zombie Apocalypse

* Hitta digitalboxkontroll

* Hitta Visakort

* Hitta tänder

* Hitta telefon

* Gå ner 1,5 kg

* Hitta och förstör Mabels
gonorrébroschyrer

* Göra upp med Spartacus
mamma och Cosmatas
mamma vem som hämtar
ungarna från vilket kalas
och även fråga Jeremiahs
mamma om Bikram vill
följa med på fotboll

* Ta reda på schemat för
helgen

* Lördag eftermiddag är
Atticus afrikanska
trumkalas för Billy men
Bikrams mamma säger att
hon kan hämta om vi
lämnar eller tvärtom, sedan
Mabels bygga nalle-kalas
med Cosmata för Mabel på
sön samtidigt som Billys
fotboll

* Vattenkokare från John
Lewis

* Ta reda på om jag ändå
ska gå på Greenlightmöte i
morgon

* Riven ost

* Ringa Bikrams mamma

* Lägga i tvätt

* Ringa Brian Katzenberg
ang Ambergris Bilk-mejl

* Dansfeber

* Svara skolmammas
massmejl om maten på 3C:s
friluftsdag

* Hitta fagottblankett

* Fixa corestabilitet

* Boka tandläkartider åt
Billy och Mabel

* Ringa mamma (min
mamma)

* Förbereda för att skicka
tillbaka Net-a-Porter-
klänning som inte användes
på Talithas fest

* Gå på toa

14.45 Ni ser. Mycket bättre!

14.50 Ska kanske gå på toa. Det är i alla fall en av punkterna.

14.51 Då så, nu har jag varit på toa.



14.55 Oj! Ringer på dörren!

Jag öppnade dörren och Rebecca från andra sidan gatan
dråsade in i hallen med tiara, utsmetad mascara under ögonen,
tomt stirrande blick och i händerna en lista och en plastpåse
full med äggsmörgåsar.

”Vill du ha en cigg?” sa hon med konstig, världsfrånvänd
röst. ”Jag orkar inte längre.”

Vi gick en trappa ner och satte oss och stirrade tomt framför
oss medan vi sög på våra cigaretter som fiskarmadamer.

”Den årliga latinpjäsen”, sa hon med konstig, frånvarande
röst.

”Lärarpresenter”, fyllde jag i dystert. ”Zombieapokalypser.”
Fick sedan hostattack eftersom inte har rökt på fem år, frånsett
två bloss på joint på Skinnjacksmansfest.

”Jag tror jag har drabbats av ett totalt sammanbrott utan att
någon egentligen märker det”, sa Rebecca.

Flög plötsligt på fötter och fimpade cigaretten.

”Det är bara en fråga om att prioritera i kvadranter. Titta
här!” sa jag inspirerat och höll upp mitt kvadrantschema
framför näsan på henne.

Hon stirrade på pappret och började sedan fnittra hysteriskt
och gällt som mentalpatient.

Plötsligt fick jag en snilleblixt. ”Det råder
undantagstillstånd!” sa jag upprymt. ”Solklart
undantagstillstånd. Så fort undantagstillstånd har utlysts ligger
normal service nere och man behöver inte förvänta sig att
något ska vara okej och man behöver bara göra det man måste
göra för att ta sig igenom undantagstillståndet.”

”Perfekt!” sa Rebecca. ”Vi tar en liten drink. Bara en
pyttepytteliten.”



Alltså, det var bara ett halvt glas och faktiskt kändes allting
genast mycket bättre, tills hon flög upp och sa: ”Herrejävlar.
Jag ska ju hämta ungarna”, och sprang ut genom dörren just
som Roxster messade: <Du har blivit väldigt tyst, Jonesey.>

Rebecca dök upp igen för att hämta sina äggmackor just
som jag kom ihåg att jag skulle hämta mina ungar också.
Sprang en trappa upp, sedan ner och letade efter riskakorna
samtidigt som jag messade Roxster: <Jag är bara förvirrad av
sms där du skrev att du är förvirrad.>

15.30 Tillbaka i bilen nu. Skit också, glömde riskakorna.

Oj, sms från Roxster.

<Bara en panikattack. Ska jag ringa dig i kväll för att
diskutera, min läckra lilla pirog?>

Har HAN fått en panikattack?

Slutade med att jag skyndade från bilen mot skolan i
otymplig halv språngmarsch när några skandinaviska turister
utsåg mig – av oförklarlig anledning – till rätt person att fråga
om vägen. Livrädd att de skulle försöka stjäla min tid fortsatte
jag att gå med bestämda steg samtidigt som jag pekade ut
vägen åt dem över axeln. Herregud. Har svikit mitt land
genom att vara ogästvänlig mot utlänningar (fast Skandinavien
är med i EU, tror jag?). Men vart är världen på väg när man är
mer rädd att förbipasserande ska stjäla ens tid än ens
handväska?

21.30 Roxster har inte ringt.

Å gud, han kommer att ringa och göra slut med mig för att
han inte har en tidsmaskin.

22.00 Avskyr när folk skjuter upp telefonsamtal för man vet att
de skjuter upp det för att de måste säga det man inte vill
höra. Fast Roxster avskyr i alla fall telefonsamtal eftersom
jag pratar för mycket och inte kan vänta med att prata till
morgonen. Oj, det ringer! Roxster!



22.05 ”Å hej, älskling.” Mamma. ”Vet du att Penny Husbands-
Bosworth har börjat ljuga om sin ålder – hon säger att hon
är åttiofyra. Det är rent löjligt. Påll, du vet, dessertkocken,
han säger att hon bara gör det för att alla ska säga att hon
ser så ung ut och …”

22.09 Har lyckats få mamma att lägga på, men nu skäms jag
och tänker dessutom att kanske Roxster ringde medan
hon … Hurra! Sms!

22.10 Var från Chloe.

<Styr bara upp schemat inför helgen. Jag tar alltså lördag
fm tills Grazina kommer, sedan passar Grazina Mabel medan
Bikrams mamma skjutsar Billy till afrikanska trumkalaset,
sedan vidare till Ezekiels romare- och greker-kalas (ska jag ta
gudavärldsfotot – någon särskild gud/kostym? Grek eller
romare?). Sedan stannar Grazina till 17 på söndag, skjutsar
Billy till fotbollen och hämtar båda två, Mabel från Cosmatas
nallekalas med Billy. Jag tar över vid 17 … Det enda är att jag
måste gå vid 18 så att jag hinner på ett tai chi-event med
Graham …>

Aaaaah! Hur har barnuppfostran blivit så … så
komplicerat? Är som att man ständigt måste hålla sig på en
skyhög stimulans- och lyckonivå.

22.30 Plötsligt ursinnig på Roxster och skyller hela den
socioglobala dysfunktionella barnuppfostranskollapsen på
honom. JÄVLA Roxster! Jag och Chloe har fått hålla på
och fixa med den här komplicerade matrisen över
afrikanska trumslagare och nallar och folk som rycker in
för att ta hand om barnen pga Roxster, och nu har jag
ingenstans att åka och ingen att träffa, pga Roxster.
Kommer att bli som en … som en JÄTTEGÖKUNGE,
överflödig i eget hus, enbart pga ROXSTER! – lämpligt
nog utan att tänka så mycket på det faktum att det var jag



som från början velat åka på den barnpassningskrävande
minisemestern.

22.35 Skickade på ren impuls fullständigt iskallt sms till
Roxster där det stod: <Vänligen meddela om du vill åka på
minisemester i helgen. Jag har flera frågor att lösa om vi
fortfarande tycker att vi ska åka.> – men ångrade mig
genast eftersom totalt icke-Zen och konsten att älska och
hemsk, skitnödig och elak ton. Full förståelse för om
Roxster blir tveksam pga tjugoett års åldersskillnad, särskilt
när tonen skitnödig.

22.45 Dämpat svar från Roxster.

<Det skulle jag vilja, Jonesey, bara lite bekymrad över vad
som händer närmast.>

Skickade impulsivt tillbaka: <Men minisemestern är redan
spikad och det är första chansen vi får att åka iväg tillsammans
på egen hand och det kommer att bli så romantiskt och … och
allt.>

Några minuters väntan – sedan ett sms-pling.

<OK, skit samma! Åt helvete med panikattacken, baby, vi
gör det!>

Jippie! Vi ska åka på minisemester.

23.00 Talitha ringde nyss för att höra vad som var på gång och
sa: ”Försiktig, älskling. Har de väl fått stora skälvan är det
inte bara det att de inte njuter av stunden längre, de tänker
långsiktigt. Och Roxster är alldeles för ung för att veta
vilket katastrofalt misstag det är.”

Vill mest bara slå händerna för öronen och säga: ”Lalalala,
bryr mig inte. Man lever bara en gång. Vi ska åka på
minisemester! Hurra!”

Torsdag 6 juni 2013



09.30 Kom hem efter att ha lämnat ungarna. Gick in på mejlen
för att ta tag i picknicken på skolans friluftsdag och
detonerade:

Avsändare: Brian Katzenberg

Ämne: Vidarebefordrat mejl

Ja, du har fått sparken. Men de vill fortfarande ha med dig på
ett hörn. De tänker ordna ett möte med den nye författaren.
Filmbranschen!

Ny författare? Redan? Hur kunde de hitta en så snabbt?

Telefonen kvackade.

Roxster: <Öh, hittar du någonstans att bo för jag gör det
inte? Allt är bokat.>

Satte full fart och började googla landsortspubar på
LateRooms.com bara för att inse att allt var fullbokat.

Vi är som Josef och Maria utan rum på härbärget, fast i
stället för att snart föda Guds son är jag snart dumpad av Josef.

10.00 Messade nyss Tom som messade tillbaka efter fem
minuter.

<LateRooms.com har ett trädhus med terrass i anslutning
till Chewton Glen Hotel.>

10.05 Aha. Kollade upp trädhuset. Kostar 875 pund natten.

10.15 Hurra! Har hittat ett rum på en pub.

10.20 Aha, ringde dit. Det är Bröllopssviten. Messade Roxster.

<Har hittat rum vid floden i Oxfordshire.>

<Du är zå zmart, älskling. Serverar de stor engelsk frukost?
>

<Ja. En sak bara.>

<Vad? Det är inte antingen bacon eller korv?>

http://laterooms.com/
http://laterooms.com/


<Nej. Men … jag måste säga det snabbt. Det är
Bröllopssviten.>

<Jag visste det. Det var den du ville ha hela tiden. Är det
helt säkert att de serverar stor frukost?>

<*Suckar* Ja, Roxster, det gör de.>

<Tåg till Oxford alltså. Snabbvigsel i Oxford. Sedan taxi
till puben?>

<Japp.>

<Jag ordnar ring på lunchen när jag sticker ut och köper
macka.>

<Shhh. Jag är inne på Net-a-Porter. Klänningar: brud-.>

10.45 Inget svar. Herregud. Han kanske tror att jag menar
allvar?

<Vad säger du?> vågade jag mig på att fråga.

Tyckte sedan att jag borde underlätta för honom ifall han
verkligen bara sökte en avkopplande miljö för den stora
brytningen.

<Eller så kan vi åka någonstans i närheten och bara vara
borta över dagen?>

Höll andan …

<Jag säger maxad minisemester, Jonesey. Jag fantiserar
redan om det.>

<Finns jag över huvud taget med i de där fantasierna eller
är det bara maten?>

<*Googlar menyn* Självklart gör du det, mitt lilla
kycklingknyte med skogssvamp.>

11.00 Känner mig plötsligt lättsinnig och yr. Jag bokade
rummet och messade: <Jag ringde dit och de säger att vi
måste uppvisa vigselbevis.>



Lång paus, sedan …

<Du skojar, va?>

<Roxster, du är så lättskrämd.>



MINI- ELLER MINERAD SEMESTER?
 

Lördag 8 juni 2013

Sms-trafiken har varit livligare än någonsin med Roxby
McDuff, fylld med planer inför resan, så kanske var det bara
Ellen Boschups toyboyartikel som gav honom stora skälvan
och nu är han i nuet och allt är bra.

Hur som helst, bäst att packa klart om jag inte ska missa
tåget. Hurra, sms från Roxster.

<Jonesey?>

Tänkte han lämna återbud?

<Ja, Roxster?> skrev jag nervöst.

<*På ett knä* Vill du bli min hustru?>

Stirrade på telefonen. Vad var det här?

<Roxster, hänger det möjligtvis ihop med maten i
äktenskapsförordet?>

<Det står att jag har rätt till en stor engelsk frukost med
ägg, bacon, svamp och flamberad korv varje söndag. Vill du
bli min?>

Tänkte noga och eftersom jag misstänkte något skumt skrev
jag:

<Du tror inte att det skulle verka som att jag tar för
allvarligt på det här om vi gifter oss?>

<Vet inte. Jag tänkte mest för matens skull.>

Söndag 9 juni 2013



Minisemestrar 1, ligg 7, enheter alkohol 17, kalorier 15 892,
vikt 87,5 kg (inklusive, som det känns, mindre djur på 27 kg).

Minisemestern var gudomlig. Den var en dröm. Hela helgen
skämtade vi om att vi var gifta. Vädret var milt och soligt och
det var ljuvligt att komma bort från bullret och att göra-
listorna. Roxster var på sitt piggaste och gladaste humör.
Puben var pytteliten och låg i en undangömd dal vid en liten
flod. Bröllopssviten fanns i en fristående lada, vitmålad, med
snedtak och grova timmerbjälkar, och fönster åt två håll, det
ena med utsikt mot floden och längre bort en äng. Försökte slå
bort minnen av bröllopssviten vid mitt riktiga bröllop med
Mark. Men började skratta när Roxster bar mig över tröskeln,
låtsades vackla under tyngden och stjälpte ner mig på sängen.

Fönstren stod öppna och de enda ljud som hördes kom från
floden, fåglarna och på avstånd får. Vi hade drömskt och
sömnigt sex och sov en stund. Sedan gick vi längs floden och
hittade ett litet gammalt kapell, där vi låtsades gifta oss och att
korna var bröllopsgäster. Till slut kom vi fram till en annan
pub där vi drack för mycket öl för att släcka törsten och sedan
vin på det. Ingen sa något om att göra slut. Däremot berättade
jag för Roxster att jag fått sparken från Vinlöven och han var så
gullig och sa att de var galna allihop som inte uppskattade min
sällsynta begåvning och de skulle få smaka på hans biffiga
armmuskler. Sedan åt vi en middag som var så gigantisk att
jag nästan inte kunde röra mig efteråt. Jag hade som en
enorm … grej i magen … det kändes som att vara gravid med
en märklig varelse med väldigt utstickande armar och ben.

Vi gick ut för att försöka promenera bort det. Det var
fullmåne och plötsligt tänkte jag på Mabel: ”Därä månen. Den
följar mig.” Jag tänkte på Mark, och alla gånger som månen
hade följt oss, och alla år när jag var säker, säker på att han
alltid skulle finnas där, och att det inte väntade hjärtesorger
längre fram, utan bara år efter år som bredde ut sig framför oss
och som vi skulle få tillsammans.



”Allt bra med dig, gumman?” sa Roxster.

”Det känns som jag har ätit en Bambi”, skrattade jag
överslätande.

”Det känns som jag vill äta upp dig”, sa Roxster. Han lade
armen runt mina axlar och allt kändes bra igen. Vi gick en bit
längs floden, kom sedan till ett kärr och bestämde oss för att
det var för mörkt och för långt och gick tillbaka till puben och
ringde efter en taxi.

När vi kom tillbaka till rummet stod fönstren vidöppna och
rummet var fyllt med blomdoft och bruset från floden. Tyvärr
var Bambin så enorm att jag bara orkade sätta på mig
underklänningen och lägga mig framstupa på sängen fastän det
kändes som om jag hade en jättebula under mig i madrassen
och i den låg Bambin. Plötsligt började en hund skälla, väldigt
högt, precis utanför fönstret. Den bara höll på. Sedan flyttade
Bambin lite på sig och blev pinsamt nog till en jättefjärt.

”Jonesey!” sa Roxster. ”Var det en fjärt?”

”Kanske bara en pyttepytteliten Bambifjutt”, sa jag
förläget.

”Liten Bambifjutt? Det lät mer som ett flygplan som lyfte.
Den fick till och med tyst på hunden!”

Det stämde faktiskt. Men sedan började den jäkla hunden
skälla igen. Det var som att sitta i ett ruffigt bostadsområde i
utkanten av Leeds.

”Jag ska ge dig annat att tänka på, baby”, sa Roxster.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmm.

22.00 Tillbaka i London nu. Helt salig. Kom hem vid sex och
kände mig som en ny kvinna. Barnen verkade ha haft det
jättebra och jag var så glad att se dem igen och var så
uppfylld av livsglädje och älskvärdhet att till och med en



söndagskväll, med panik för bortglömda läxor, passerade i
ett gyllene hemmets härd-skimmer à la 50-tal. Bättre,
enklare föräldraskap? Ha bara massor av sex.

Oj, sms.

Roxster: <Livet som gift är ganska trevligt, eller vad säger
du, min kära?>

Hmm. Misstänker något lurt. Fortfarande på min vakt efter
allt det där med förvirring och panikattacker.

Jag: <*Fjärtar* Du ska inte tro att jag trånar och längtar.>

Roxster: <*Snyftar*>

Jag: <*Ondskefullt häxskratt* Jag hjärtade inte helgen ett
dugg, ärligt.>

Roxster: <Inte ens pyttepyttelite?>

Jag: <Okej, kanske en mikroskopiskt liten bit som bara är
synlig för människoögat med hjälp av luskam.>

Roxster: <Det var alltså din genom tiderna minst populära
Jonesey/Roxster-utflykt?>

Jag: <Får du en panikattack om jag säger nej?>

Roxster: <Nu när vi är gifta har mina panikattacker
försvunnit helt.>

Jag: <Där ser du!>

Roxster: <Tycker du att det är rätt om jag skriver i mitt cv
att jag ägnar mig åt filantropisk verksamhet?>

Jag: <Du menar för att du gifte dig med mig?>

Roxster: <Ja. Jag skulle kunna skriva att jag jobbar för
pensionärshjälpen.>

Jag: <Pys iväg.>

Roxster: <Å, Jonesey. Natti natti, älskling.>



Jag: <Natti natti, Roxster.>



ÄR DET SNÖ ELLER ÄR DET
BLOMMOR FRÅN TRÄDEN?
 

Tisdag 11 juni 2013

60,3 kg, dagar sedan senaste livstecken från Roxster 2, andel
tid som gått åt till oro över uteblivna livstecken från Roxster
95 %, massmejl ang hackade friluftsdagsgrönsaker 76,
skräppost 104, sammanlagd hämtningsförsening i minuter 9,
antal sidor på en pentagon (okänt).

14.00 Mycket konstigt väder – det är iskallt och virvlar
omkring små vita saker i luften. Kan ju inte vara snö – är
juni nu. Kanske blommor från träden? Men så mycket.

14.05 Roxster har inte ringt eller messat sedan i söndags kväll.

14.10 Det är snö. Men inte fin snö som på vintern. Konstig
snö. Jorden antagligen på väg att gå under pga
växthuseffekten. Går nog på Starbucks.

Fast borde egentligen hitta något annat ställe än Starbucks
som gör ost-och-skink-paninis, i protest mot hela
skatteflyktgrejen, fast kanske kvittar om jorden ändå ska gå
under.

14.30 Mmm. Mycket gladare nu i en värld full av människor
och kaffe och ost-och-skinkpaninis och alla sitter och gonar
tillsammans i skydd mot kylan. Den konstiga onaturliga
snön har slutat snöa och allt verkar normalt igen. Ärligt!
Blir så stirrig för allting.

Ska nog messa Roxster. Jag har ju faktiskt inte messat honom
heller sedan i söndag kväll, eller hur?



<Visste du att det är 493 kalorier i en ost- och skinkpanini?
>

Roxster: <Fullt upp i dag, hjärtat?>

Jag: <*Skriver* Roxsters biffiga axlar glänste i det
dansande solljuset som, som … biffiga axlar.>

Roxster: <Har du övergått till att skriva Harlequinböcker,
kära du?>

Jag: <*Skriver lugnt vidare* En jättefjärt steg från hans
stjärt och blev hängande i den blomdoftande luften …>

Roxster har inte svarat. Oj, sms. Var Jude.

<Är på 7:e dejten med Naturfotografkillen. Betyder det att
vi är ihop?>

Skrev tillbaka: <Ja! Det förtjänar du. Kör hårt, tjejen!>
vilket inte var den typen av uttryck som jag brukar använda,
men strunt samma.

14.55 Fortfarande inget svar från Roxster. Hatar sånt här. Är så
förvirrad. Och måste hämta ungarna om en halvtimme och
vara pigg och uppåt. Okej, har några minuter att lägga på
friluftsdagsmejl.

Avsändare: Nicolette Martinez

Ämne: Maten på friluftsdagen

Skickat från min Sony Ericsson Xperia Mini Pro

Vi behöver picknicksaker för pojkar/föräldrar i vår klass.

Jag har skrivit in de föräldrar som redan har anmält sig.

Juicer: Dagmar

Skivade morötter, rädisor och paprikor (röda och gula): ?

Smörgåsar: Atsuko Fujimoto

Chips: Devora



Vatten: ???

Frukt: ??

Melonkulor och jordgubbar: ?

Kakor (inga nötter tack!): Valencia

Sopsäckar: Scheherazade

Meddela oss vad ni tänker ta med. Tack.

Vore bra om alla som har picknickfiltar tar med sig dem.

Tack, Nicolette

Avsändare: Vladlina Koutznestov

Ämne: Re: Maten på friluftsdagen

Jag tar med frukt – förmodligen lite bär och några
meloner i bitar.

Avsändare: Anzhelika Sans Souci

Ämne: Re: Maten på friluftsdagen

Jag tar med morotsslantar och rädisor. Kan någon annan ordna
röd och gul paprika?

Anzhelika

PS Ska någon ta med pappersmuggar?

Farzia, Bikrams mamma, vidarebefordrade just ett mejl som
hon – i ett tillstånd av komplett vansinne – hade skickat till
Nicolette.

Avsändare: Farzia Seth

Ämne: Re: Maten på friluftsdagen

Behöver alla ta med picknickfiltar – räcker det inte om vi delar
på några?

Och det hon fick tillbaka från Nicolette, med en kommentar
från Farzia som löd: ”Skjut mig nu!”



Avsändare: Nicolette Martinez

Ämne: Re: Maten på friluftsdagen

Absolut inte. Alla ska ta med sig picknickfiltar. Med två
pojkar i skolan har jag faktiskt en del erfarenhet av sånt här!

Djärv och dumdristig mejlade jag Farzia ”Spana in det här”
och skickade:

Avsändare: Bridget Billymamma

Ämne: Re: Maten på friluftsdagen

Jag tar med vodkan. Vi dricker den ren utan blanddricka om
det är okej för alla?

Gruppmejl kom genast tillbaka.

Avsändare: Nicolette Martinez

Ämne: Re: Maten på friluftsdagen

Vodka är INTE en bra idé på friluftsdagen, Bridget. Eller
cigaretter. Skulle du kunna åta dig de röda och gula
paprikorna? Är det möjligt? I stavar, så att de passar med
dippsåserna? Det är faktiskt ett ganska svårt arbete att ordna
maten till friluftsdagen.

Jävlar. Mitt i alltihop såg jag plötsligt mejl från Imogen på
Greenlight.

Avsändare: Imogen Faraday, Greenlight Productions

Ämne: Ambergris kommentarer

Kära Bridget,

Ville bara kolla att du fick Ambergris kommentarer till
manus inför morgondagens möte när vi träffar Saffron. Kan
du bekräfta att du kan vara med på mötet och ge dina
kommentarer till Ambergris kommentarer till Saffron?

Hoppas att du inte är på väg att skära handlederna av dig, för
det är jag.



Imogen

Vilket möte? Vilka kommentarer? Vem är ”Saffron”?

Rullade desperat igenom flod av mejl om
friluftsdagsfrukter och friluftsdagsgrönsaker, Zombie
Apocalypse, Ocado, Asos, Net-a-Porter, mexikansk Viagra
osv, och såg sedan att det var dags att hämta Mabel.

16.30 Mabel och Billy bråkade hela vägen hem om huruvida
ett triathlon med fem grenar hette pentathlon eller
femkamp.

”Det heter det visst!”

”Det heter det inte alls!”

Försökte orkeslöst tänka ut hur många sidor en pentagon
hade eller komma ihåg vad fem hette på latin, men sedan höll
jag på att krocka med bilen och skrek: ”Hörni, kan ni bara vara
tysta?” Och fick sedan så fruktansvärt dåligt samvete medan
de satte igång med vilka de fem grenarna var och Mabel sa att
en av dem var ”mäta med måttbandet!”

”Mäta med måttbandet?” sa Billy tvivlande varvid Mabel
började gråta och sa: ”Dom mätar visst med måttbandet.”

21.15 Läste just en artikel i tidningen om David Cameron som
sa att han ofta tar emot samtal från statsöverhuvuden när
ungarna sitter bak i bilen och att han måste lägga handen
över telefonen och väsa: ”Hörrni, kan ni hålla mun?”
medan han pratar med den israeliske premiärministern.

Så det är kanske inte bara jag.



HETS
 

Onsdag 12 juni 2013

08.00 Okej. Mötet med Greenlight är klockan nio men
lyckades få Chloe att lämna ungarna så hämtar jag dem i
stället.

08.10 Ska bara tvätta håret och klä mig.

08.15 Katastrof. Marinblå sidenklänningen är på kemtvätt och
glömde be Chloe göra i ordning berg med röda och gula
paprikor till i morgon, och måste fortfarande tvätta håret.

08.45 På bussen, strax framme. Känns som att vara hopknuten
kyckling i svart aftonklänning, det enda rena möteslika som
fanns i garderoben. Såg okej ut i spegeln eftersom den är
som en korsett och håller in allt när man står upp och ger
stram timglasform, visserligen med spetstopp upptill, men
tog Grazia-kavajen utanpå för att skapa skönt blandad
Lycka till Charlie-dotter-stil och håller nu på att koka bort.

Räckte med en skymt i ett skyltfönster för att fatta att
looken är vansinnig. Nu på bussen och minns dessutom att
klänningens korsettnatur är tortyr att sitta i. Bilringar kläms
ihop som deg som knådas i matberedare. Dessutom blir hela
grejen lite av dominatrix, som är det sista jag kan bära upp när
sannare bild av mentalt tillstånd vore duntäcke,
varmvattenflaska och Puffen 1. Plus att håret har lagt sig i
konstig fyrkantig bulle, typ mamma och Una, som om jag har
på mig hatt.

Lyckades hitta och läsa Ambergris Bilks kommentarer i
natt, men nu förvirrad eftersom Med vinlöv i håret i Ambergris
hjärna verkar ha förflyttats till Stockholm. Vet hon om att



George måste ha yachten i Hawaii eftersom flummarfilmen
kraschade? Och kommer George att tro att jag försökte snacka
över Ambergris till Norge igen och hon maskerade det som
Sverige? Ska nog be Chloe köpa lite Pimm’s också eftersom
jag inte fattar hur jag annars ska överleva Friluftsdagen i
subglaciala temperaturer. Hjälp! Sms från Roxster.

<Äter vi middag i kväll?>

Middag i kväll? Sa vi att vi skulle äta middag i kväll? Skit
också, måste ordna barnvakt nu och … bäst jag går på möte.

15.00 Mardrömsmöte. ”Saffron” visade sig vara den nya
manusförfattaren, som såklart är tjugosex år och precis har
skrivit ett pilotavsnitt – ”Girls möter Game of Thrones
möter The Killing” – som är på väg att ”plockas upp” av
HBO (innan den ”kraschar”, tänkte jag med obuddhistiskt
skadeglada förhoppningar). Kändes som att vara någon
pinsam aftonklänning-med-kavaj-och-konstigt-hatthårs-
elefant i rummet. Råkade sedan placera stolsben på
handväska där Billy utan min vetskap lagt skämtkudden
från kalaspåsen från afrikanska trumkalaset och den gav nu
ifrån sig en väldigt lång rap. Ingen skrattade, utom Imogen.

Det första påhoppet från Saffron kom när hon med ett
mesigt leende lade fram manuset på bordet framför sig och sa:
”Det är kanske bara jag, men stavas inte Hedda Gabler med
bara ett b? Gabler? Inte Gabbler? Och är det inte Ibsen som
har skrivit den, inte Tjechov?”

Medan alla stirrade på mig och jag muttrade något om
antiintellektualistisk ironi kom jag på mig själv med att tänka
på hur avkopplande det skulle vara att äta middag med Roxster
och skratta åt alltihop. Höll nästan på att skriva till honom:
<Jag visste inte att vi fortfarande skulle äta middag i kväll.>
men tyckte att det lät gnälligt och så fort uppmärksamheten
var riktad mot Saffrons kväljande teorier om hur hon skulle



sabba mitt opus skrev jag i stället i smyg: <Kycklingpaj
hemma hos mig?>

Roxster: <Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Runt
20.30?>

Ångrade genast det där med ”kycklingpaj”, eftersom jag
varken hade kycklingpaj eller möjlighet att göra kycklingpaj.
Hade förmodligen håriga ben dessutom, men kunde inte kolla
pga pågående möte. Var för svag, deprimerad och förvirrad för
att hänga med i diskussionen om Stockholm kontra Hawaii
och sa bara att vi kanske skulle ”låta Saffron göra ett utkast”
och se om det ”lyfter”. Varvid George måste springa iväg för
att sätta sig på flyget till Albuquerque.

19.30 Urk. Jag snabbade mig hem från mötet och hann in och
köpa berg av röda och gröna paprikor eftersom det inte
fanns gula, och kycklingpaj från svindyr deli, innan jag
precis hann hämta båda barnen i tid.

I bilen hem sa Billy: ”Mamma?”

”Ja”, sa jag svävande och försökte väja för en cyklist som
svängde ut framför mig.

”Det är fars dag på söndag. Vi har gjort kort.”

”Vi med”, sa Mabel.

Så fort det gick körde jag in till kanten och slog av motorn.
Jag drog händerna över ansiktet och gnuggade mig snabbt i
ögonen innan jag vände mig om och såg på dem.

”Får jag titta på korten?”

De grävde i sina väskor. Mabels föreställde en familj med
en pappa, en mamma, en liten flicka och en liten pojke. Billy
hade ritat sin teckning inuti ett hjärta, en liten pojke som
spelade spel med sin pappa. ”Pappa”, stod det.

”Kan vi skicka dem till pappa?” sa Mabel.



När vi kom hem tog jag fram alla foton av dem med Mark –
Billy i en liten kostym, likadan som Marks, de två ihop med
samma uppsyn, exakt samma kroppshållning och ena handen i
byxfickan. Mark som höll upp Mabel när hon var nyfödd, som
en liten leksak i sin sparkdräkt. Vi pratade om pappa och att
jag var säker på att han visste vad vi gjorde och att han
fortfarande älskade oss. Sedan gick vi ut och postade korten.

Mabel hade skrivit på sitt kuvert: ”Pappa. Himlen.
Rymden.” Förutom att jag hade dåligt samvete för allting annat
fick jag dåligt samvete för att brevbäraren skulle drabbas av
psykiska men.

På vägen hem sa Billy: ”Jag önskar att vi var en normal
familj, som Rebeccas.”

”Det är ingen normal familj”, sa jag. ”De gör aldrig …”

”Finn får spela Xbox mitt i veckan!”, sa Billy.

”Kan vi titta på SvampBob nu?” sa Mabel.

De var så trötta. De somnade direkt efter badet.

20.00 Roxster kommer om en halvtimme. Ska ta ett bad och
tvätta om håret, sminka mig och försöka hitta lämpliga
kläder inför kväll med person som kan vara på väg att
antingen göra slut eller hala fram förlovningsring.

20.10 Nu i badet. Nej! Telefonen.

20.15 Hoppade upp ur badet, virade runt handduk och ryckte
åt mig telefonen för att höra dov och kraftfull stämma
tillhörig George från Greenlight.

”Okej. Vi står precis på plattan i Denver. Alltså, det gick ju
bra i dag, men vi vill inte att du tappar … Santa Fe.”

”Men vi sa ju Stockholm!” sa jag och kom plötsligt på att
jag inte hade satt in kycklingpajen än.

”Vänta lite, vi går precis av planet … vi vill inte att du
tappar din röst.”



Vad snackade han om? Jag hade inte tappat rösten. Hade
jag det?

”Stockholm. Nej, jag ska byta till Santa Fe.” Pratade han
med mig nu, eller flygvärdinnan?”

”Alltså. Vi vill att du heddar upp det.”

”Heddar upp det?” Vad menade han med det nu då? Kanske
pratade han med piloten.

”Nej, förlåt, jag menar Albuquerque.”

”George!” ropade jag. ”Är det inte i Albufeira du ska
vara?”

”Va? VA?”

Telefonen dog.

20.20 Sprang en trappa ner för att ställa in kycklingpajen i
ugnen och den fasta telefonen ringde.

”Okej. Vad var det där om Albufeira?” George igen.

”Det var ett skämt”, sa jag och försökte öppna
kycklingpajsförpackningen med tänderna. ”Jag kan inte
koncentrera mig på vad du säger, för du sitter alltid på ett plan
eller något annat transportmedel. Kan vi bara prata i lugn och
ro i TVÅ minuter medan du stannar på ett ställe?” sa jag och
tryckte fast luren under hakan, öppnade ugnsluckan med ena
handen och skjutsade in pajen med den andra. ”Jag kan inte
JOBBA när du springer runt så här! Jag måste koncentrera
mig.”

George växlade plötsligt över till en sensuell, tröstande, len
röst som jag inte hade hört förut.

”Okej, okej. Vi tycker att du är ett geni. Så fort den här
resan är slut ska jag vara på kontoret hela tiden, blir det bra?
Du behöver bara ge alla Hedda-repliker den där särskilda
Heddarösten igen, den som vi älskar så mycket, efter att



Saffron är klar med dem. Och du ska få min odelade, lugna
uppmärksamhet.”

”Okej, ja”, sa jag febrilt och undrade om jag hann pensla
pajen innan jag torkade håret.

20.40 Puh. Tack och lov är Roxster lite försenad. Allt bra.
Håret normalt. Kycklingpajen inte bara i ugnen utan
PENSLAD med vispat ägg för att ge trevligt intryck av
någon sorts matlagning. En trappa ner ser bra ut, har tänt
levande ljus och tycker sidenskjorta är okej och inte för
slampig eftersom vi har legat med varandra i flera månader,
och allt annat är förresten antingen för obekvämt eller i
tvätten. Herregud, jag är så trött. Ska nog bara lägga mig i
soffan och sova några minuter.

21.15 Va! Kvart över nio och Roxster är inte här. Hörde jag
inte dörrklockan?

Messade precis Roxster.

<Somnade. Hörde jag inte dörrklockan?>

<Jonesey, förlåt. Jag råkade äta indiskt med kollegor efter
jobbet och nu är bussarna hur sega som helst. Borde vara
framme om tio minuter.>

Glodde på meddelandet medan tankarna snurrade i huvudet.
Indiskt? Sega bussar? Kollegor? Roxster säger inte ”kollegor”.
Och kycklingpajen då? Vad var det frågan om?

21.45 Roxster är fortfarande inte här. Messade: <Beräknad
ank. tid?>

Roxster: <Cirka en kvart. Jätteledsen, älskling.>



FJÄRTIG FISLUFTSDAG
 

Torsdag 13 juni 2013

61,7 kg (jävla kycklingpaj, plus äggpensling), enheter alkohol
7 (gårdagskvällen inräknad), baksmällor 1 (vidrig),
temperatur 90 grader, hackade paprikor 12, intagna
melonkulor 35, rynkor tillkomna under dagen 45, antal gånger
använt ordet ”fjärt” i sms till Roxster 9 (ovärdigt).

Vaknade i första gryningsljuset med känsla av att allt var okej,
fick sedan skymt av den topp av ett isberg som var
totalkatastrofen i går. Ringde på dörren klockan 22 och jag
sprejade på mig parfym och gick och öppnade i mer eller
mindre inget annat än vita skjortan.

Roxster sa: ”Mmm, du är så fin” och började kyssa mig
hela vägen nerför trappan. Vi åt kycklingpajen och drack upp
rödvinsflaskan som han haft med sig. Han sa att jag skulle
sätta mig i soffan och slappna av medan han tog hand om
disken. Jag satt där och tittade på och tänkte hur underbart
allting var, samtidigt som jag ändå undrade lite över varför och
hur han orkat äta indiskt och sedan en kycklingpaj utan att
känna sig eller se ut som om han ätit en Bambi. Sedan kom
han fram till mig och satte sig på knä vid mina fötter.

”Det är en sak jag måste säga”, sa han.

”Vad?” sa jag och log sömnigt mot honom.

”Jag har aldrig sagt det här till någon kvinna förut. Jag
hjärtar dig, Jonesey. Verkligen, allvarligt, jag hjärtar dig.”

”Okej”, sa jag och såg på honom lite vansinnigt, med ena
ögat stängt och det andra öppet.



”Och om det inte vore för åldersskillnaden”, fortsatte han,
”då skulle jag gå ner på ena knäet. Det skulle jag verkligen.
Du är den bästa kvinna jag någonsin har träffat och jag har
hjärtat varje sekund vi har haft tillsammans. Men det är en
annan sak för dig, för du har dina ungar och jag har inte fått
ordning på mitt liv. Det här leder helt enkelt ingenstans. Jag
måste verkligen träffa någon i min egen ålder, och det kan jag
bara om jag gör det. Låter det det minsta vettigt?”

Om jag hade varit mindre trött skulle jag kanske ha försökt
prata igenom det ordentligt, men i stället slog jag direkt in på
flickscoutspåret och höll ett käckt tal om att det var klart att
han hade rätt! Han måste hitta någon i sin egen ålder! Men det
hade varit så fantastiskt för oss båda två och vi hade båda lärt
oss och växt så mycket!

Roxster stirrade plågat på mig.

”Men kan vi fortfarande vara vänner?” sa han.

”Självklart”, strålade jag.

”Tror du att vi kommer att kunna träffas utan att slita av
varandra kläderna?”

”Självklart!” sa jag glatt. ”Förresten, iväg med dig nu! Bäst
man går och lägger sig. Friluftsdag i morgon!”

Jag följde honom till dörren med ett påklistrat glatt leende
och i stället för att göra det enda raka och messa Rebecca och
be henne komma över, eller ringa Talitha, Tom eller Jude eller
vem som helst egentligen, gick jag och lade mig i sängen och
snyftade i två timmar tills jag somnade. Och nu, jävla skit, är
klockan sex, ungarna kommer att vara uppe om en timme och
jag måste ta med mig hackade grönsaker och dem och åka på
friluftsdag, efter en halv flaska rödvin och fyra timmars sömn,
i den nu sjukt stekande värmen.

18.00 Lyckades få in allt och alla i bilen i tid, köra till
idrottsplatsen och sedan få ut allt och alla ur bilen genom



att låtsas vara kombination av soldat i krig och Dalai lama.
Billy och Mabel hade glömt allt om farsdagstraumat och
var våldsamt uppåt när de direkt sprang iväg för att rasa
runt med sina kompisar och barmhärtigt nog glömde allt
om sin mammas upplösningstillstånd dessutom.

Just som mamman med upplösningstillståndet höll på att
ordna med picknickfiltar och hackade grönsaker
överväldigades hon dock tyvärr av icke-zenlikt ursinne riktat
mot Roxster som försatt henne i just detta upplösningstillstånd
och hon skickade därför iväg en lång och svidande sms-harang
som löd som följer:

<Roxster. Det var fjärtigt manipulativt och själviskt att du
gjorde så där i går kväll, efter att du hade låtsats gifta dig med
mig och ätit min äggpenslade kycklingpaj, och du kan ta din
kycklingpaj och din stora engelska frukost och indiska gryta
och stoppa upp dem i häcken och fjärta ner dig, din själviska
fjärtskit.>

Avbröt mig som hastigast för att hälla upp ur min
jätteflaska Pimm’s och artigt bjuda Farzia och de andra
mammorna.

<Du har fjärtar i mig ingen annan att tänka på utom ditt
eget FJÄRTIGA jag just nu och det enda jag kan säga är att
när du får barn ihop med någon … någon Saffron som säkert
inte har råd med daglig hjälp av barnflickor, då kommer du att
få något av en chock. Och om du skulle må dåligt av att få en
sms-utskällning, så är det rätt åt dig! För det gör jag också, och
jag är på en FJÄRTIG FISLUFTSDAG!>

Vände mig sedan mot gruppen och uttalade beröm för den
läckra maten innan jag återvände till mitt sms med ett
urskuldande leende som antydde att jag var en väldigt
upptagen och viktig affärskvinna och inte alls messade fjärtar
till en toyboy som otvetydigt hade dumpat mig pga att jag var
för gammal.



Mobilen vibrerade.

Roxster: <Till mitt försvar ska sägas att jag inte fjärtade en
enda gång i går kväll, trots att jag just ätit indiskt.>

Jag: <Okej men jag skickar världens JÄTTEFJÄRT MED
EXTRA STINK rätt ut ur baken på fisluftsdagen så gör dig
beredd.>

Tittade snabbt till ungarna – Billy sprang omkring som en
galning med en grupp pojkar och Mabel och en annan liten
flicka sa glatt kryptiskt elaka saker till varandra – och
återvände sedan till mitt sms-samtal.

Roxster: <Hur får man extra stink på en fjärt? Äter snabbt
en palsternacka?>

Jag: <Tillbringar kvällen med en FÖRBANNAD
FJÄRTARE.>

Roxster: <Jag fjärtade precis in i en taxi och bad den åka
till idrottsplatsen vid skolan.>

Jag: <Visst, den susar säkert fram genom luften med tanke
på kraften i din fjärthastighet.>

”Och du trivs med att stödja idrottsutövandet?”

Det var mr Wallaker som formligen hånlog mot min
iPhone. Försökte resa mig, men eftersom jag hade suttit på knä
så länge innebar det att jag först måste dråsa ner på alla fyra,
och just då gick startskottet för första loppet.

I det ögonblicket såg jag mr Wallaker stelna till och snabbt
föra handen till höften, som för att slita upp en pistol. Jag
kunde se den starka kroppen stelna till under träningströjan,
musklerna som arbetade i hans käke, blicken som läste av
idrottsplanerna. När de tävlande i äggstafetten vinglade iväg
från startblocken blinkade han till, som om han kom ihåg sig,
och tittade sig sedan generat omkring för att se om någon hade
märkt något.



”Allt bra?” sa jag och lyfte ena ögonbrynet i ett försök att
härma hans vanliga överlägsna min, något som kanske inte
blev alldeles lyckat med tanke på att jag fortfarande stod på
alla fyra.

”Absolut”, sa han och hans isblå ögon mötte mina. ”Bara en
grej med mig och … skedar.”

Sedan vände han sig om och joggade iväg mot
äggstafettmålet. Jag glodde efter honom. Vad handlade det där
om? Led han av vanföreställningar, var han missnöjd med sitt
trista liv och full med Bondfantasier? Eller var han typen som
klär ut sig till Oliver Cromwell och utkämpar låtsasslag på
helgerna?

När tävlingarna kom igång lade jag undan iPhonen och
började fokusera. ”Kom, Mabel”, sa jag. ”Det är Billys
längdhopp.”

När de mätte hur långt Billy hade hoppat hördes ett jubel
och han tog ett skutt upp i luften.

”Jasa ju det föfan!” sa Mabel.

”Vilket?” sa jag.

”Dom mätar visst med måttband.”

”Ja, det har blivit en allt populärare friidrottsgren.”

Det var mr Wallaker och bakom honom trippade en udda
och ganska bortkommen kvinna som jag inte hade sett förut.

”Får jag möjligen tigga en liten skvätt Pimm’s av dig?” Hon
hade på sig en vit och förmodligen dyr virkad klänning och
höga sandaletter med guldgrejer på. Ansiktet hade den där lite
speciella minen som människor får när de har lyft sig, en min
som naturligtvis ser bra ut när de tittar sig i spegeln men blir
konstig så fort de rör ansiktsmusklerna.

”Pimm’s?” sa hon till mr Wallaker. ”Älskling?”



ÄLSKLING? Kunde det här verkligen vara mr Wallakers
FRU? Hur hade det gått till?

För ovanlighetens skull såg mr Wallaker väldigt förvirrad
ut. ”Bridget, det här är … det här är Sarah. Ingen fara, jag
ordnar Pimm’s så kan du gå till Billy”, sa han tyst.

”Kom, Mabel”, sa jag och just då sprang Billy fram som en
yster hundvalp med tröjan och lagbandet flaxande i vinden
innan han tryckte huvudet mot min klänning.

När vi började packa upp sakerna inför prisutdelningen
kom den märkliga och berusade mr Wallakers fru trippande
igen.

”Skulle jag kunna få lite mer Pimm’s?” sluddrade hon. Jag
började tänka att jag nog gillade henne faktiskt. Det är alltid så
trevligt att träffa någon som uppför sig sämre än en själv.

Sedan sa hon: ”Tack” och plirade på mig med förvånade
ögon. ”Inte ofta jag träffar någon i din ålder som har kvar ett
riktigt ansikte.”

”Någon som har kvar ett riktigt ansikte?” Under
prisutdelningen kunde jag inte låta bli att dra orden några varv
för mig själv. ”Någon i din ålder som har kvar ett riktigt
ansikte”? Vad menade hon? Att det var vågat av mig att gå
runt utan att ta Botox? Å gud, å gud. Talitha hade kanske rätt.
Jag skulle dö av ensamhet eftersom jag var så rynkig. Inte
konstigt att Roxster hade dumpat mig.

Så fort prisutdelningen var slut och Billy och Mabel var
upptagna med sina kompisar dök jag in i klubbhuset för att
samla mig och blev stående bestört och förfärad framför en
affisch på anslagstavlan:

Femtioplusresa till Hastings

Och en annan:

Femtioplusklubb



Varje måndag 9.30–12.30

Bingo

Förfriskningar

Lotteri

Bussresor

Jullunch

Tedans

Stöd och rådgivning

Efter att i smyg ha lagt in stöd- och rådgivningsnumret på min
iPhone snubblade jag in på damtoan och synade mig själv i det
skarpa, oförlåtande ljuset från en naken glödlampa. Mr
Wallakers fru hade rätt. Huden runt ögonen var snart, redan
medan jag tittade på, inget annat än rynkor; slappa linjer runt
haka och käke, hals som en kalkon, marionettrynkor typ
Angela Merkels från munnen till hakan. Jag kunde riktigt se
hur håret lade sig i en hård grå permanent. Till slut hade det
hänt. Jag hade blivit en tant.



STELFRYSNING
 

Tisdag 18 juni 2013

61,7 kg (inkl 0,5 kg botulism).

Alltså, massor av människor tar Botox, eller hur? Det är inte
som att man lyfter sig. ”Exakt”, sa Talitha när hon gav mig
numret. ”Det är precis som att gå till tandläkaren!”

Gick ner i källare vid Harley Street och det kändes som att
besöka änglamakerska i gränd.

”Jag vill inte se konstig ut”, sa jag och försökte byta ut
bilden av mr Wallakers fru mot en bild av Talitha.

”Njej”, sa Botoxdoktorn med märklig utländsk brytning.
”Får många människa ze konstig ut.”

Upplevde lätt stickande känsla i pannan.

”Zka bara ta runt ljeppar nu. Kommer gilla jettemicke. Om
inte jera ljeppar anzikte hänga och se eljeendig ut. Zom
drottning.”

Jag tänkte på saken. Så var det nog faktiskt. Drottningen
verkar ganska ofta olycklig eller missnöjd, men det är hon
säkert inte. Kanske borde drottningen få Botox runt läpparna!

Kom ut och blinkade mot ljusen på Harley Street och
grimaserade precis som doktorn sagt att jag skulle göra.

”Bridget!”

Tittade förvånat över gatan.

Det var Woney, gift med Cosmo.

Iakttog henne när hon skyndade sig över. Woney
verkade … annorlunda. Kunde hon ha



gjort … hårförlängningar? Håret var säkert 15 cm längre än
vad det hade varit på Talithas fest och mörkbrunt, inte grått.
Och i stället för den vanliga höghalsade hertiginneklänningen
hade hon på sig en figursydd persikorosa klänning som
betonade hennes midja och hade jättesnygg ringning, plus
högklackat.

”Vad snygg du är”, sa jag.

Hon log. ”Tack. Det var … alltså, det du sa förra året
hemma hos Magda. Och sedan efter Talithas fest tänkte
jag … och Talitha berättade var jag kunde få håret gjort
och … fick lite Botox, men säg inte det till Cosmo. Och hur
har du det, med din unge man? Jag har precis suttit bredvid en
på en välgörenhetslunch. Det är alldeles fantastiskt att flirta
lite, eller hur?!”

Vad kunde jag säga? Att berätta för henne att han hade
dumpat mig för att jag var för gammal skulle vara som att
berätta för trupperna i första världskrigets skyttegravar att det
verkade som om tyskarna höll på att vinna.

”Yngre män kan man tala länge om”, sa jag. ”Du är
jättesnygg.”

Och hon trippade fnittrande iväg och jag kunde svära på att
hon, klockan två på eftermiddagen, var aningens berusad.

Då har det i alla fall lett till någonting gott, muttrade jag för
mig själv. Och hennes Botox såg jättebra ut, så kanske skulle
mitt också göra det!

Fredag 21 juni 2013

Återstående konsonanter möjliga att uttala 0.

14.30 Herregud. Herregud. Det händer något väldigt konstigt
med min mun. Den har börjat bli helt svullen inuti.

14.35 Kollade nyss i spegeln. Läpparna putar ut. Munnen
uppsvälld och liksom förlamad.



14.40 Skolan ringde precis om Billys fagottlektioner och kan
inte prata ordentligt. Kan nästan inte säga P eller B eller F.
Vad ska jag ta mig till? Kommer att vara så här i tre
månader.

14.50 Har börjat dregla. Ingen kontroll på munnen så det
rinner dregel från mungiporna som på – ironiskt nog med
tanke på att syftet var att se yngre ut – strokepatient på
ålderdomshem. Måste hela tiden torka med pappersnäsduk.

14.55 Ringde Talitha och skulle pföpfala.

”Men så ska det inte bli. Du måste gå tillbaka. Något måste
ha blivit fel. Det är antagligen en allergisk reaktion. Det lägger
sig.”

15.15 Måste hämta ungarna. Det ska nog gå bra ändå. Lindar
bara en sjal runt munnen. Folk lägger inte märke till
enstaka detaljer hos andra, de ser helheten.

15.30 Hämtade Mabel, med sjal lindad runt munnen som
någon sorts superhjälte. Lossade tacksamt sjalen i bilen och
snodde runt för att göra vanliga komplicerade
supervridningsrörelsen för att få in säkerhetsbältet i grejen.
Mabel har åtminstone inte märkt något utan mumsar glatt
på sitt mellanmål.

15.45 Blä, trafiken är hemsk. Varför kör folk runt i jättejeepar i
London? Det är som att så fort de har satt sig i en sån tror
de att de kör en stridsvagn och alla måste flytta sig ur …

”Mamma?”

”Ja, Mabel.”

”Din mun ser jättekonstig ut.”

”Aha”, sa jag och lyckades undvika konsonanter.

”Varför är din mun så konstig?”

Försökte säga ”för att” men blev mest pysljud: ”Pfö
sjha …”



”Mamma, varför pratar du konstigt?”

”Ittnån fpatla, Väjvläl, bä bunnen ä idde ftoki.”

”Vad sa du, mamma?”

”Det går så bra, vännen”, fick jag fram. Du förstår, om jag
bara håller mig till vokaler och gutturala och sibilanta
konsonanter är det ittnån fpatla!

16.00 Drog sjalen runt munnen igen och Mabel såg bekymrad
ut när jag tog hennes lilla hand och vi gick in i skolan.

Billy spelade fotboll. Försökte ropa, men hur skulle jag
kunna säga ”Bfpilly?”

”Du”, försökte jag ropa. ”Illy!” Billy tittade upp som
hastigast och spelade sedan vidare. ”Illy!”

Hur skulle jag få honom att gå ifrån lekplatsen? Och de
hade så roligt när de sprang omkring men samtidigt hade jag
bara fem minuter kvar på bilen för den stod på en lastzon.

”ILLYYYYYY!” skrek jag.

”Allt som det ska?”

Jag vände mig om. Det var mr Wallaker. ”Halsduk? Fryser
du? Känns inte så kallt tycker jag”, sa han och gnuggade
händerna som för att kontrollera den allmänna temperaturen.
Han hade på sig en blå businessmannaaktig skjorta och jag
anade hans irriterande vältränade och smärta kropp innanför
den.

”Ptandäkan.”

”Ursäkta?”

Jag flyttade snabbt på sjalen, sa ”Ptandäkan” igen och drog
tillbaka sjalen. En kort sekund syntes en road glimt i hans
ögon.

”Mammas mun är jättekonstig”, sa Mabel.



”Stackars mamma”, sa mr Wallaker och böjde sig ner mot
Mabel. ”Men hur har du det med skorna? Sitter de på fel fot?”

Herregud. Var så upptagen med Botoxtrauma att jag inte
såg det. Mr Wallaker bytte effektivt plats på dem.

”Billy kommer inte”, sa Mabel med sin dova förgrymmade
röst och såg på honom med allvarlig min.

”Verkligen?” Mr Wallaker reste sig. ”Billy!” ropade han
myndigt. Billy tittade förvånat upp.

Mr Wallaker knyckte på huvudet för att kalla honom till
sig, varpå Billy lydigt travade ut genom grinden mot oss.

”Din mamma väntade på dig. Det visste du. Nästa gång din
mamma väntar på dig kommer du på en gång. Uppfattat?”

”Ja, mr Wallaker.”

Han vände sig mot mig. ”Allt bra?”

Kände plötsligt till min fasa att ögonen fylldes med tårar.

”Billy. Mabel. Mamma har varit hos tandläkaren och hon
känner sig krasslig. Alltså. Jag vill att ni är en liten dam och en
liten gentleman och är snälla mot henne.”

”Ja, mr Wallaker”, sa de, som små robotar, och tog mig i
var sin hand.

”Mycket bra. Och, mrs Darcy?”

”Ja, mr Wallaker?”

”Jag skulle inte göra om det där om jag var du. Du såg bra
ut som du gjorde redan innan.”

Framme vid vår gata insåg jag plötsligt att jag körde på
autopilot och hade tagit oss ända hem utan att jag märkt det.

”Mamma?”

”Ja?” sa jag och tänkte: De vet, de vet att vi befinner oss på
fruktansvärt osäker mark och deras mamma är en botoxad,



misslyckad pumaidiot som kommer att krocka med bilen och
inte vet vad hon gör, vad hon borde göra eller hur hon ska
klara av att göra det, och de kommer att bli omhändertagna av
socialen och …

”Är dinosaurier kallblodiga?”

”Ja. Pft, nej?” sa jag och parkerade bilen. Är de det? ”Jag
bfenar, vad är de? Är de refptiler eller som pfvdelbfiner?”

”Mamma, hur länge ska du hålla på och prata så där?”

”Kan vi äta spaghetti och köttfärssås?” sa Mabel.

”Jappft”, sa jag och ställde bilen utanför huset.

Inne var det så varmt och mysigt och snart bubblade
spaghettin och köttfärssåsen (färdig från snabbköpet och
förmodligen innehållande häst men ändå) på spisen. De satt i
soffan och lyssnade på de irriterande amerikanska-tecknade
serierna-där-skådisar-pratar-med-gälla-hysteriska-röster, men
de såg så söta ut. Jag gick ifrån hästspaghettin och satte mig
hos dem och drog dem intill mig i en kramhög medan jag
gömde mitt stela ansikte i deras rufsiga hår och mot deras
mjuka halsar och kände deras små hjärtan slå mot mitt och
tänkte på hur lycklig jag var som hade dem.

Efter ett tag lyfte Billy på huvudet. ”Mamma”, viskade han
tyst med något avlägset i blicken.

”Mbffff?” mumlade jag och kände hjärtat svämma över av
kärlek.

”Spaghettin brinner.”

Aj då. Hade lämnat spaghettin i kastrullen med de torra
stråna spretande över kanten i tvär vinkel och hade tänkt
trycka ner dem när de blev mjuka i andra änden, men på något
sätt hade de vippat ner och tagit eld.

”Jag hämta brandläckalacka”, sa Mabel lugnt, som om det
var en vardagshändelse. Vilket det såklart inte är.



”Neej!” sa jag som en vansinnig, ryckte åt mig en
kökshandduk och slängde den på kastrullen, varvid
kökshandduken också tog eld och brandlarmet började tjuta.

Kände plötsligt stänk av kallt vatten. Vände mig om och
såg Billy hälla en kanna kallt vatten över alltihop så att lågorna
slocknade och spisen badade i en rykande men släckt soppa.
Han log brett och såg väldigt nöjd ut. ”Kan vi äta det nu?”

Mabel verkade också förtjust. ”Kan vi grilla massmällos?”

Så (bara Billy hade stängt av brandlarmet) grillade vi
faktiskt mafstbällos. Över elden. I öppna spisen. Och det blev
en av våra finaste kvällar.



SÅNT MAN HAR VÄNNER TILL
 

Lördag 22 juni 2013

61,7 kg, kalorier 3 844, intag av riven mozzarella 2 påsar,
pojkvänner 0, chanser att få pojkvänner 0, sammanlagda
enheter alkohol inmundigade av mig själv m vänner 47.

”Hon är i alla fall ingen Pånyttfödd oskuld”, sa Tom. ”Snarast
motsatsen om man frågar mig. Mer som en Pånyttfödd
nymfoman. Med stelnade anletsdrag. Har vi druckit upp allt
vin?”

”Det finns mer i kylen”, sa jag och reste mig. ”Men ni
förstår …”

”Tom, var nu tyst, älskling”, grälade Talitha. ”Hennes
ansikte är jättejättefint nu när hon har slutat dregla.”

”Det viktigaste nu är att hon kommer över sin toyboy”, sa
Jude som FORTFARANDE träffar Naturfotografkillen.

”Det är inte bara det, det är …”, försökte jag flika in.

”Det är egot, det är egot som står på spel.” Tom låtsades
vara professionell men var helt packad. ”Det är inte ett
underkännande. En person som går från en ytterlighet till den
andra så där underkänner en inte. Han slits bara mellan sitt
hjärta och sitt huvud och …”

”Bridget, jag varnade dig ju för att man aldrig, aldrig får bli
kär i en toyboy”, avbröt Talitha. ”Man måste ha kontroll,
annars blir hela balansen en fullständig katastrof. Jag förbjuder
dig att återuppta kontakten. Tom, älskling, skulle du kunna
ordna bara en pyttepytteliten vodka med massor av is och en
skvätt soda?”



”Han kommer inte återuppta kontakten med mig. Jag
skickade honom en sms-utskällning om fjärtar”, sa jag.

”För det första”, sa Talitha. ”Han kommer att återuppta
kontakten, för han gjorde sorti med en smäll och inte ett pip,
och för det andra: du ska INTE återuppta kontakten för då blir
det ett pip. Så fort en man har dumpat en är det ett tecken på
dålig självkänsla och desperation om man tar honom tillbaka
och då gör han inte NÅGOT annat än jäklas sedan.”

”Men Mark tog mig tillbaka och …”

”Roxster”, sa Tom, ”är inte Mark.”

Här började jag snyfta tyst och återhållet.

”Herregud”, sa Jude. ”Vi måste hitta någon annan åt henne
och det snabbt. Jag registrerar henne på OkCupid. Vilken ålder
ska jag skriva?”

”Nej, gör inte det”, snyftade jag. ”Jag måste ta riset, som
det står i Zen och konsten att älska. Jag måste straffas. Jag har
försummat barnen och …”

”De mår kalasish! Du är tokish. Men var är ditt
iPhonebibliotek?”

”Jude”, sa Tom. ”Låt henne vara, överlåt henne på mig. Jag.
Är sprofessionell. Jag. Är doktor i pyskologi.”

Det blev tyst en stund. ”Tackish”, sa Tom. ”Okej. Du har att
göra med sex saker i ett förhållande. Deras fantasi-ish om dig,
deras fantasi-ish om förhållandet, din fantasi om dem, deras
fantasi om din fantasi om dem och … hur många blir det? Just
det. Deras fantasi om … dem-ish!”

Sedan reste sig Tom högtravande, gick lugnt om än ostadigt
till kylen, kom tillbaka med ett paket chokladknappar och en
flaska chardonnay och plockade fram ett paket Silk Cut ur
kavajfickan.



”Vissa saker förändras aldrig!” sa han. ”Seså, öppna
munnen och ta dina mediciner. Såådääärjaa, duktig flicka.”

När jag vaknade på morgonen låg jag nerbäddad med en
samling gosedjur, en Thelma och Louise-dvd och en lapp från
alla tre där de hade skrivit: Vi kommer alltid att älska dig.

Men när jag plockade upp telefonen hade jag också fått ett
sms från Jude med användarnamn och lösenord till OkCupid.



DEN GAPANDE TOMHETEN
 

Måndag 24 juni 2013

61,2 kg, sms från Roxster 0, mejl från Roxster 0, telefonsamtal
från Roxster 0, röstmeddelanden från Roxster 0, tweets från
Roxster 0, Twittermeddelanden från Roxster 0.

21.15 Barnen sover. GUD VAD JAG ÄR ENSAM. Jag saknar
Roxster. Nu när bubblan har spruckit och jag har insett att
Mark fortfarande är borta, att barnen fortfarande inte har
någon pappa, och allt det andra komplicerade som inte går
att fixa, då saknar jag helt enkelt Roxster. Är så konstigt att
gå från total närhet till … ingenting. Total
cyberrymdstomhet. Tyst med sms. Inga mejl från Roxster.
Han twittrar inte längre. Jag kan inte gå in på hans
Facebook för i så fall måste jag gå med på Facebook, något
som jag vet är känslomässigt självmord, och sedan fråga
om jag får bli vän med honom på Facebook och sedan hitta
massor av bilder där han hånglar upp trettioåringar. Har läst
om de gamla meddelandena och mejlen och det finns helt
enkelt inget kvar av Roxby McDuff nu, inte någonting alls.

Hade egentligen inte stannat upp och tänkt på hur mycket
Roxster betydde för mig eftersom jag faktiskt var buddhistisk
och levde i stunden. Hade inte insett att vi byggde en liten
värld tillsammans: fjärtarna, spyorna, skämten om mat och
våra älsklingspubar, och havstulpanens penis.

Så fort det händer något kul vill jag messa det till Roxster.
Och får en kall klump i magen när jag minns att Roxster inte
vill höra om alla kul små saker längre, för han hör helt säkert
kul små saker ur någon annans liv, någon som är tjugotre och
gillar Lady Gaga.



22.00 Nyss lagt mig. Tom kall tråkig säng. När ska jag
någonsin få ha sex igen eller vakna ihop med någon lika
ung och vacker som Roxsterrrrrrrr?

22.05 Fan ta honom och hans jävla indiska mat! Jag är
fullständigt ointresserad av Roxster och bryr mig väl inte
om honom längre. Fnys! Han var bara en
curryätande … omogen gigolo! Har raderat honom från
kontakter och ska inte korrespondera med eller träffa eller
be att få träffa honom mer igen, någonsin. Han är raderad.

22.06 Men jag äääääääälskar honom.

Tisdag 25 juni 2013

Antal påhittade taskiga sms att skicka till Roxster ifall Roxster
skulle messa mig 33.

21.15 GUD VAD JAG ÄR ENSAM. Tänker hela tiden att
kanske Roxster ska messa att vi borde träffas över en drink
och hittar hela tiden på snorkiga saker som jag kan svara:

<Ursäkta, vem är du?>

<Ursäkta, men jag är rädd att det kan hindra mig från att
träffa människor som passar min egen känslomässiga mognad,
mitt glamorösa sociala liv och mina moderätta exklusiva
kläder.>

Eller:

<Men tänk om det mitt i alltihop skulle gå förbi en
trettioåring som gillar fjärtar och spyor?>

Onsdag 26 juni 2013

21.15 GUD VAD JAG ÄR ENSAM.

21.16 Fick en briljant idé! Ska messa Skinnjacksmannen!

21.30 Sms-konversation löd som följer:

Jag: <Hej! Hur är det? Länge sedan sist. Lust att ta en
återträff?>



22.30 Skinnjacksmannen: <Hallå. Kul att höra av dig. Stora
förändringar för min del, först och främst – jag gifter mig
om två veckor! Men kanske kan vi ses innan dess?>

Torsdag 27 juni 2013

21.15 GUD VAD JAG ÄR ENSAM. Ska kanske ringa Daniel
och höra om han kan ta med mig ut någonstans och få mig
på bättre humör!

23.00 Daniel har inte svarat. Det är inte likt Daniel. Kanske
håller han på och ska gifta sig.

Fredag 28 juni 2013

03.00 Billy kröp just upp i min säng och snyftade. Jag tror att
han har drömt mardrömmar. Han lade armarna runt mig,
alldeles varm och svettig, och höll mig hårt. ”Jag behöver
dig, mamma.”

Det gör han. Det gör de. Och det finns ingen annan. Jag har
inte råd att röra till det så här och försöka fylla ett tomrum med
idiotiska karlar. Kom igen, skärp dig.

07.00 Vaknade sömnig och såg på Billy, varm och oändligt
vacker på min kudde. Började fnissa när jag kom ihåg mitt
självömkande jämmer över Roxster: ”När ska jag någonsin
vakna med någon lika ung och vacker igen?”

Ni ser? Enkelt! Till och med yngre och ännu vackrare.



PRECIS SOM DE ÄR
 

Fredag 28 juni 2013

10.00 Började bli orolig för Daniel. Trots alla sina, vad ska
man säga, Danielismer, har han sedan Mark dog alltid ringt
tillbaka direkt om jag sökt honom. Hurra! Telefon.

10.30 Hade glömt bort konferenssamtal med George från
Greenlight, Imogen och Damian.

”Okej– vi sitter på kontoret allihop, vilket förmodligen
glädjer dig”, började George. ”Så här ligger det till.” Det
hördes ett skvalpande i bakgrunden. ”Om du pratar med
Saffron om sidorna ska du inte ge henne uppfattningen att du
inte är hundraprocentigt såld på Stock…”

”George?” sa jag misstänksamt. ”Var är du och vad är det
som skvalpar?”

”På kontoret. Bara lite … kaffe. Okej. Ambergris är tänd på
Stockholm så försök att inte …”

Det hördes ett märkligt, gummiartat, slipprigt gnisslande,
ett jätteplask – jag menar, verkligen som om något enormt
hade trillat ner i en stor vattenmassa – ett dämpat utrop, sedan
tystnad.

”Okej!” sa Imogen. ”Ska vi kolla upp vad som hände där
och ringa upp dig?”

11.00 Ringde Talitha för att fråga om hon hade pratat med
Daniel på sistone.

”Herregud”, sa hon. ”Har du inte hört?”

Saken är att Daniel alltid haft missbrukstendenser och de
har blivit värre med åren. Ett tag sa alla: ”Jag är så orolig för



Daniel”, men i förebrående ton över att han blev allt mer
oregerlig på middagsbjudningarna. Diverse donnor försökte
”rädda” honom tills han slutligen skeppades iväg till ett
behandlingscenter i Arizona och kom tillbaka friskhyad och
lite förlägen. Såvitt alla visste mådde han bra. Men när det
nyligen tog slut med den senaste donnan hade han visst genast
fått en av sina perioder och hällt i sig det samlade innehållet i
sitt 30-talsbarskåp på en enda helg. Städerskan hittade honom i
ett fruktansvärt skick förra måndagen och nu ligger han på
tillnyktringsenheten på samma sjukhus som
fetmamottagningen jag gick till.

Å gud, å gud, och jag som lät Billy och Mabel sova över
hos honom.

11.30 Imogen ringde precis upp igen. Visar sig att George, i
stället för att som påstått sitta på kontoret och sörpla kaffe,
befann sig på Irrawaddyfloden i en gummibåt dit han hade
sökt sig från sin lyxiga husbåt för att ”hitta mottagning”. På
något vis hade svallvågor från en förbipasserande vräkig
motorbåt satt gummibåten i gungning och George hade
hamnat i Irrawaddys grumliga vatten, tätt följd av sin
iPhone.

George mådde bra, men förlusten av mobilen var en
katastrof. Jag bestämde mig för att överlåta på Greenlight att ta
hand om följderna och sticka iväg lite snabbt och hälsa på
Daniel.

14.00 Just kommit hem. Läskigt. St Catherine’s Hospital är en
förvirrande visuell blandning av viktorianskt fängelse,
1960-talssjukhus och Jemen. Jag irrade runt utan fokus tills
jag hittade rätt hus, köpte tidningar till Daniel i kiosken och
ett kort med en anka där det stod: Håll dig flytande, skrev
dit: Din jävel och på insidan ett impulsivt: Vart du än går
och vad du än gör ska jag alltid älska dig. Inte för att man
vill BIDRA till ett beroende, men jag kunde föreställa mig
att alla skulle komma in och skälla på honom.



Avdelningen var en ”låst avdelning”. Tryckte på den gröna
knappen. Till slut dök det upp en kvinna i burka och släppte in
mig.

”Jag är här för att träffa Daniel Cleaver.”

Hon verkade inte känna igen namnet, ett av många på
hennes skrivtavla.

”Där framme till vänster. Första sängen bakom draperiet.”

Jag kände igen Daniels väska och rock men sängen var
tom. Hade Daniel rymt? Jag tänkte att jag skulle försöka röja
upp lite, men just då dök det upp en märklig luffartyp i mjuk
sjukhuspyjamas, orakad, med spretigt hår och blåtira.

”Vem är du?” sa han misstänksamt.

”Det är ju jag, Bridget!”

”Jones”, sa han som om en glödlampa hade tänts i hans
huvud. Lika snabbt slocknade den och han snubblade fram till
sängen. ”Du kunde åtminstone ha talat om att du skulle
komma. Kunde ha städat upp lite.”

Han lade sig ner och blundade.

”Jävla idiot”, sa jag.

Han trevade efter min hand. Han gav ifrån sig ett väldigt
konstigt läte.

”Vad hände? Varför kan du inte andas?”

En glimt tändes i hans ögon, en skymt av den gamle Daniel.

”Jo, saken är väl den, Jones”, sa han och drog mig intill sig.
”Jag toksöp, ärligt talat. Drack mig mer eller mindre igenom
allting. Glatt stod jag där med något som jag trodde var en
flaska crème de menthe, du vet, det där gröna, och svepte i
mig alltihop.” Han sprack upp i sitt vanliga bedrövade leende.
”Det visade sig vara diskmedel.”



Vi skrattade så att vi skakade. Jag vet att det var en
potentiellt tragisk situation men det var ganska roligt. Men
sedan började Daniel hosta, det pep i honom och kom ut
bubblor genom munnen. Det var inte svårt att förstå vad som
hade hänt. Det är som när diskmaskinstabletterna är slut och
man tänker att det kanske går lika bra med handdiskmedel och
allt skummar över.

Sköterskan kom springande och hjälpte honom. Sedan tog
han kortet och läste det. En sekund såg det ut som om han
skulle börja gråta, sedan slängde han tillbaka det på bordet,
just som vi fick sällskap av en långbent blond brud.

”Daniel”, sa blondinen och sättet hon sa det på fick mig att
vilja kasta med håret och ge henne löss. ”Se på dig! Du borde
skämmas. Det måste bli ett slut på det här.”

Hon plockade upp kortet. ”Vad är det här? Är det från dig?”
sa hon anklagande. ”Du ser, det är det här som är problemet!
Alla hans jäkla vänner: ’Kära gamla Daniel.’ Det bara bidrar
till beroendet.”

”Bäst jag går då”, sa jag och reste mig.

”Nej, Jones, gör inte det”, sa Daniel.

”Men snälla”, fnyste tjejen just som Talitha dök upp med
en maffig cellofaninslagen korg med godsaker krönt av en stor
rosett.

”Du ser? Du ser?” sa bruden. ”Det är exakt det här jag
menar.”

”Och VAD menar du med det … sötnos?” sa Talitha. ”VEM
är du exakt och VAD har det här med dig att göra? Jag har känt
Daniel i tjugo år och legat med honom periodvis ungefär lika
länge …”

Kläckte nästan ur mig: Va?? Hade Talitha legat med Daniel
när jag låg med Daniel? Men sedan tänkte jag: Spela roll.



Jag ursäktade mig och gick. Tänkte att egentligen, efter en
viss ålder, gör folk helt enkelt som de gör och man får
antingen acceptera dem som de är eller låta bli. Dock osäker
på om jag alls bör lämna barnen i Daniels vård igen,
åtminstone inte förrän han har varit på behandlingshem, eller
ser tydlig skillnad på en gaffel och en hårborste.



INGEN TEDANS PÅ ROSOR
 

Lördag 29 juni 2013

Skulle nyss åka till Hampstead Heath men fick vända när man
kunde tro att någon tömde en jättestor vattenhink över våra
huvuden. Vädret har varit vidrigt i sommar. Regn, regn, regn
och iskallt, som att vi inte HAR någon sommar. Helt
outhärdligt.

Söndag 30 juni 2013

Va! Plötsligt kokhett. Har inte solkräm eller hattar och är för
varmt att vara ute. Hur ska vi stå ut i den här olidliga värmen.
Helt outhärdligt.

Måndag 1 juli 2013

18.00 Okej! Ska sluta tycka så synd om mig själv att det slutar
med att jag av misstag häller i mig diskmedel. Det är snart
sommarlov och därmed ett fullspäckat schema av pjäser,
skolresor, pyjamaspartyn, mejl om lärarpresenter (bl a ett
väldigt stramt formulerat från Perfekta Nicolette om att alla
ska komma ihåg att lägga ihop till presentkort hos John
Lewis och inte köpa några egna Jo Malone-ljus) och –
vilket genererade det mest sanslösa antalet massmejl av alla
– Billys sommarkonsert. Billy ska spela solo på fagotten,
”I’d do anything” från musikalen Oliver. Konserten har
arrangerats av mr Wallaker, som nu verkar ha dragit in
halva musikinstitutionen i sitt militärinspirerade
maktövertagande, och ska hållas i skymningen i trädgården
utanför Capthorpe House, en herrgård en bit bort på A11.

Mr Wallaker kommer säkert att vara utklädd till Oliver
Cromwell och hans ”så trevligt att träffa någon med ett riktigt



ansikte”-fru kommer att ha fyllt på med fyra liter extra spackel
i ansiktet för att fira. Hoppsan, ner i knivlådan igen, fröken
Skarp. Måste läsa mer i Lilla boken om buddhism: ”Vi äger
inte vårt hem, våra barn eller ens vår egen kropp. Vi har dem
bara till låns en tid och ska behandla dem med omtanke och
respekt.”

Å nej! Jag har fortfarande inte bokat tandläkartider åt Billy
och Mabel. Ju längre jag väntar, desto mer drar jag mig för
det, eftersom deras tänder alla gånger är fulla med hål, de
kommer att sluta som statister i Pirates of the Caribbean och
allt kommer att vara mitt fel.

Men behandlar åtminstone egna kroppen som ett tempel.
Ska på zumba.

20.00 Precis tillbaka. Älskar zumba i vanliga fall, det unga,
mörka, långhåriga spanska paret som turas om att leda
”numren”, slänger med håret, stampar ilsket som hästar, tar
mig med till ett Barcelona eller möjligen nattklubbar på
baskiska kusten, och tindrande zigenarläger i obestämt
land.

Men den här veckan hade den spännande duon ersatts av en
klämkäck kvinna med blond lugg, lite som Olivia Newton-
John i Grease. Exotiskt sexuella zumbarörelser kombinerades
med ett glatt, beslutsamt leende, som för att säga ”Tipptopp
alltså, inget sexuellt eller snuskigt alls med det här!”

Dessutom ville den smajlande kvinnan få oss att rulla med
handlederna och skaka bort låtsasvatten från låtsasblöta
händer, för att inte tala om göra ”stjärnregn”. Medan hela
katalanska nattklubbsfantasin föll ihop som ett korthus såg jag
mig omkring och upptäckte att gruppen inte alls bestod av
vilda zigenarungdomar, utan av en samling kvinnor som
medlemmar av ett oupplyst mansdominerat patriarkalt
samhälle kanske skulle kalla ”medelålders”.



Har en olustig känsla av att själva tanken med att gå på
zumba skulle kunna handla om att försöka återuppleva svunna
dagars sexuella möjligheter – likadant på St Oswald’s House:
till och med där har deras ”tedanser” helt kommit att ersättas
av zumba.

Stapplade en trappa upp och möttes av något irriterande
anblick av lång och smal-utan-zumba Chloe som satt med
barnen i famnen som Leonardo da Vincis Madonna och läste
Det susar i säven. Barnen lyfte glatt blicken för att se min
vanliga efter-zumba-uppenbarelse komma kravlande röd i
ansiktet och på gränsen till hjärtattack.

Så fort Chloe hade gått övergav Billy och Mabel Det susar
i säven och hetsade varandra till sinnessjuk lek som gick ut på
att slänga innehållet i tvättkorgen nerför trappan. När de
äntligen somnat städade jag undan spyor-pga-upptrissad-lek
etc, och var så utmattad att jag tryckte i mig två jättestora
kalkonkroketter (kalla) och en decimeterstor bit banankaka.
Bestämde mig för att så fort som möjligt anmäla mig till riktig
salsa- eller marängkurs eftersom det faktiskt (näsan i vädret) är
den renare formen av latinsk dans som intresserar mig.
Merengue, menar jag. Inte maräng.



UT PÅ NÄTET
 

Tisdag 2 juli 2013

60,3 kg (tack, zumba/tedans), dejtingsajter undersökta 13,
dejtingprofiler lästa 87, tilltalande dejtingprofiler lästa 0,
dejtingprofiler skapade 2, antal katastrofala förhållanden Jude
har inlett på nätet 17, antal lovande förhållanden Jude har
inlett på nätet 1 (uppmuntrande).

23.00 Jude, som FORTFARANDE träffar Naturfotografkillen,
kom förbi efter att ungarna somnat och ville absolut få mig
att gå ut på nätet.

Jag såg henne klicka helfrälst på dejtingsajter och ställa upp
listor: ”Sportdykare”, ”Gillar Hotel Costes”, ”Läst Hundra år
av ensamhet” – visst, säkert. ”Du måste göra anteckningar,
Bridge, annars blandar du bara ihop dem när du ska skriva till
dem.”

”Vill du aldrig bara, typ, ge upp?” sa jag.

”Nej, då skulle jag ha fått sitta och suga på klubbor och ha
något avlägset i blicken.”

Insåg generad att jag hade plockat åt mig en klubba och
drog den fram och tillbaka i munnen.

”Grejen är, Bridge, att det är ett procentspel.”

Jude har krossat finansvärldens ”glastak” och kan
förmodligen inte se det på något annat sätt.

”Du har inte råd att ta någonting personligt. Du kommer att
bli blåst, du kommer att få 115-kilospersoner vars bilder
föreställer någon annan. Men med tillräckligt mycket



erfarenhet – och skicklighet! – kommer du att rensa bort
slagget.”

Vi gick igenom ett Greatest Hits-medley av det nätslagg
som Jude med framgång hade rensat bort för att hitta
Naturfotografkillen: Sexuellaförnedringskillen (såklart!),
Giftmedsmåbarnskillen – som gick ut med Jude, hånglade upp
henne och sedan lade in henne som mottagare av det grupp-
sms där han skrev att hans fru fått barn – och
Fallskärmshoppargrafiskdesignerkillen – som faktiskt visade
sig vara grafisk designer, men även, framkom det, en trogen
muslim som inte trodde på sex före äktenskapet, men bisarrt
nog också gillade att tillbringa helgerna med att dansa
Morrisdans.

”Och någonstans”, sa Jude, ”någonstans där ute, det behövs
bara ett klick, så är du hemma.”

”Men vem skulle vilja ha en singelmamma runt femtio med
två småbarn?”

”Ta en titt”, sa hon och anmälde mig för ett gratistest av
Single-ParentMix.com. ”De är bara normala människor som
du och jag. De är inga knäppgökar. Jag skriver fyrtionio.”

Det kom upp en rad foton av främmande män i stålbågade
glasögon och randiga kragskjortor som stramade över deras
magvolanger.

”Det ser ut som en uppställning seriemördare”, sa jag. ”Hur
kan de vara ensamstående pappor? Om de inte har mördat
mammorna?”

”Alltså, nej, det var kanske ingen jättebra sökning”, sa Jude
raskt. ”De här då?”

Hon öppnade profilen som hon gjort åt mig på OkCupid.

Faktiskt fanns det några riktigt söta när jag tittade efter.
Men å, ensamheten – profilerna som avslöjade månader eller
kanske år av hjärtesorg och besvikelser och förödmjukelser.

http://single-parentmix.com/


Någon som faktiskt hade valt som sitt användarnamn
”Finnsdetnåndärute?” hade som sin profil:

Jag är en trevlig normal kille som bara vill ha en trevlig
normal kvinna. Om ditt foto är från 15 år sedan – GÅ
VIDARE! Om du är sabbad, gift, desperat, passiv-
aggressiv, inte kvinna, skamlös guldgrävare, känslosadist,
ytlig, självupptagen, illiterat, bara ute efter snabbt sex, bara
ute efter att skriva och ta emot massor av meddelanden och
sedan inte träffas, bara ute efter att få en dejt som kan
massera ditt ego och skita i att dyka upp för att du inte
pallar – GÅ VIDARE!

Och sedan var det profilerna med gifta män som helt öppet sa
sig vara på jakt efter okomplicerat sex.

”Varför går de bara inte in på MarriedAffair.co.uk?” fnös
Jude.

Onsdag 3 juli 2013

08.30 Billys fotbollsserietidning trillade in genom brevinkastet
och jag gick en trappa ner med den och sa: ”Billy! Din
Match.com har kommit!”

http://marriedaffair.co.uk/
http://match.com/


BBI
 

Onsdag 3 juli 2013 (fortsättning)

60,3 kg, negativa tankar 5 miljoner, positiva tankar 0,
urdruckna flaskor diskmedel 0 (ni ser? Kunde varit värre.).

21.15 Okej. Perfekt! Skolkonsert i morgon och kommer att bli
hur bra som helst. Mabel ska vara hos Rebecca så behöver
inte oroa mig för att hålla koll på båda två samtidigt.
Många, många fäder kommer så klart att vara bortresta i
affärer, eller kanske sitter de och skriver hejvilt på
MarriedAffair.co.uk! Och även om Roxster hade funnits
kvar i bilden skulle han inte ha följt med på skolkonserten,
eller hur? Han skulle ha känt sig dum bland alla människor
som har barn och är så mycket äldre än han.

21.30 Kollade precis nyheter på nätet. Blir inte lättare med
hysterin kring kungabarnet: perfekt ungt par i Roxsters
ålder som skapar sitt liv och gör allting perfekt, på perfekt
sätt och vid perfekt tidpunkt.

21.45 Gick upp och tittade till Billy och Mabel.

”Mamma”, sa Billy. ”Vet pappa om att jag ska spela på
konserten?”

”Jag tror det”, viskade jag.

”Kommer jag att klara det?”

”Ja.”

Jag höll honom i handen tills han somnade. Det var
fullmåne igen och jag såg på den över hustaken.

Hur hade det varit nu om jag skulle gå på Sommarkonserten
med Mark? Han skulle ha lutat sig över min axel så där som

http://marriedaffair.co.uk/


han brukade, svischat igenom gruppmejlen om maten, raderat
dem och svarat kort och koncist: ”Jag tar med hummus och
sopsäckar.”

Jag skulle ha sett fram emot det till hundra procent. Det
skulle vara till hundra procent underbart.

Lägg av, kom igen. Kämpa. Bara att bita ihop.



SOMMARKONSERTEN
 

Torsdag 4 juli 2013

Vi dånade fram genom den anlagda parken. Vi var sena,
eftersom Billy försökt lägga in färdvägen på iPhonen och vi
svängde av vid fel avfart. Krånglade oss ut och kände doften
av nyklippt gräs, såg kastanjebladen hänga tunga och gröna
och ljuset skifta i guld.

Kånkande på fagottfodralet, filten, min handväska,
picknickkorgen och ytterligare en korg med Cola Light och
havrekakor som inte fått plats i den första korgen stapplade
Billy och jag iväg längs gångvägen märkt: ”KONSERT
HITÅT.”

Landskapet öppnade sig och vi drog efter andan. Det
kändes som att stå mitt i en tavla: ett charmigt, blåregnsklätt
hus med en gammal stenterrass och gräsmattor som sluttade
ner mot en sjö. På terrassen hade man gjort i ordning en scen,
med notställ och en flygel, och där nedanför placerat ut rader
av stolar. Billy höll mig hårt i handen medan vi stod och
undrade vart vi skulle gå.

Spralliga pojkar sprang omkring och ställde upp instrument
och notställ. Sedan ropade Jeremiah och Bikram: ”Billy!” och
han lyfte huvudet och såg förväntansfullt på mig. ”Spring iväg
du”, sa jag. ”Jag tar det här.”

Medan jag följde honom med blicken såg jag föräldrar duka
upp mat på picknickfiltar i gräset nere vid sjön. Ingen var
ensam. Alla var där i fina par som förmodligen inte hade
bildats på Match.com eller PlentyofFish eller Twitter, utan på
den tiden när folk fortfarande träffades i verkligheten. Började
farligt nog föreställa mig att jag kommit dit med Mark igen, i

http://match.com/


tid, eftersom det var han som skulle ha kört bilen och skött
gps:en, och vi skulle ha burit en mer blygsam packning som
Mark skulle ha strukturerat upp innan vi åkte hemifrån, vi
skulle ha gått hand i hand med Billy och Mabel mellan oss.
Och vi skulle ha suttit tillsammans, alla fyra, på filten i stället
för att …

”Tog du med dig halva köket?”

Jag vände mig om. Mr Wallaker var oväntat elegant i svarta
kostymbyxor och en vit skjorta som var lite öppen i halsen.
Han höll blicken mot huset och rättade till
manschettknapparna. ”Vill du ha ett handtag med det där?”

”Nej, nej, det går bra”, sa jag just som en Tupperwareburk
ramlade ur korgen och äggmackor tumlade ut i gräset.

”Låt det vara”, kommenderade han. ”Ge mig fagotten. Jag
ber någon gå ner med resten. Har du någon att sitta med?”

”Snälla, tala inte till mig som en av dina skolpojkar”, sa jag.
”Jag är inte Bridget ’Inga kompisar’ Darcy och jag är inte
hjälplös och jag kan bära en picknickkorg och bara för att du
har allt under kontroll, och fint hus och orkester, betyder det
inte att …”

Det hördes ett brak från terrassen. En hel sektion notställ
välte, en cello åkte ner från terrassen och studsade nerför
kullen, tätt följd av en hop skrikande pojkar.

”Fullständigt under kontroll”, sa han och gav ifrån sig en
liten road fnysning när en kontrabas och en tuba också åkte i
golvet och drog med sig ännu fler notställ. ”Bäst jag går. Får
jag den.” Han tog fagotten och började gå mot huset.
”Förresten, just det, din klänning”, ropade han över axeln.

”Ja?”

”Lite genomskinlig med solen bakom.”



Jag kastade en blick ner på klänningen. Fan också, den var
genomskinlig.

”Snygg effekt”, ropade han utan att se sig om.

Jag blängde efter honom, förnärmad, förvirrad. Han var
bara … bara … sexistisk. Han reducerade mig till ett hjälplöst
sexobjekt och … han var gift och … han bara … bara …

Jag skulle just lyfta upp korgen när en man i servitörskläder
dök upp och sa: ”Jag har blivit ombedd att bära de här åt frun”
och en annan röst ropade: ”Bridget!” Det var Farzia Seth,
Bikrams mamma. ”Kom och sitt här hos oss!”

Det var okej, för alla männen satt på ena sidan och pratade
affärer, så vi flickor kunde skvallra och då och då proppa in
mat i de överexalterade telningar som cirklade runt oss som
fiskmåsar.

När det blev dags för konserten inledde Nicolette,
naturligtvis ordförande i konsertkommittén, programmet med
ett förvånansvärt lismande tal riktat till mr Wallaker:
”Inspirerande, uppfriskande”, etc etc.

”Upphetsande, ejakulerande. Det låter annorlunda nu sedan
vi blev bjudna till en herrgård”, muttrade Farzia.

”Är det hans herrgård?” sa jag.

”Vet inte. Det är i alla fall han som har sett till att vi kan
vara här. Och Nicolette har svansat för honom ända sedan
dess. Undrar vad den orange hustrun säger om det.”

När Nicolette äntligen avrundade hoppade mr Wallaker upp
på terrassen, gick med långa steg och ställde sig framför
bandet och applåderna tystnade.

”Tack”, sa han och log lite. ”Jag måste säga att jag
instämmer i varje ord. Och nu – anledningen till att ni är här.
Jag ger er – Era. Enastående. Söner.”



Och med de orden lyfte han taktpinnen, The Big Swing
Band spelade en entusiastisk – om än något falsk – fanfar och
sedan var de igång. Faktiskt var det fullständigt magiskt, det
bleknande ljuset, tonerna som svävade ut över parken.

Visst, framförandet av ”The Age of Aquarius” lämpade sig
kanske inte helt för sexåringar på blockflöjt. Vi kunde inte låta
bli att fnissa, men jag var ändå glad att jag fnissade. Billy, som
var en av de allra minsta, skulle inte upp förrän mot slutet och
när det väl blev hans tur var jag fruktansvärt nervös. Jag såg
honom gå fram till pianot med noterna och han såg så liten och
rädd ut att jag bara ville gå dit och lyfta upp honom. Sedan
kom mr Wallaker fram och viskade något till Billy innan han
satte sig ner vid pianot.

Jag visste inte att mr Wallaker kunde spela. Han inledde
med ett överraskande proffsigt jazzintro och nickade till Billy
att börja. Även om stycket var instrumentalt hörde jag
vartenda ord i texten medan Billy plågsamt tutade sig igenom
”I’d do anything” och mr Wallaker följsamt kompade varje
svajig eller missad ton.

Ja, Billy. Jag skulle göra vad som helst för dig, tänkte jag
och kände tårarna välla fram. Min lilla pojke som fick kämpa
så hårt.

Applåderna rasade. Mr Wallaker viskade till Billy och
kastade en blick åt mitt håll. Billy höll på att spricka av
stolthet.

Som tur var äntrade Eros och Atticus scenen för att
framföra sin egen version av ”Forellkvintetten” på flöjt, och de
gungade och svängde så inlevelsefullt att jag släppte min
mammarörda och existentiellt förtvivlade gråt och återgick till
kvävda gapskratt. Och sedan var det slut och Billy rusade fram
glädjestrålande för att få en kram innan han sprang iväg med
sitt lilla gäng.



Det var en varm och ljummen kväll: vacker, romantisk. De
andra föräldrarna gick iväg, försvann ner till sjön hand i hand.
Jag satt kvar ensam på filten ett tag och visste inte riktigt vad
jag skulle hitta på. Jag längtade desperat efter en drink men
hade bilen. Jag kom på att jag glömt påsen med Cola Light och
havrekakorna. Kastade en blick mot Billy. Killarna sprang
fortfarande runt och jagade varandra, smockade till varandra i
huvudet. Jag gick upp mot buskarna, hittade påsen och tittade
ut över parken.

Sakta hade en enorm brandgul skördemåne börjat stiga över
skogen. Par stod tätt ihop och skrattade i sina finkläder,
kramade de gemensamma barnen, tänkte på alla år
tillsammans, år som fört dem hit.

Jag gick in bland buskarna där ingen kunde se mig och
torkade bort en tår, tog en stor klunk Cola Light och önskade
att det varit ren vodka. De började bli stora. De var inga
småbarn längre. Allt gick så fort. Jag förstod att jag inte bara
var ledsen, utan lika mycket rädd: rädd för att hamna vilse i
mörkret, rädd för alla år när jag fortfarande skulle göra det här
ensam: konserter, prisutdelningar, jular, tonåringar, problem …

”Du kan inte ens supa dig full, eller hur?”

Mr Wallakers skjorta lyste väldigt vit i månskenet. Profilen
i halvsilhuett var närmast nobel.

”Allt som det ska?”

”Ja!” sa jag förnärmat och drog handen över ögonen.
”Varför ska du alltid DYKA PÅ mig? Varför frågar du alltid
om allt är bra?”

”Jag vet när en kvinna famlar och låtsas att hon inte gör
det.”

Han tog ett steg närmare. Luften var tung med doften av
jasmin, av rosor.



Jag andades ostadigt. Det kändes som om månen drog oss
samman. Han sträckte ut handen, som om jag var ett barn, en
Bambi eller något, och rörde vid mitt hår.

”Inga löss här, väl?” sa han.

Jag lyfte ansiktet, berusad av hans doft, och kände hans
sträva kind mot min, hans läppar mot min hud … sedan
mindes jag plötsligt alla de där läskiga gifta killarna på nätet
och slängde ur mig:

”Vad GÖR du??? Bara för att jag är här ensam betyder det
inte att jag är, att jag är DESPERAT och LOVLIGT
VILLEBRÅD. Du är ju GIFT! ’Tjena, jag är mr Wallaker. Jag
är jättegift och perfekt’ och vadå ’FAMLAR’? Vad menar du?
Och jag vet att jag är en skitdålig mamma och ensamstående,
men du måste inte tjata om det och …”

”Billy!!!!!! Din mamma pussar mr Wallaker!”

Billy, Bikram och Jeremiah kom störtande ut ur buskarna.

”Billy!” sa mr Wallaker. ”Din mamma har bara, öh, gjort
sig illa och …”

”Är det munnen?” sa Billy och såg så frågande ut att
Jeremiah, som hade äldre bröder, började gapskratta.

”Aha! Mr Wallaker! Jag letade just efter dig!”

Å NEJ. Nu var det Nicolette.

”Jo, jag tänkte att vi kanske skulle säga några ord till
föräldrarna eller … Bridget! Vad gör du här?”

”Letar efter havrekakor!” sa jag glatt.

”Bland buskarna? Det var märkligt.”

”Får jag en? Får jag en?” Tack och lov började pojkarna
skrikande göra utfall mot min väska, så att jag kunde böja mig
ner och dölja min förvirring.



”Jag tänkte att det kunde vara trevligt att runda av kvällen”,
fortsatte Nicolette. ”Vi vill se dig, mr Wallaker. Och höra dig.
Jag tycker att du är våldsamt begåvad, det tycker jag faktiskt.”

”Jag är osäker på om det rätta är att hålla tal just nu. Kanske
bara gå dit och kolla läget? Vill du göra det, mrs Martinez?”

”Ja, naturligtvis”, sa Nicolette kallt och såg konstigt på mig,
just som Atticus kom springande och sa: ”Mamma, jag vill
träffa min terapeeeuut!”

”Då så”, sa mr Wallaker när Nicolette och pojkarna
försvunnit. ”Du har uttryckt dig klart och tydligt. Jag ber om
ursäkt. Jag ska gå tillbaka och inte hålla tal.”

Han skulle just traska iväg när han vände sig om. ”Men
bara upplysningsvis är andra människors liv inte alltid lika
perfekta som de verkar, inte när man knackar hål på skalet.”



FASA, FASA
 

Fredag 5 juli 2013

Kollade dejtingsajter 5, blinkningar 0, meddelanden 0, likes 0,
besökta nätshoppingsajter 12, skrivna ord på omarbetning 0.

09.30 Hrmm. Herregud alltså. Okej. Hrmm. ”Famlar?”
Mansluder. Liderlig gift sexistjävel. Hrmm. Okej. Måste
sätta igång med uppheddandet – dvs hitta alla Heddas
repliker i den omarbetade versionen och skriva om dem
som de var från början. Något som faktiskt är riktigt kul!

09.31 Grejen med nätdejting är att så fort man börjar känna sig
ensam, förvirrad eller desperat klickar man bara på en av
sajterna och det är som att gå in i en godisaffär! Det finns
miljoner säkert rätt vettiga personer som faktiskt är lediga,
åtminstone i teorin. Ser framför mig kontor i hela landet där
folk sitter och låtsas jobba men egentligen är inne på
Match.com och OkCupid och på något vis tar sig igenom
dagen och ensamhetens monotoni. Då så, måste sätta fart.

10.31 Herregud. Vad SYSSLADE han med, mr Wallaker? Gör
han alltid så där? Det är totalt oproffsigt.

Vadå ”famlar”? Vad menade han?

10.35 Slog upp famla: ”att söka trevande”.

Hrmm. Ska gå ut på nätet igen.

10.45 Loggade nyss in:

0 personer har skickat dig en blinkning. 0 personer har valt dig
som sin favorit. 0 personer har skickat dig ett meddelande.

Perfekt.
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11.00 Titta på alla mansluder. Gift, men i ett öppet förhållande.
Där ser ni!

12.15 Judes nätdejting var en mardröm – långa samtalstrådar
med främlingar, plötsligt obesvarade. Jag vill inte ha en
massa män hängande i luften överallt. Mycket bättre att ta
tag i Vinlöven. Måste tänka ut hur yacht/smekmånad skulle
kunna fungera bättre i Stockholm än på Hawaii. Alltså, det
är ju varmt i Stockholm på sommaren, eller hur? Bor inte
en av ABBA-tjejerna på en ö utanför Stockholm?

12.30 Ska kanske gå in på Net-a-Porter och kolla rean.

12.45 Vad händer med mig? Lade tre klänningar i varukorgen.
Loggade sedan ut. Loggade sedan in igen och kände att jag
blev sårad för att ingen av klänningarna hade blinkat
tillbaka.

13.00 Ska kanske bara titta på söta trettioåringar på
Match.com en stund.

Mmmm.

13.05 Rullade precis igenom listan över söta trettioåringar och
skrek rakt ut.

Där en bild av cool och självsäker … Roxster.
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MATCHKOLLISION
 

Fredag 5 juli 2013 (fortsättning)

”Roxster30” log glatt, samma bild som han har på Twitter.
Tydligen letar han efter kvinnor mellan tjugofem och
femtiofem – så det berodde inte alls på att jag var för gammal,
det var bara för att han inte … inte … HERREGUD. I profilen
står det att han är ”särskilt förtjust i promenader på Hampstead
Heath” och ”människor som får mig att skratta” och
”minisemestrar på pubar vid floder, med stor engelsk frukost”.
Och han gillar fallskärmshoppning?
FALLSKÄRMSHOPPNING?

Det är okej, det är det väl? Det är så folk gör? Det är ganska
kul, det är …

Plötsligt dubbelvikt av smärta, i fåtöljen, över datorn.

13.10 Roxster är online nu! Men å andra sidan är jag också
online nu! Hjälp.

13.11 Loggade snabbt ut och började gå fram och tillbaka över
golvet som en vansinnig medan jag proppade i mig bitar av
halväten ost och mosad nutribar som legat längst ner i
handväskan.

Vad ska jag göra? Vilka är etikettsreglerna? Kan omöjligt
logga in igen och titta på Roxster en gång till, för då tror han
att jag stalkar honom, eller ännu värre – bättre? – tittar på
bilder av söta trettioåringar för att lätt och ledigt byta ut
honom mot annan toyboy.

13.15 Kollade just mejlen som såklart översvämmades av
Ocadomejl och ”Lärarpresent”-mejl och mejl från diverse
pubar på landet som jag har fantiserat om att ta in på med



Roxster, men nu också flödade av mejl från
SingleParentMix.com och OkCupid och Match.com där det
stod: Wow! Du är visst populär i dag! och Någon har precis
spanat in din profil! och Jonesey49 Någon blinkade nyss åt
dig.

Stirrade noga på två nyinkomna mejl från Match.com.
Jonesey49 Wow! Någon har precis spanat in din profil!

13.17 Kunde inte få reda på vilka de kom ifrån för har inte
betalat för tjänsterna på Match.com. Det ena kom från
någon som var femtionio. Och det andra från någon som
var trettio. Det måste vara Roxster. Det var för mycket av
en slump.

13.20 Wow! Jonesey49. Någon blinkade nyss åt dig! Även nu
en trettioåring.

13.25 Roxster har säkert fattat att jag var inne på hans profil.
Vad ska jag göra? Låtsas att det inte har hänt? Nej, det är
bara så … Allt är bara … Man kan inte låtsas att en sån sak
inte har hänt, eller hur? Vi är människor och vi tyckte
faktiskt om varandra, tänkte jag. Och … sms från Roxster:
<Jonesey49, jag menar Bridget, jag menar @JoneseyBJ?>

Stirrade på telefonen medan hjärnan snabbt gick igenom
alla sms jag förberett ifall han skulle höra av sig:

<Ursäkta, vem är du?>

<Du fattade ditt beslut och uttryckte det på ett onödigt
brutalt sätt, så stick.>

I stället skrev jag på ren impuls tillbaka:

<Roxster30, jag menar Roxby, jag menar @_Roxster
*nervöst skratt, babbel* Jag vill bara göra fullständigt klart att
jag inte surfade runt på Match.com på jakt efter söta
trettioåringar utan ägnar mig åt viktig forskning gällande Med
vinlöv i håret. Hahaha! Jag hade ingen aning om att du var så
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frälst i fallskärmshoppning! Herregud *kastar sig över
vinflaska*.>

Först blev det helt tyst. Sedan nytt pling i telefonen.

<Jonesey?>

<Ja, Roxster?>

Tyst igen. Vad skulle han säga? Något snällt? Något
nedlåtande tänkt att vara snällt? Något urskuldande? Något
som skulle såra?

<Jag saknar dig.>

Jag stirrade på orden. Allt elakt jag hade tänkt
säga … Fingrarna hängde beredda i luften. Och sedan svarade
jag helt enkelt med sanningen.

<Jag saknar dig också.>

Tänkte direkt: Fan! Varför tog jag inte bara ett av de där
inte-såtaskiga-men-kul? Nu får han bara sin egokick och
sticker.

Sms-pling.

<Jonesey?>

Nytt pling.

<*SKRIKER* JONESEYYYY?>

Jag: <*Lugn, något tankspridd* Jaaaa?>

Och vi var igång!

Roxster: <Du har blivit hemskt tyst.>

Jag: <*Nonchalant, avfärdande* Nå, det är knappast
förvånande. Hur vågar du dra så fräck och onödig
uppmärksamhet till min ålder? Titta på mig, titta på mig, jag är
så ung och du är så gammal.>

Roxster: <Titta på mig, titta på mig, jag är så nöjd med mig
själv för jag vann ”se vem som kan vänta längst med att



messa”-leken.>

Jag skrattade. Jag var faktiskt nöjd med mig själv. Kände en
sådan våg av glädje och lättnad över att vi var tillbaka i den
trygga känslan när man vet att någon bryr sig och förstår ens
humor, och det var inte alls kallt och tomt och slut, utan det
fanns något kvar fortfarande.

Men samtidigt lurade en mörk rädsla över att hamna där
igen.

<Jonesey?>

<Ja, Roxster?>

Jag väntade. Sms-pling.

<Men jag tycker fortfarande att du är väldigt gammal.>

DET ÄR VIDRIGT!! Det är helt emot reglerna
för … för … Har god lust att ringa polisen! Nog borde det
finnas någon sorts DEJTINGOMBUDSMAN som lagstiftar
mot sånt här!

Nytt sms-pling. Stirrade på telefonen som om den var en
varelse i en rymdfilm. Jag visste inte vad den skulle ta sig till
härnäst. Den skulle plötsligt kunna torna upp sig till ett
monster eller förvandlas till en gullig liten kanin. Jag öppnade
den.

<Skämt, Jonesey. Skämt. *gömmer sig*>

Såg mig oroligt omkring. Nytt sms-pling.

<Jag har med visst beklagande tänkt på curry-/kycklingpaj-
kvällen i 3 veckor, 6 dagar och 15 timmar, vilket om du
kontrollerar i Old Moore’s astrologiska kalender rent formellt
kan beskrivas som en kalendermånad. Jag var totalt förvirrad.
Och packad. Snälla förlåt. Du är ungdomligare till sätt och
utseende än någon annan kvinna jag har träffat (inklusive mitt
syskonbarn som är 3). Jag saknar dig.>



Vad sa han? Sa han att han hade tänkt om och ville vara
med mig? Men ville jag vara med honom?

<Jonesey?>

<Ja, Roxster?>

<Kan du åtminstone äta lunch med mig?>

Roxster: <Eller middag?>

Och igen: <Eller ännu hellre lunch och middag?>

Fick plötsligt flashbacks till alla ljuvliga middagar och
timmar efteråt som vi haft tillsammans och måste behärska
mig för att inte skriva tillbaka: <Och frukost?>

Tom hade kanske rätt. Kanske avfärdade Roxster inte mig
som en tragisk gammal kärring. Skrev: <Var tyst är du snäll.
Jag sitter vid fönstret och tittar efter förbipasserande it-
miljardärer i vandrarkängor.>

<Jag kommer och fajtas med dem.>

<Behöver jag vara med på lunchen eller middagen eller blir
det mest bara mat?>

<Vi skulle kunna träffas utan mat om du vill.>

Det var OERHÖRT. Han måste verkligen mena allvar. Jag
behövde tid att smälta det här.

Nytt sms-pling.

<Om du behöver tid att, ursäkta ordleken, smälta det här
kan jag vänta.>

Och ett till.

<Kanske bara en chipspåse?>

Skulle precis skriva: <Ost- och lökchips?> men då skulle
han kanske tro att jag tyckte att han var lökig och ville ge igen
för gammal ost.

Än en gång skrev jag alltså bara det som var sant.



<Det skulle vara trevligt. Om du lovar att inte fjärta.>



NYTÄNDNING
 

Torsdag 11 juli 2013

Dagars oavbrutet solsken 11, regndroppar 0 (otroligt).

14.00 Det är kokhett. Fortfarande! Man tror inte det är sant.
Alla är ute på gatorna, har smitit från jobbet och satt sig på
uteserveringar, blivit sextokiga och klagar på värmen.

Sms-trafiken är igång igen med Roxster och han har varit
underbar, trots Talithas stränga förmaningar om att inte ta
tillbaka någon som har dumpat en. Och trots Toms stränga
förmaningar om personer som är mycket-sms-och-ingen-
verkstad, och hans psykologförmaningar om att jag bara kunde
vänta mig en framtid bestående av blandade budskap, och
hade jag tänkt på vad jag egentligen ville – frånsett ett evigt
messande och sporadiska sexnätter?

Roxster har berättat om den indiska restaurangen och sin
försening den där kvällen när vi gjorde slut. Han har sagt att
han inte alls åt indiskt med ”kollegor”, precis som jag hela
tiden misstänkte. I själva verket satt han ensam och proppade i
sig kyckling korma, papadum och öl, eftersom han var
förvirrad och plötsligt kände sig så pressad av att vara en riktig
pojkvän och kanske bli en fadersgestalt. Och när han hade
hållit sitt göra slut-tal verkade jag helt lugn, närmast lättad,
glad att göra slut, ända fram till fjärtutskällningen. Och efter
det visste han inte vad han skulle göra. Och han är gullig och
glad och lättsam och så mycket bättre än liderliga gifta jävlar.
Vi ska ses på lördag: för en promenad på Hampstead Heath.



JÄKLAR
 

Lördag 13 juli 2013

15.00 Hektiska förberedelser. Fick ordna lite med mamma,
som ska bjuda Mabel och Billy på te på Fortnum & Mason
(lycka till säger jag bara). ”Jaså, Mabel har på sig tajts? Var
har du dina durkslag?”

Stack ut och köpte vax och nagellack till tårna, tvättade
sedan håret och satte på mig den genomskinliga böljande
Sommarkonsertklänningen, tänkte sedan att det var dålig
karma och bytte till en ogenomskinlig blekrosa. Fick sedan
sms från Farzia som frågade om Billy och Jeremiah vill gå på
fotboll i morgon eftersom Bikram inte vill gå om inte de också
vill, hittade sedan inte mina flipflops men kunde inte ta mina
andra sandaler för de skulle ha förstört tånagellacket, kom
äntligen fram till puben med två minuters marginal och rusade
in på toa för att se till att jag inte hade på mig för mycket
smink som Barbara Cartland. Satt sedan i trädgården i ljuvligt
solsken, likt avslappnad, punktlig Ljusets och lugnets gudinna
och just när Roxster dök upp sket en fiskmås på min axel.

Det var så spännande att träffa Roxster, som var jättesnygg
i klarblå tennisskjorta, och skratta som galningar åt fiskmåsen,
och bara ha kul, och känna sig som barn på upptåg, fast
sexigare. Och vi drack några öl, och Roxster åt sin mat och
skulle hela tiden försöka få bort måsskiten från mitt ena bröst
och jag var så … lycklig!

Sedan tog vi vår promenad och heden myllrade av
människor som njöt av solen och klagade på den, par som höll
om varandra, och jag ingick också i ett där jag promenerade
arm i arm med Roxster. Sedan kom vi fram till en solig glänta



och satte oss på en bänk som vi ofta hade suttit på förut. Och
när Roxster hade skrattat färdigt åt de röda prickarna på mina
vaxade ben såg han allvarlig ut. Och han började säga att han
hade tänkt, och även om han verkligen, verkligen ville skaffa
egna barn och verkligen, verkligen borde vara tillsammans
med någon i sin egen ålder, och inte visste vad hans vänner
skulle säga, eller vad hans mamma skulle säga, så trodde han
inte att han kunde hitta någon som han skulle komma lika bra
överens med som mig. Och han ville göra alltihop ordentligt,
klättra i träd på heden och vara en pappa för Billy och Mabel.

Jag såg på honom. Jag hjärtade verkligen Roxster, jag
hjärtade att han var så vacker och ung och sexig, men mest av
allt hjärtade jag den han var och det han stod för. Han var rolig
och skärpt och lättsam och snäll och praktisk och känslosam
men behärskad. Men också: när han föddes var jag tjugoett.
Och om vi hade varit födda samtidigt – hur skulle vi kunna
veta hur det hade blivit då? Det jag däremot visste när jag såg
på honom var att jag inte ville förstöra Roxsters liv. Och mina
barn var utan skuggan av ett tvivel det bästa i mitt liv. Jag ville
inte hindra honom från att få allt det där för egen del.

Misstänkte framför allt att Roxster inte skulle klara det, fast
han ville. Han skulle försöka, men om en vecka eller om sex
veckor eller sex månader skulle han bli så där osäker igen och
hela tiden drabbas av kortslutning. Och grejen med att ha
uppnått den höga åldern av, öh, trettiofem var att jag inte ville
stå där med all osäkerhet och den känslomässiga berg-och-
dalbanan och smärtan längre. Det orkade jag bara inte.

Dessutom ville jag INTE bli som Judi Dench med Daniel
Craig i slutet av Skyfall. Åldersskillnaden mellan dem måste
vara ungefär samma som mellan mig och Roxster. Fast när
man tänkte efter var det faktiskt Judi Dench som var
Bondbruden, inte hon med krulliga håret och ingen karaktär
som (i en märklig antifeministisk twist, väl?) kom fram till att
hon ville vara Miss Moneypenny. Judi Dench var den som



Daniel Craig verkligen älskade och till slut bar genom
kulregnet. Men skulle Daniel Craig verkligen ha haft sex med
Judi Dench? Jag menar, om hon inte varit död? Tänk så
fantastiskt om de hade gjort en vackert upplyst sexscen med
Judi Dench så där jättesnygg i svart La Perla-underklänning.
Det kunde man kalla en feministisk omdefiniering …

”Jonesey. Låtsas du inte få orgasm igen?”

Jag tittade förvånat upp på Roxster som nu stod på ett knä.
Hur kunde jag vara så ofin att jag satt och stirrade framför mig
så länge när … Gud, han var så väldigt, väldigt ljuvlig, men …

”Roxster”, flög det ur mig. ”Egentligen menar du det inte,
eller hur? Du kommer inte att klara det.”

Roxby McDuff såg fundersam ut en stund, sedan skrattade
han bedrövat, reste sig och skakade på huvudet.

”Nej, Jonesey, du har rätt. Det gör jag nog inte faktiskt.”

Sedan kramades vi, passionerat och lyckligt och vemodigt
och ömt. Men jag visste att den här gången var spelet över. Det
var verkligen slut.

När vi släppte taget om varandra slog jag upp ögonen och
såg över Roxsters axel att mr Wallaker stod en bit bort och
iakttog oss.

Mr Wallaker fångade uttryckslöst min blick och sa
ingenting innan han som vanligt vände sig om och gick
därifrån.

Mitt i förvirringen och saknaden och ångern och värmen
och chocken över att mr Wallaker hade sett det som såg ut som
ett frieri men i själva verket var ett uppbrott, fick jag på
hemvägen den där överväldigande känslan som folk drabbas
av när … att jag … att jag än en gång i ett avskedsögonblick
inte hade … att man absolut måste tala om för människor
att … och samtidigt plingade det sjukt nog i mobilen.



<Jonesey?>

<Ja, Roxster?>

Roxster: <Ville bara säga att jag alltid kommer att … H>

Jag: <J?>

Roxster: <Ä>

Jag: <R>

Roxster: <T A>

Jag: <D>

Roxster <U MIG?>

Jag: <2 U>

Roxster: <P>

Jag: <O>

Roxster: <K>

Jag: <X>

Jag kommer alltid att hjärta dig. Jag dig med. Puss och
kram. (Eller evt potatis och korv.)

Jag väntade. Skulle han låta mig bli sist i den sista tråden?
Det plingade igen.

<Jag menade fjärta, inte hjärta, förstår du.>

Sedan ett pling till.

<Det menade jag inte. Och det kommer jag göra. Alltid.
Svara inte nu. XX>

Roxby McDuff: gentleman in i det sista.



KAPITULATION
 

Lördag 13 juli 2013 (fortsättning)

När jag kom hem hade jag en timme på mig innan mamma
skulle komma tillbaka med barnen. Till slut kunde jag sätta
mig ner i en fåtölj med en kopp te. Och jag gav helt enkelt upp
och accepterade alltihop. Det var verkligen slut med söta, rara
Roxster. Och jag var ledsen, men så var det. Och jag kunde
inte hålla alla dessa bollar i luften. Jag kunde inte skriva om en
film om en uppdaterad Hedda Gabler på en yacht på Hawaii,
förflyttad till Stockholm av sex olika personer. Jag kunde inte
nätdejta helt okända kufar. Jag kunde inte hålla den här galna
matrisen över scheman och Zombieapokalypser och bygga
nalle-kalas i huvudet, och hantera förvirrande nästanhångel
med gift lärare på skolan, och gå i Grazia-kläder och försöka
ha pojkvän och sköta ett jobb och vara mamma. Jag försökte
hindra mig själv från att tro att jag måste klara allt. Kolla
mejlen. Gå på zumba. Registrera mig på OkCupid. Läsa den
senaste vansinniga omarbetningen av Med vinlöv på yachten.

Jag bara satt där och tänkte: Det här måste duga. Jag.
Barnen. Att bara låta dagarna rinna förbi. Jag var inte ledsen
egentligen. Jag kunde inte komma ihåg hur det kändes att inte
ha något som måste göras. Att inte behöva krama ur det allra
sista ur varje dag. Eller ta reda på varför kylen låter.

Och jag önskar att jag kunde säga att det ledde till något
fantastiskt. Men det gjorde det egentligen inte. I stället blev
jag säkert bara fetare runt baken. Men det var som att det växte
fram en själslig klarhet. En känsla av att det jag behövde göra
nu var att hitta något slags lugn.



Jag måste vara varsam nu, tänkte jag och blinkade snabbt.
Det är en varsam tid. Strunt i alla andra, det ska bara vara vi –
jag, Billy och Mabel. Bara känna vinden i håret och regnet mot
ansiktet. Bara glädjas åt deras uppväxt. Missa den inte. Snart
är de borta.

Med blicken dramatiskt i fjärran tänkte jag: Jag har modet
trots att jag är ensam, och hörde plötsligt att telefonen
kvackade någonstans. Var var den?

Hittade till slut telefonen inne på gästtoan och hoppade till
när jag såg alla sms från Chloe.

<Din mamma ringde nyss. Har du stängt av telefonen? De
har blivit utkastade från Fortnums.>

<Hon vill att du kommer dit. Mabel gråter och hon har
glömt nyckeln.>

<Hon försöker hitta till Hamleys och de har gått vilse.>

<Får du några av mina sms?>

<Okej. Jag har sagt åt henne att ta en taxi så möter jag dem
vid huset med nyckeln.>

Just då ringde det på dörren. Öppnade och där stod mamma
med Billy och Mabel – båda två grät, de var varma, svettiga
och tårtkladdiga.

Tog med mig alla en trappa ner, på med tv:n, på med
datorn, tekopp till mamma, och just då ringde det på dörren
igen.

Det var Chloe, för ovanlighetens skull storgråtande.

”Chloe, förlåt!” sa jag. ”Jag stängde bara av telefonen en
liten stund för att … komma över en grej och jag missade alla
dina …”

”Det är inte det!” ylade hon. ”Det är Graham.”



Visade sig att Chloe och Graham hyrt roddbåt i Hyde Park
och Chloe hade tagit med den perfekta picknickkorgen med
bestick och porslin och då hade Graham kläckt ur sig: ”Det är
en sak jag måste säga.”

Chloe trodde såklart att Graham skulle fria. Men då sa han
att han hade träffat någon i Houston på
YoungFreeAndSingle.com och skulle bli förflyttad till Texas
och åka dit och bo hos henne.

”Han sa att jag var för perfekt”, snyftade hon. ”Jag är inte
perfekt. Det känns bara som att jag måste låtsas vara perfekt.
Och du gillar mig inte heller för du tycker också att jag är för
perfekt.”

”Å, Chloe. Det gör jag inte alls! Du är inte perfekt!” sa jag
och slog armarna om henne.

”Är jag inte?” sa hon och såg förhoppningsfullt på mig.

”Nej, jo”, svamlade jag. ”Inte perfekt kanske, men du är
toppen. Och” – plötsligt blev jag känslosam – ”jag vet att alla
yrkesverksamma medelklassmammor säger likadant, men jag
vet ärligt talat inte vad jag skulle ta mig till om jag inte hade
dig som hjälpte mig och som är så perf… – jag menar så
toppen. Det är såklart en väldig lättnad att inte allt i ditt liv är
fullständigt perfekt, men naturligtvis är jag jätteledsen att den
där SKITSKALLEN Graham var så SKITSKALLIG att
han …”

”Men jag trodde att du bara skulle tycka om mig om jag var
perfekt.”

”Nej, jag var RÄDD för dig som var perfekt eftersom det
fick mig att känna mig allt annat än perfekt.”

”Men jag tycker alltid att DU är perfekt!”

”Mamma, får vi gå upp till vårt rum? Mormor är konstig”,
sa Billy som hade dykt upp i trappan.

http://youngfreeandsingle.com/


”Mommo ha svans”, sa Mabel.

”Billy! Mabel!” sa Chloe förtjust. ”Får jag följa med dem
upp?”

”Toppen, jag går och tittar till mormor. Ska kolla om hon
har fått svans”, sa jag och såg strängt på Mabel innan jag
tillade lugnande till Chloe: ”Du är inte perfekt.”

”Är jag inte? Du tycker inte det alltså?”

”Nej, absolut inte, definitivt inte perfekt.”

”Å, tack! Inte du heller!” sa hon och försvann uppför
trappan med barnen, hela hon, till sitt yttre och inre, perfekt.

Kom ner och hittade mamma som om hon nu hade svans
hade gömt den väldigt väl under kappklänningen där hon gick
och smällde i skåpdörrarna. ”Var har du tesilen?” sa hon.

”Jag använder tepåsar”, muttrade jag buttert.

”Tepåsar. Jag säger då det! Du kunde i alla fall ha haft
telefonen påslagen! Det ansvaret tar man väl ändå om man har
barn som inte kan uppföra sig? Vad har du fått på klänningen?
Gick du ut i den? Problemet med hudfärgat är att man nästan
försvinner, eller hur?”

Jag började gråta, mitt framför ögonen på henne.

”Se så, Bridget, du måste ta dig samman. Du måste kämpa
på, du kan inte … du kan inte … du kan inte … du kan
inte … du kan inte …”

Jag trodde verkligen att hon aldrig skulle sluta säga ”du kan
inte” men sedan började hon också gråta.

”Du gör inte saken bättre”, snyftade jag. ”Du tycker bara att
jag är skräp. Du ska alltid ändra på mig och tycker att jag gör
allting fel och försöker få mig att klä mig i
andra … FÄRGER”, tjöt jag.

Mamma slutade snyfta direkt och såg på mig.



”Bridget, förlåt”, sa hon mer som en viskning. ”Jag är
väldigt, väldigt ledsen.”

Hon snubblade fram och sjönk ner på knä framför mig, lade
armarna runt mig och drog mig intill sig. ”Min lilla flicka.”

Det var faktiskt första gången som jag hade känt på
mammas frisyr. Håret var stelt, nästan hårt. Hon verkade inte
bry sig om att det trycktes ihop när hon höll om mig. Det
kände faktiskt bra. Jag ville att hon skulle ge mig en flaska
välling eller något.

”Det var så hemskt. Så hemskt det som hände Mark. Jag
stod inte ut med tanken. Du klarar det så … Å, Bridget. Jag
saknar pappa. Jag saknar honom så väldigt, väldigt mycket.
Men du … man måste … man måste bara gå vidare, eller hur?
Det är halva svårigheten.”

”Nej”, jämrade jag mig. ”Då spacklar man bara över
sprickorna.”

”Jag borde ha … pappa sa ALLTID … han sa: ’Varför kan
du inte bara låta henne vara ifred?’ Det är mitt problem. Jag
kan inte låta någonting vara ifred. Allt måste vara perfekt och
det … DET ÄR DET INTE!” jämrade hon sig. ”Åtminstone,
jag menar inte dig, för du är ju det, du klarar det så bra … Var
lade jag läppstiftet? Och Påll, du vet Påll – dessertkocken på
St Oswald’s? – jag trodde, alltså, han gav mig alltid läckra små
petit-chouer … lät mig följa med in i köket. Men nu visar det
sig att han är en sån där …”

Här började jag skratta. ”Å, mamma, jag kunde ha berättat
för länge sedan att Påll var gay.”

”Men det finns inget som heter gay, älskling. Det är bara
LATHET och …”

Billy stod i trappan. ”Mamma, Chloe sitter och gråter där
uppe. Oj.” Han såg förbryllad på oss. ”Varför gråter alla?”



Just när mamma, Chloe och jag hade ett slags AA-inspirerat
gruppsamtal runt köksbordet, Billy spelade Xbox och Mabel
travade fram och tillbaka och klappade oss och gav oss
Hellvanianfjärtbjörnar och löv från trädgården för att vara
snäll, ringde det på dörren igen. Det var Daniel, med en
övernattningsväska i handen och något desperat i blicken.

”Jones, kära du, jag har blivit utskriven från
behandlingshemmet, utsläppt från utvisningsbåset. Jag kom
tillbaka till lägenheten och jag … Faktum är att jag inte vill
vara ensam, Jones. Skulle jag möjligen kunna få stiga in i
helveteshålet en stund? Bara för att” – rösten bar honom inte –
”befinna mig i något slags mänskligt sällskap som jag vet att
jag inte kommer försöka dra över?”

”Okej”, sa jag och försökte med tanke på den känsliga
stunden bortse från förolämpningen. ”Men du måste LOVA att
du inte försöker dra över Chloe.”

Det blev en ganska märklig kväll, som sammankomst
betraktad, men jag tror att alla trivdes. När Daniel väl var
färdig med Chloe trodde hon att hon var Charlize Theron och
att Graham inte var värdig att nudda hennes kjolfåll, och det är
han ju inte heller, vem han nu är. Och när mamma satt med
Mabel i knäet och turades om att äta chokladknappar med
henne, klunkade rödvin och fick fläckar överallt började hon
nästan få en annan syn på Kenneth Garside. ”Alltså, han är
hemskt charmig, Kenneth. Det är bara det att han är
översexuell.”

Daniel, som visade sig vara riktigt, riktigt bra på Xboxen,
tittade upp och sa: ”Och skulle det vara något negativt, mrs
Jones?” Men sedan förstörde han allt på slutet när vi stod i
hallen och han stack in handen under Chloes kjol. Alltså, ända
upp till trosorna.



 

 

DEL FYRA

Det stora stolta trädet



LÅNG FIN SOMMAR
 

Lördag 31 augusti 2013

60,3 kg (fortfarande! Mirakel), pojkvänner 0, barn 2
(underbara), vänner massor, semestrar 3 (inklusive
minisemester), manusuppdrag 0, chanser till manusuppdrag
(små), dagar till skolstarten 4, rejäla chocker 1.

Det har varit en toppensommar. Jag ringde upp agenten Brian
och bad honom plocka bort mig från Med vinlöv i håret och
Brian skrattade och sa: ”Äntligen! Det säger du först nu?” Och
Brian tycker att vi ska ge oss på min nya manusidé: Tiden står
stilla här som är en bearbetning av Virginia Woolfs Mot fyren,
fast den har lite mer struktur och utspelar sig i en gammal
fyrvaktarbostad ombyggd till lyxigt semesterboende från Rural
Retreats-katalogen, där mrs Ramsay har ett förhållande med en
vän till sin son James.

Magda och Jeremy bjöd oss till Paxos en vecka och där var
massor av vänner med ungar, och Woney, som har fettsugit
sig, svassade runt i färgglada baddräkter och matchande
saronger, slängde med hårförlängningarna och gjorde Cosmo
livrädd. Och även om Rebecca och ungarna var ute på turné
med Jake var det lekträffar med Jeremiah och hans mamma,
och med Farzia och Bikram, och Cosmata och Thelonius. Och
vi försökte göra något åt trädgården, vilket blev att plantera tre
begonior.

Vi tog med oss mamma på fyra jättefina dagar i en liten
stuga vid havet i Devon.

Och mamma kommer ofta hit, bara för att baka osv med
Billy och Mabel, och hon har slutat klaga på hur jag sköter
hushållet och uppfostrar barnen, och vi stortrivs allihop. Och



de åker till henne ibland, och de tycker att det är toppen, även
om det är lite sent påtänkt för min del eftersom jag inte har
någon att ligga med längre när huset är tomt.

Men jag försöker stå som ett stort stolt träd och ta riset för
Roxster – Kärleken som inte blev aaaaaaaav! som Tom och
Arkis dramatiskt har döpt det till – och bara glädjas åt
vetskapen att även om ingen någonsin kommer att älska mig
eller dra över mig igen är det åtminstone inte helt uteslutet.

Försöker nu hantera tilltagande oro inför skolstarten: de
olika läxorna som säkert kommer att överstiga min förmåga,
de olika dagarna för muntliga redovisningar och för benskydd.

Särskilt oroväckande är det att jag ser tillbaka på alla mina
möten med mr Wallaker – trädet, snön, friluftsdagen, botoxet,
konserten – alla hans försök att vara vänlig mot mig, och jag
känner mig ytlig och tänker att han kanske inte alls bara var
ute efter att få mig att känna mig dum. Kanske brydde han sig
verkligen. MEN HAN VAR GIFT, FÖR FAN, visserligen med
en toklyft alkotant, men ÄNDÅ. Han hade barn. Hur kunde
han få för sig att nästan kyssa mig och göra mig förvirrad?
Och jag gav honom en utskällning och han såg mig med
Roxster och han tror att jag är en kondomköpande,
syfilissmittad, ytlig puma och nu blir vi tvungna att ses
varenda dag i skolan.

16.00 Gick nyss över till Rebecca, som är tillbaka från turnén,
och hävde ur mig hela förvirringen kring mr Wallaker, och
skolkonserten och heden.

”Hmm”, sa hon. ”Det går inte ihop. Han går inte ihop. Har
du ett foto? Annan information?”

Jag bläddrade igenom telefonen och hittade en bild från när
mr Wallaker kompade Billy på konserten.

Jag såg Rebecca stirra på fotot med lätt rynkad panna. Hon
bläddrade igenom några fler.



”Det är Capthorpe House, visst? Där de har festivaler och
sånt?”

”Ja.”

”Jag vet precis vem det här är. Han är inte alls lärare.”

Jag såg förbryllat på henne. Hjälp. Han var en knäppgök.

”Spelar lite jazzpiano?”

Jag nickade.

Hon gick fram till skåpet, lossade lite på plastmurgrönan i
sitt hår och tog fram en flaska rödvin.

”Han heter Scott. Han gick på college med Jake.”

”Är han musiker?”

”Nej. Ja. Nej.” Hon såg på mig. ”Det är en hobby. Han var
SAS-soldat.”

Brittiska elitstyrkan! Han var James Bond!

Det förklarade allt. Hans ”ETT-två! ETT-två!” Billy som
hoppade ner från trädet och rullade undan. Pistolreflexen på
friluftsdagen. Bond.

”När började han på skolan?”

”Förra året – december?”

”Jag slår vad om att det är han. Han åkte till Sandhurst,
sedan var han mycket utomlands, men de höll kontakten på
typiskt manligt vis, dvs inte särskilt ofta. Jake sprang ihop med
honom för några månader sedan. Han hade varit i Afghanistan.
Något skit hade hänt. Han sa att han var tillbaka och ’höll det
enkelt’. ” Rebecca skrattade till. ”Han tror alltså att undervisa
på en privatskola i London är att ’hålla det enkelt’? Har han
sett ditt kvadrantschema?”

”Och han är gift?”



”Inte om det är han. Han har två pojkar, visst, på internat?
Han var gift, men inte nu längre. Hon var en mardröm.”

”Är hon väldigt plastikopererad …?”

”Exakt. Hon blev en pengarullare: kläder,
välgörenhetsluncher, hela den skiten, total
plastikoperationsdrottning. När han åkte utomlands började
hon ligga med sin personlige tränare, begärde skilsmässa och
försökte skinna honom. Capthorpe Hall är släktgodset. Jag tror
att hon kan ha försökt få honom tillbaka nu när hon har
förvandlat sig till Wildensteins monster. Jag ska fråga Jake.
Nästa gång jag ser honom.”



TILLBAKA TILL SKOLAN
 

Fredag 13 september 2013

Minuters försening till hämtning på skola och dagis 0 (men
försöker bara imponera på mr Wallaker), samtal med mr
Wallaker 0, sekunders ögonkontakt med mr Wallaker 0.

21.15 Det verkar som om Rebecca hade rätt. Och även om jag
inte har andats ett ord om saken (mer än till Talitha, Jude
och Tom såklart) har nyheten spritt sig att mr Wallaker inte
är gift. Och det är hemskt, för nu slåss man nästan om
honom. Alla försöker få ihop mr Wallaker med sina
singelvänner. Farzia föreslog att hon skulle tussa ihop mig
med honom, men det är meningslöst. Även om hjärtat tar
ett skutt när jag ser mr Wallaker på trappan kommer han
inte fram och retas med mig längre. Han springer inte ihop
med oss på heden. Magin är borta. Och alltihop är mitt eget
fel.

Mr Wallaker har övertagit ansvaret för allt fler saker på
skolan: idrott, schack, musik, ”själavård”. Han är som Russell
Crowe i Gladiator – när han var slav och organiserade de
andra slavarna i en armé som besegrade alla greker eller
romare. Det är som att placera myror i vilken situation som
helst: myror gör helt enkelt som myror gör. Var man än
placerar någon som han som är riktigt cool och skicklig
kommer han bara vara cool och skicklig. Och bli hoptussad
med varenda ledig kvinna inom synhåll utom mig.

Fredag 27 september 2013

21.45 ”Det är dig han älskar”, sa Tom och tog en klunk av sin
fjärde mojito på York & Albany.



”Kan vi bara skita i att prata om sabla mr Wallaker?”
muttrade jag. ”Jag har accepterat mitt liv nu. Det är bra. Det är
vi tre. Vi är inte panka. Jag är inte ensam längre. Jag är ett stort
stolt träd.”

”Och Med vinlöv i håret ska bli film!” peppade Jude.

”Det som finns kvar av den”, sa jag dystert.

”Men du får åtminstone gå på premiären, hjärtat”, sa Tom.
”Du kanske träffar någon där.”

”Om jag blir bjuden.”

”Om han inte ringer, om han inte messar, då är han bara
inte så intresserad”, sa Jude knappast hjälpsamt.

”Men mr Wallaker har aldrig ringt eller messat henne”, sa
Tom slirigt. ”Vem snackar vi om?”

”Snälla, kan vi sluta prata om mr Wallaker? Jag gillar
honom inte ens och han gillar inte mig.”

”Du gav honom förstås en ganska rejäl utskällning,
älskling”, sa Talitha.

”Men det fanns ett verkligt djup i det som höll på att växa
fram”, sa Tom.

”Är han het är han het och annars inte”, sa Jude.

”Varför låter du inte Rebecca få ihop er?” sa Tom.

22.00 Gick nyss över till Rebecca. Hon skakade på huvudet.
”Det funkar aldrig, sånt där. De nosar sig till det på flera
kilometers håll, med radar. Ta det som det kommer.”



DEN MÄKTIGA DJUNGELN
 

Fredag 18 oktober 2013

Antal lyssningar på ”The lion sleeps tonight” 45 (hittills).

21.15 Köruttagningarna är igång igen. Billy ligger i sängen,
sjunger ”The lion sleeps tonight” och ylar gällt:
”Eeeeeeeeeeeeoheeeeoheeeeoh”, medan Mabel skriker:
”Tyst, Billy, håll tyyyyyyyyyyyst.”

I år har vi övat på att träffa riktiga toner. Blev faktiskt
ganska till mig i kväll när jag lekte Maria i Sound of Music och
lärde dem Dore-mi-sången (jag kan faktiskt hela Sound of
Music utantill).

”Mamma?” sa Billy.

”Ja?”

”Snälla, kan du vara tyst?”

Måndag 21 oktober 2013

”The lion sleeps tonight”-sångövningar före skolan 24,
timmars oro för om Billy ska bli uttagen till kören 7, klädbyten
före hämtning av Billy från köruttagning 5, minuter för tidig
till hämtning på skolan 7 (bra, frånsett anledningen: dvs att
imponera på hopplöst kärleksobjekt).

15.30 Ska precis hämta Billy och få resultatet från
köruttagningen.

Vansinnigt nervös.

18.00 Stod knäppt nog och väntade vid skolgrindarna redan
innan Billy kom ut. Såg mr Wallaker ställa sig på trappan
och se sig omkring, men utan att låtsas om mig. Deppade



ihop när jag förstod att han som officiell singel var rädd att
alla singelkvinnor, inklusive jag, skulle nafsa efter honom
som pirayor.

”Mamma!” Billy dök upp och log sitt härliga leende från
öra till öra, som om hans ansikte skulle spricka. ”Jag kom
med! Jag kom med! Jag kom med i kören!”

Yr av glädje slog jag armarna om honom varvid han
grymtade: ”Meen slääppp!” som en tonåring och kastade
nervösa blickar mot sina kompisar.

”Nu åker vi och firar!” sa jag. ”Jag är så stolt över dig! Nu
åker vi till … till McDonald’s!”

”Bra gjort, Billy.” Det var mr Wallaker. ”Du kämpade och
du klarade det. En fin insats.”

”Ööh!” sa jag och tänkte att det kanske var nu jag skulle be
om ursäkt och förklara, men han bara gick sin väg och kvar
stod jag och tittade efter hans pigga rumpa.

Har just ätit två Big Macs med pommes, en dubbel
chokladshake och en sockerdonut.

Är han het är han het och annars inte. Och annars finns ju
alltid maten.



UTVECKLINGSSAMTAL
 

Tisdag 5 november 2013

21.00 Hmmm. Kanske är han inte het. Alltså, inte helt ohet.
Åkte på utvecklingssamtal, lite i sista minuten ska
erkännas, och möttes av föräldrar på hemväg och Billys
mentor, mr Pitlochry-Howard, som tittade på klockan.

Mr Wallaker kom gående med en bunt lärarutlåtanden i
famnen. ”Aha, mrs Darcy”, sa han. ”Du bestämde dig för att
komma hit ändå?”

”Jag. Har varit. På möte”, sa jag högdraget (trots att ingen
egendomligt nog hittills har bett om ett möte ang Tiden står
stilla här, min bearbetning av Mot fyren) och satte mig med ett
inställsamt leende framför mr Pitlochry-Howard.

”Hur ÄR det med Billy?” sa mr Pitlochry-Howard vänligt.
Känns alltid olustigt när människor säger så där. Ibland är det
trevligt om man tror att de verkligen bryr sig, men paranoid
som jag är tänkte jag att det var något fel med Billy.

”Han mår bra”, sa jag snävt. ”Hur är det med honom i
skolan?”

”Han verkar trivas mycket bra.”

”Går han ihop med de andra pojkarna?” sa jag ängsligt.

”Ja, ja, populär hos pojkarna, väldigt glad och munter. Blir
lite fnissig i klassrummet ibland.”

”Jag förstår”, sa jag och kom plötsligt ihåg när mamma fick
brev från rektorn som skrev att jag hade något sorts
patologiskt fnitterproblem. Som tur var gick pappa dit och
skällde ut henne, men kanske fanns det en genetisk störning.



”Jag tror inte att vi behöver oroa oss så mycket för
fnissandet”, sa mr Wallaker. ”Ni hade några funderingar kring
engelskan?”

”Jo, stavningen …”, började mr Pitlochry-Howard.

”Fortfarande?” sa mr Wallaker.

”Alltså”, sa jag för att ta Billy i försvar. ”Han är så liten än.
Och dessutom – som författare menar jag att språket är något
som ständigt skiftar och utvecklas och att förmedlandet av det
man vill säga faktiskt är viktigare än stavning och
interpunktion.” Jag hejdade mig ett ögonblick när jag kom
ihåg att Imogen från Greenlight hade anklagat mig för att ha
satt in konstiga prickar och märken här och där för att jag
tyckte att de var fina.

”Ta ett ord som realize”, fortsatte jag. ”Förr stavades det
med z och nu har det amerikaniserats – då blir det alltså s. Och
jag ser att du stavar med s på proven, för det gör datorerna
numera!” avslutade jag triumferande.

”Yes, marvelous med ett l”, sa mr Wallaker. ”Men i just det
här läget behöver Billy klara sina stavningsprov för att inte
känna sig som en fårskalle. Skulle ni kanske kunna öva med
honom när ni kommer springande uppför kullen, strax efter att
det har ringt in på morgnarna?”

”Okej”, sa jag och såg på honom under rynkade ögonbryn.
”Hur är han på själva skrivandet? Kreativitetsmässigt, menar
jag?”

”Nå”, sa mr Pitlochry-Howard och prasslade med sina
papper. ”Just det. Vi bad dem skriva om något märkligt.”

”Får jag se”, sa mr Wallaker och satte på sig glasögonen.
Herregud. Det skulle vara så fantastiskt om vi båda kunde sätta
på oss våra läsglasögon på en dejt utan att skämmas.

”Något märkligt, säger du?” Han harklade sig.



Mamma.

På mornarna när vi väcker mamma är hon inte klok i
håret. HJÄÄLP! Det exploderar åt alla håll! Sen säjer hon
vi är med i en armé och måste på med grejerna ETT-två,
ETT-två, ingen panik! Men sedan EPIC FAIL! hon hällde
müsli i tvättmaskinen och vi fick tvättmedel. Mabel kom
för sent till dagis de hade församling. EPIC FAIL LEVEL
2!! Säger ATTEND! som hon var en fransk polis för den
franska förällraboken och nu säger Mabel det till Salivia
plus hon säger fan EPIC FAIL LEVEL 3!! När mamma
jobar skriver hon och pratar i telefon när hon tuggar
nicorette. När jag inte kom med i kören förra året sa hon det
var inte EPIC FAIL utan X Factor och nästa år! Det var det!
Och sedan hitta hon Puffen 2 som var Saknad i strid och
hon krama mig men när jag gick ner på kvällen dansa hon
ensam … Killer queen. USCH! HJÄÄÄÄÄLP!! Märkligt
mycket märkligt.

Jag sjönk bestört ner i stolen. Var det den bilden mina barn
hade av mig?

Mr Pitlochry-Howard glodde ner i sina papper, röd i
ansiktet.

”Då så!” sa mr Wallaker. ”Som du säger förmedlar han det
han försöker förmedla väldigt väl. En mycket levande bild
av … något märkligt.”

Jag mötte hans blick. Det var lätt för honom, eller hur? Han
var utbildad i att dela ut order och hade skickat iväg sina
pojkar på internatskola och kunde ägna loven åt att slipa lite
lätt på deras otroliga musik- och idrottstalanger samtidigt som
han justerade deras stavning av ord som ”successivt”.

”Hur ser det ut i övrigt?” sa han.

”Nej. Han är … frånsett stavningen är betygen mycket bra.
Med läxorna är det fortfarande lite upp och ner.”



”Får jag se”, sa mr Wallaker och bläddrade genom NO-
pappren och plockade upp det med planeterna.

” ’Skriv fem meningar som var och en innehåller ett
påstående om Uranus.’ ”

Han hejdade sig. Kände plötsligt att jag ville fnittra.

”Han skrev bara en enda mening. Var det några problem
med frågan?”

”Problemet var nog att det kändes som väldigt många
påståenden att komma fram till, om en så konturlös plats i
Vintergatan”, sa jag och försökte behärska mig.

”Verkligen? Menar ni att Uranus saknar kontur?” Jag såg
tydligt att mr Wallaker försökte hålla sig för skratt.

”Ja”, fick jag fram. ”Hade det varit Mars, den berömda röda
planeten, med den senaste tidens robotlandningar, eller rent av
Saturnus med sina många ringar …”

”Eller Mars med sina två naturliga satelliter”, sa mr
Wallaker och jag svär att han sneglade på mina bröst innan han
riktade blicken ner i sina papper.

”Exakt”, sa jag med halvkvävd röst.

”Men, mrs Darcy”, utbrast mr Pitlochry-Howard i en ton av
sårad stolthet. ”Personligen är jag mer fascinerad av Uranus
än …”

”Tack, tack!” skyndade jag mig att säga innan jag började
skratta.

”Mr Pitlochry-Howard”, sa mr Wallaker och tog sig
samman. ”Jag tror att vi har sagt det vi skulle med den äran.
Och”, mumlade han, ”jag ser nog var fnittrandet kommer
ifrån. Har vi några fler frågetecken kring Billys skolarbete?”

”Nej, nej, betygen är mycket bra, kommer överens med de
andra pojkarna, väldigt pigg och trevlig grabb.”



”Allt är er förtjänst, mr Pitlochry-Howard”, sa jag
inställsamt. ”All undervisning! Stort tack.”

Utan att våga se på mr Wallaker reste jag mig och svepte ut
i korridoren.

Sedan satt jag ändå ute i bilen och tänkte att jag måste gå
tillbaka in och fråga mr Pitlochry-Howard lite mer om läxorna.
Eller kanske, om mr Pitlochry-Howard till äventyrs skulle vara
upptagen, mr Wallaker.

I salen satt mr Pitlochry-Howard och mr Wallaker och
samtalade med Nicolette och hennes stilige man, som höll en
trygg hand mot Nicolettes rygg. Man ska egentligen inte
lyssna på de andra föräldrarnas lärarsamtal, men Nicolette
pratade så mycket och högt att det inte gick att undvika.

”Jag undrar bara om inte Atticus har lite mycket omkring
sig”, mumlade mr Pitlochry-Howard. ”Han verkar ha fullt upp
efter skolan med aktiviteter och lekträffar. Han blir lite orolig
ibland. Han blir frustrerad om han inte tycker att han har ett
övertag.”

”Hur ligger han till i klassen?” sa Nicolette. ”Hur många
har han över sig?”

Hon sneglade på en lista som mr Pitlochry-Howard lade
armen över. Hon kastade surt med håret. ”Varför får vi inte
veta deras relativa prestationsnivå? Vilken är rangordningen
inom klassen?”

”Vi ägnar oss inte åt rangordningar, mrs Martinez”, sa mr
Pitlochry-Howard.

”Varför inte?” sa hon med den till synes pigga och
älskvärda observansen hos en riddare dold bakom gobelängen,
redo med sitt svärd.

”Det handlar snarare om att de gör sitt bästa för egen del”,
sa mr Pitlochry-Howard.



”Låt mig förklara en sak”, sa Nicolette. ”Jag var tidigare vd
för en stor hälso- och fitnesskedja som expanderade i hela
Storbritannien och över till Nordamerika. Nu är jag vd för en
familj. Mina barn är den viktigaste, mest komplexa och
spännande produkt som jag någonsin har tagit fram. Jag måste
kunna bedöma deras framsteg, i relation till deras jämnåriga,
för att kunna justera deras utveckling.”

Mr Wallaker såg på henne utan att säga något.

”En sund tävlan har sin plats, men när en besatthet vid
relativ prestation ersätter glädjen över själva ämnet …”,
började mr Pitlochry-Howard nervöst.

”Och ni menar att han stressas av sina aktiviteter och
lekträffar utanför skolan?” sa Nicolette.

Hennes man lade handen på hennes arm. ”Älskling …”

”Pojkarna behöver bli kunniga i allt. De behöver sina
flöjter. De behöver sin fäktning. Vidare”, fortsatte hon, ”ser jag
inte sociala åtaganden som ’lekträffar’. Det är övningar i
teambuilding.”

”DE ÄR BARN!” röt mr Wallaker. ”De är inga
företagsprodukter! Det de behöver är inte ett ständigt
masserande av egot, utan självförtroende, skratt, ömhet,
kärlek, en känsla av egenvärde. De behöver förstå, redan nu,
att det alltid – alltid – kommer att finnas de som är bättre eller
sämre än de själva, och att deras egenvärde ligger i hur nöjda
de är med sig själva, med det de gör och sin växande
kompetens på att göra det.”

”Ursäkta?” sa Nicolette. ”Det tjänar alltså ingenting till att
försöka? Jag förstår. I så fall ska vi kanske fundera på en
annan skola.”

”Vi ska fundera på vilka de ska bli som vuxna”, fortsatte mr
Wallaker. ”Det är en hård värld där ute. Måttet på framgång
längre fram i livet är inte att de alltid vinner, utan hur väl de



hanterar nederlag. En förmåga att slå ur underläge, hålla fast
vid sin optimism och självkänsla, det ger bättre uppfattning
om framtida framgångar än en ranking i tredje klass.”

Jäklar. Hade mr Wallaker plötsligt läst Buddhas lilla
instruktionsbok?

”Det är ingen hård värld om man vet hur man gör för att
vinna”, kuttrade Nicolette. ”Hur rankar ni Atticus, tack?”

”Vi rankar inte våra elever”, sa mr Wallaker och kom på
fötter. ”Var det något annat?”

”Ja, franskan”, sa Nicolette oberörd. Och sedan satte sig
allihop ner igen.

22.00 Kanske har mr Wallaker rätt i att det alltid finns de som
är ”bättre eller sämre än en själv” på saker. Var precis på
väg tillbaka till bilen när tjusig, slutkörd mamma som
kämpade med tre uppklädda barn plötsligt vräkte ur sig:
”CLAMENCY! Din lilla jävla horunge!”



FEMTIO NYANSER AV GAMMAL
 

Fredag 22 november 2013

62,1 kg (hjälplös glidning tillbaka mot fetma), kalorier 3 384,
Cola Lights 7, Red Bull 3, ost- och skinkpaninis 2, träning 0,
månader sedan fixade utväxt 2, veckor sedan vaxade ben 5,
veckor sedan målade tånaglar 6, månader sedan någon
sexuell erfarenhet över huvud taget 5 (pånyttfödd oskuld igen).

Låter mig själv förfalla – ovaxad, oplockad, otränad,
oexfolierad, omani-/pedikyrerad, omediterad, utväxt ofärgad,
hår ofönat, avklädd (aldrig, glöm det) – och vråläter som
kompensation. Något måste göras.

Lördag 23 november 2013

15.00 Kom just ut från frisören där min utväxt återfått sin
ungdomliga glans. Första jag såg vid busshållplatsen var en
affisch med Sharon Osbourne och hennes dotter Kelly:
Sharon Osbourne med kastanjebrunt hår och Kelly med
grått hår.

Så förvirrad. Är åldrat utseende nya böljande bohemsjalen
nu? Blir jag tvungen att gå tillbaka, återställa mina grå rötter
och be Botoxmannen sätta dit några rynkor?

Funderade precis på saken när en röst sa: ”Hej.”

”Mr Wallaker!” sa jag och fluffade kokett upp mitt nya hår.

”Hej!” Han hade på sig en varm, sexig jacka och halsduk
och gav mig den gamla blicken, cool, med lätt road ryckning i
ena mungipan.

”Du”, sa jag. ”Jag vill bara säga förlåt för att jag sa allt det
där på skolkonserten och var så snorkig mot dig alla gånger



när du bara försökte vara snäll. Men jag trodde att du var gift.
Och grejen är att jag vet allt. Jag menar, inte allt. Men jag vet
att du var SAS-soldat och …”

Hans min förändrades. ”Vad sa du?”

”Jake och Rebecca bor tvärsöver gatan och …”

Han tittade bort, ut mot gatan, och käkmusklerna arbetade.

”Det är ingen fara. Jag har inte sagt det till någon. Och
grejen är att jag vet hur det känns när något riktigt hemskt
händer.”

”Jag vill inte prata om det”, sa han tvärt.

”Jag vet, du tycker att jag är en hemsk mamma och ägnar
all tid åt att gå till frisören och köpa kondomer, men jag är
faktiskt inte sån. De där gonorrébroschyrerna – Mabel tog dem
hos läkaren. Jag har inte gonorré eller syfilis …”

”Stör jag?”

En jättesnygg tjej kom ut från Starbucks med två muggar
kaffe i händerna.

”Hej.” Hon gav honom den ena muggen och log mot mig.

”Det här är Miranda”, sa mr Wallaker stelt.

Miranda var ung och vacker, med långt, blankt, svart hår
och trendig yllemössa. Hon hade långa smala ben i jeans
och … och ankelboots med nitar.

”Miranda, det här är mrs Darcy, en av mammorna på
skolan.”

”Bridget!” sa en röst. Frisören som precis hade fixat min
utväxt kom skyndande längs gatan. ”Du glömde plånboken
inne på salongen. Hur är färgen? Inga fler nyanser av grått för
dig i jul!”

”Det blev väldigt bra, tack. God jul”, sa jag som en
traumatiserad robotmormor. ”God jul, mr Wallaker. God jul,



Miranda”, sa jag, fastän det inte var jul.

De såg konstigt på mig när jag vinglade iväg.

21.15 Barnen sover och jag är väldigt gammal och ensam.
Ingen kommer någonsin, någonsin tända på mig igen. Mr
Wallaker drar just nu över Miranda. Alla har perfekta liv
utom jag.



LJUDET AV SKAL SOM KNACKAS
SÖNDER
 

Måndag 25 november 2013

61,7 kg, antal kg tyngre än Miranda 20,9.

09.15 Okej. Jag är van vid det här nu. Jag vet hur man gör. Vi
ältar inte. Vi hemfaller inte i känslan att vi är kass på karlar.
Vi tänker inte att alla andra har perfekta liv utom vi, utom
Mirandajäveln. Vi koncentrerar oss på vårt inre stora stolta
träd, och vi går på yoga.

13.00 Jäklar. Började först med yoga, men märkte snabbt att
jag hade druckit för mycket Cola Light igen. Behöver
kanske inte sägas att det inte funkade så bra med
duvställningen.

Gick i stället in till meditationsgruppen i salen bredvid,
något som man skulle kunna kalla rätt så bortkastade pengar
eftersom det kostade femton pund och det enda vi gjorde var
att sitta med benen i kors och försöka hålla huvudet tomt på
tankar. Märkte sedan att jag såg mig omkring i lokalen, tänkte
på mr Wallaker och Miranda och höll sedan nästan på att fjärta
av ren chock.

Jag kände inte igen honom först, men där i lössittande grå
kläder på en lila matta, med slutna ögon och handflatorna lyfta
ovanför knäna, satt ingen annan än George från Greenlight.
Var i alla fall ganska säker på att det var han, men svårt att
säga. Sedan såg jag de stora glasögonen och iPhonen bredvid
den lila mattan och jag visste att det helt klart var George.

På vägen ut visste jag inte riktigt om jag skulle hälsa eller
ej, men sedan tänkte jag att vi ändå hade haft kontakt på något



plan, om än subliminalt, den senaste timmen, så jag sa:
”George?”

Han tog på sig glasögonen och såg misstänksamt på mig,
som om jag skulle tvinga på honom ett spec-manus där och då.

”Det är jag!” sa jag. ”Kommer du ihåg? Med vinlöv i
håret?”

”Va? Jaha, just det. Hej.”

”Jag visste inte att du höll på med meditation.”

”Jo. Jag är klar med filmindustrin. Det är bara studiofilmer.
Ingen respekt för konsten. Meningslöst. Tomt. Ett ormbo. Jag
höll på att falla sönder. Ska strax … Vänta.” George kollade
sin iPhone. ”Förlåt. Ska strax med ett plan. Jag åker till en
ashram i Lahore och ska vara där i tre månader. Kul att ses.”

”Ursäkta”, vågade jag mig på att säga.

Han vände sig om och verkade otålig.

”Är du säker på att ashramen inte ligger i Le Touquet?”

Han skrattade och kom antagligen först då ihåg vem jag
var. Jag fick en ganska överraskande kram och han sa:
”Namaste”, med djup filmproducentröst och ironisk min innan
han rusade vidare fortfarande med ögonen på sin iPhone. Och
jag insåg att jag trots allt tyckte riktigt bra om George från
Greenlight.

Tisdag 26 november 2013

61,2 kg, kilon tyngre än Miranda 20,4 (bättre), kalorier 4 826,
ost- och skinkpaninis 2, pizzor 1,5, paket frusen yoghurt 2,
alkohol 6 enheter (väldigt dåligt uppförande).

09.00 Släppte precis av ungarna. Ska kanske åka och köpa ost-
och skinkpanini.

10.30 Insåg plötsligt i kön att perfekta Nicolette stod framför
mig och väntade på sin varma dryck. Hon hade på sig en vit



fuskpälsjacka och solglasögon och bar en enorm
handväska. Hon såg ut som Kate Moss på väg in till en
smokingfest, med den skillnaden att klockan var nio på
morgonen. Hade mest lust att smita min väg, men hade
väntat i evigheter, så när Nicolette till slut vände sig om och
fick syn på mig sa jag glatt: ”Hej!”

I stället för den svala hälsning jag väntat mig stod Nicolette
bara där och stirrade på mig med en pappersmugg i ena
handen.

”Jag har en ny väska. En Hermès”, sa hon och höll upp
handväskan. Sedan började hennes axlar att skaka.

”Litendecaflättcappuccinodetärjämt”, rabblade jag och
körde fram en fempundssedel mot baristan och tänkte: Om
Nicolette får ett sammanbrott nu är det kört. Det är solklart.
Varenda människa, till höger och vänster, är en hög med
knäckta skal.

”Vi går ner och sätter oss”, sa jag till Nicolette och
klappade henne tafatt på axeln. Lyckligtvis var det tomt en
trappa ner.

”Jag har en ny väska”, sa hon. ”Och här är kvittot.”

Jag glodde oförstående på kvittot.

”Min man köpte den till mig, på flygplatsen i Frankfurt.”

”Det var snällt. Den är jättesnygg”, ljög jag. Handväskan
var inte klok. Den saknade vett och sans, och överallt stack det
ut spännen och tåtar och öglor, helt vansinnigt.

”Titta på kvittot”, sa hon och pekade. ”Det gäller för två
handväskor.”

Jag blinkade några gånger. Kvittot verkade faktiskt gälla för
två handväskor. Och?

”Det är bara ett misstag”, sa jag. ”Hör av er till dem och be
att få pengarna tillbaka.”



Hon skakade på huvudet. ”Jag vet vem hon är. Jag ringde
henne. Det har pågått i åtta månader. Han köpte henne den
identiska väskan.” Hennes ansiktsdrag vreds sönder. ”Det var
en present. Och han köpte en likadan till henne.”

Kom hem och kollade mejlen:

Avsändare: Nicolette Martinez

Ämne: Skolkonsertshelvetet

Bara så att ni vet ger jag själva fan i vem som tar med
fruktpajer eller glögg i år och kom när FAN ni vill för jag bryr
mig FAN inte.

Nicorette

Jag behöver det.

Tror jag ska slå en signal till Nicolette.

23.00 Haft toppenkväll här hemma med Nicolette, de tre
pojkarna som spelade Roblox för fullt och Mabel som
tittade på SvampBob Fyrkant medan vi tog lite vin, pizza,
ost, Cola Light, Red Bull, chokladknappar, tofféchoklad
och Häagen-Dazs, och Nicolette tittade på OkCupid och
ropade: ”Era jävlar! Känsloidioti!”

Mitt i alltihop kom småfull Tom och tjatade om en ny
studie: ”Den visar att kvaliteten på en persons relationer är det
tydligaste måttet på deras långsiktiga känslomässiga hälsa –
inte så mycket partnerrelationen, då måttet på lycka inte är ens
make eller pojkvän utan kvaliteten på de andra relationerna
man har omkring sig. Hur som helst tänkte jag bara att jag
skulle berätta det. Jag måste gå och träffa Arkis nu.”

Nicolette ligger nu och sover i min säng och fyra barn har
trängt ihop sig i våningssängen.

Ni ser? Behöver ändå inga karlar.



EN HJÄLTE RESER SIG
 

Fredag 29 november 2013

Det här är vad som hände. Billy hade en fotbollsmatch på en
annan skola, East Finchleys, några kilometer bort. Vi hade
blivit tillsagda att parkera på gatan när vi hämtade dem,
eftersom bilar inte var tilllåtna på området. Skolan var en hög
byggnad i rött tegel, med en liten betonglagd gård framför
grindarna och till vänster en idrottsplan, nersänkt en dryg
meter och omgiven av ett kraftigt ståltrådsstängsel.

Pojkarna sprang omkring på idrottsplanen med sina
fotbollar medan mammorna stod vid trapporna och pratade.
Plötsligt svepte en BMW ända fram till skolan och bakom
ratten satt en idiotiskt glidaraktig pappa som pratade i
mobilen.

Mr Wallaker klev fram till bilen. ”Ursäkta.”

Pappan låtsades inte om honom utan fortsatte att prata i
telefonen och lät motorn stå på tomgång. Mr Wallaker
knackade på rutan. ”Bilar är inte tillåtna på skolans område.
Var snäll och parkera på gatan.”

Rutan gled upp. ”Tid är pengar för vissa av oss, min vän.”

”Det är en säkerhetsfråga.”

”Visst. Säkerhet. Det tar två minuter.”

Mr Wallaker gav honom Den Blicken. ”Flytta. Bilen.”

Utan att ta telefonen från örat slängde pappan ilsket in
växeln, backade utan att titta och for baklänges med tjutande
däck mot idrottsplanen där han rände rakt in i den kraftiga
stängselstolpen.



Samtidigt som alla vände sig om och stirrade trampade den
generade pappan på gasen, men han hade glömt lägga ur
backen och rammade stolpen igen. Det hördes ett motbjudande
knak och stolpen började svaja.

”Pojkar!” röt mr Wallaker. ”Bort från staketet! Undan,
kvickt!”

Allt såg ut att hända i ultrarapid. Medan pojkarna sprang åt
alla håll tippade den kraftiga stålstolpen sakta ner mot
idrottsplanen, drog staketet med sig och dunsade hårt i
marken. Samtidigt rullade bilen bakåt och blev stående med
framhjulen på betonggården och bakhjulen halvvägs över
idrottsplanen nedanför.

Alla stod som paralyserade, utom mr Wallaker, som
hoppade ner på planen medan han skrek: ”Ring 112! Häng er
på motorhuven! Pojkar! Uppställning i andra änden.”

Otroligt nog började BMW-pappan öppna dörren.

”Du! Sitt stilla!” skrek mr Wallaker, men bilen hade redan
börjat rulla ännu längre bakåt och hela bakänden stack ut.

Jag spanade mot pojkarna i andra änden av planen. Billy!
Var var Billy!

”Ta Mabel!” sa jag till Nicolette och sprang till ena
kortsidan av planen.

Mr Wallaker stod alldeles lugn nedanför mig och gjorde
några snabba svep med blicken över förödelsen. Jag tvingade
mig att titta.

Den kraftiga stålstolpen låg inkilad på snedden med ena
änden mot vallen och den andra i marken. Staketet hängde från
stolpen som ett hopsäckat tält. I det lilla utrymmet under
stolpen, instängda under det rasade staketet, hukade Billy,
Bikram och Jeremiah som alla vände sina små ansikten mot
mr Wallaker och stirrade skräckslaget på honom. Bakom dem



fanns vallen, framför dem och på sidorna spärrades vägen av
staketet och ovanför dem hängde den stora bilens bakände.

Jag flämtade till och hoppade ner på planen.

”Det ordnar sig”, sa mr Wallaker tyst. ”Jag löser det.”

Han satte sig på huk. ”Okej, superhjältar, det här är er stora
chans. Åla baklänges mot vallen och kryp ihop. Huvudet
mellan knäna.”

Pojkarna, som nu såg mer uppspelta än rädda ut, ålade
bakåt och lade armarna över sina små huvuden.

”Bra jobbat, soldater”, sa mr Wallaker och började lyfta upp
det tunga staketet från marken. ”Nu …”

Plötsligt, med ett motbjudande gnissel gled BMW:n ännu
längre baklänges över betongen, plåtbitar lossade och
bakänden blev hängande farligt långt utanför kanten.

Det hördes skrik från mammorna ovanför och tjutande
sirener.

”Håll er intill vallen, pojkar!” sa mr Wallaker oberört. ”Det
här blir bra!”

Han hukade sig ner under bilen, klev försiktigt på det
rasade staketet. Han sträckte sig mot chassit och höll emot av
alla krafter. Jag kunde se musklerna strama på hans
underarmar, på halsen, under hans skjorta.

”HÄNG ER PÅ HUVEN!” gastade han upp mot gården
och svetten rann på hans panna. ”MINA DAMER!
ARMBÅGARNA MOT MOTORHUVEN!”

Jag tittade snabbt upp och såg lärare och mammor vakna ur
chocken och slänga sig som förskräckta kycklingar över
motorhuven. Sakta, medan mr Wallaker pressade på
underifrån, lyftes bilens bakände.

”Okej, killar”, sa han och tryckte fortfarande på med
armarna. ”Håll er nära vallen. Kryp åt höger, bort från bilen.



Sedan klättrar ni ut under stängslet.”

Jag rusade bort till änden av det rasade ståltrådsstängslet
och andra föräldrar och lärare kom för att hjälpa till.
Tillsammans kämpade vi med att hålla upp den knyckliga
ståltråden när de tre pojkarna, Billy sist i raden, kom ålande
mot oss.

Brandmän hoppade ner, lyfte upp staketet, drog ut Bikram –
som rev sönder skjortan på ståltråden – och sedan Jeremiah.
Billy var fortfarande kvar där inne. Medan Jeremiah ålade sig
loss sträckte jag in armarna under Billys och det kändes som
om jag hade tio mäns styrka när jag drog. Jag snyftade av
lättnad när Billy kom loss och brandmännen kunde dra upp oss
över vallen.

”Det var den sista! Kom igen!” skrek mr Wallaker som
fortfarande skakade under bilens tyngd. Brandmännen
hoppade in för att hjälpa honom och när de klev på staketet
trycktes det ner i gräset där de tre pojkarna för bara några
sekunder sedan hade suttit hopkurade.

”Var är Mabel?” skrek Billy dramatiskt. ”Vi måste rädda
henne!”

De tre pojkarna störtade iväg genom trängseln på gården,
som stålmän med fladdrande mantlar. Jag följde efter och såg
Mabel lugnt stå bredvid en hyperventilerande Nicolette.

Billy slog armarna runt Mabel och skrek: ”Jag har räddat
henne! Jag har räddat min syster! Mår du bra, syster?”

”Visst”, sa hon allvarligt. ”Men mr Wallaker ska alltid
betämma.”

Mitt i allt kaos öppnade BMW-pappan otroligt nog
bildörren igen och den här gången steg han till och med ut och
borstade surt av överrocken, varvid hela fordonet började glida
baklänges.



”DEN KOMMER NER!” skrek mr Wallaker nerifrån.
”UNDAN, KILLAR!”

Alla rusade fram och såg mr Wallaker och brandmännen
hoppa undan när BMW:n störtade ner på stålstolpen, dunsade
runt på sidan och lade sig i en hög av knycklad blank metall,
krossade rutor och gräddvita skinnsäten täckta av glassplitter
och plåtbitar.

”Min kärra!” ropade pappan.

”Tid är pengar, din skit”, svarade mr Wallaker och flinade
förtjust.

Medan ambulanspersonalen tittade till Billy förklarade han:
”Vi kunde inte röra oss, förstår du, mamma. Vi vågade inte
springa för den där stolpen gungade rakt ovanför oss. Men
sedan blev vi superhjältar för …”

Under tiden hade det blivit fullt kaos runt omkring oss och
föräldrar sprang runt som galna så att hårförlängningarna flög
och enorma handväskor låg kvar bortglömda på marken.

Mr Wallaker hoppade upp på trappan.

”Tysta!” ropade han. ”Alla står stilla! Nu, pojkar. Om en
sekund kommer ni att ställa upp er på led för kontroll och
inräkning. Men först vill jag att ni lyssnar. Ni har just varit
med om ett riktigt äventyr. Ingen blev skadad. Ni var modiga,
ni var lugna, och ni tre – Bikram, Jeremiah och Billy – var
rena superhjältarna. I kväll åker ni hem och firar, för ni
bevisade att när läskiga saker händer – som de kommer att
göra – då vet ni hur man visar lugn och mod.”

Hurrarop hördes från pojkar och föräldrar. ”Herregud”, sa
Farzia. ”Ta mig nu” – vilket svarade ganska väl mot det jag
själv kände. När mr Wallaker gick förbi gav han mig ett nöjt
litet leende som var bedårande likt Billys.

”En vanlig dag på jobbet?” sa jag.



”Sett värre”, sa han glatt. ”Och ditt hår exploderade
åtminstone inte.”

Efter inräkningen blev Bikram, Billy och Jeremiah helt
omringade av de andra pojkarna. Alla tre måste åka till
sjukhuset för kontroll. När de steg in i ambulanserna, i
sällskap med sina traumatiserade mammor, liknade de mest av
allt ett nyupptäckt pojkband från Talang. Mr Wallaker tog
hand om min bil.

Mabel somnade i ambulansen och sov hela tiden som
undersökningarna pågick. Pojkarna mådde bra, frånsett några
mindre skråmor. Bikrams och Jeremiahs pappor dök upp på
sjukhuset. Några minuter senare kom en brett leende mr
Wallaker och hade med sig påsar från McDonald’s. Han gick
igenom varje detalj i det som pojkarna varit med om, svarade
på alla deras frågor och förklarade exakt hur och varför de
hade varit actionhjältar.

När Jeremiah och Bikram gav sig iväg med sina föräldrar
sträckte mr Wallaker fram mina bilnycklar.

”Går det bra?” Han såg snabbt på mitt ansikte och sa: ”Jag
skjutsar hem er.”

”Nej! Det är ingen fara!” ljög jag.

”Hör på mig”, sa han och log sitt svaga leende. ”Du blir
inte en sämre proffsfeminist om du låter någon hjälpa dig.”

Väl hemma placerade jag barnen i soffan och mr Wallaker
sa tyst: ”Vad behöver du?”

”Deras kramdjur? De ligger en trappa upp i
våningssängen.”

”Puffen 2?”

”Ja. Och 1 och 3, Mario, Hästio och Salivia.”

”Salivia?”

”Hennes docka.”



När han kom ner med leksakerna försökte jag slå på tv:n
och stod och glodde på fjärrkontrollerna. ”Ska jag försöka?”

SvampBob dök upp i rutan och han tog med mig bort från
soffan.

Jag började snyfta, tyst.

”Shhh. Shhh”, viskade han och lade sina starka armar runt
mig. ”Ingen blev skadad, jag visste att det skulle ordna sig.”

Jag lutade mig mot honom och snyftade och snörvlade.

”Du gör det bra, Bridget”, sa han milt. ”Du är en bra
mamma och pappa, bättre än vissa som har en personalstyrka
på åtta personer och lägenhet i Monte Carlo. Även om du har
snorat ner min skjorta.”

Och det kändes som när flygplansdörren öppnas, när man
har åkt på semester och den varma luften slår emot en. Det
kändes som att sätta sig ner mot slutet av en lång dag.

Sedan skrek Mabel: ”Mammaa! Svampbob ä sluut” och
samtidigt ringde det på dörren.

Det var Rebecca. ”Vi hörde precis om det där på skolan”, sa
hon och klapprade nerför trappan med små batteridrivna
julljus inflätade i håret. ”Vad hände? Oj!” sa hon när hon fick
syn på mr Wallaker. ”Hej, Scott.”

”Hej”, sa han. ”Trevligt att se dig. Huvudprydnaden oväntat
diskret … men ändå.”

Finn, Oleander och Jake kom över och huset fylldes med
röster och choklad och Hellvaniankaniner och Xbox och folk
som sprang omkring. Jag försökte prata med Billy och hjälpa
honom bearbeta det som hänt, men han sa bara: ”Mammaaa!
Jag är en superhjälte! Okej?”

Jag såg mr Wallaker prata med Jake, båda två långa,
snygga, gamla vänner, pappor. Rebecca tittade på mr Wallaker



och höjde ögonbrynen mot mig, men sedan ringde hans telefon
och jag bara visste att han pratade med Miranda.

”Jag måste åka”, sa han tvärt och tryckte av mobilen. ”Ni
tar hand om dem i kväll, visst, Jake?”

Med tungt hjärta följde jag honom till dörren och började
yra: ”Jag är så tacksam. Det är dig jag vill kalla superhjälte.
Jag menar, du. Jag menar, dig.”

”Dig”, sa han. ”Och det var ett rent nöje.”

Han gick nerför trappan, men sedan vände han sig om och
tillade milt: ”… superhjältinna”, innan han med långa steg
gick bort mot huvudvägen, taxibilarna och en flicka som
kunde vara hämtad från ett tidningsomslag. Jag såg honom gå
och tänkte vemodigt: ”Superhjältinna? Jag skulle ändå vilja ha
någon att ligga med.”



DET HÄNDE VID DEN TIDEN
 

Måndag 2 december 2013

Allt okej. Gick med Billy till barnpsykologen som sa att han
verkar ha ”sunt assimilerat det som en lärorik erfarenhet”. När
jag försökte få dit Billy en andra gång sa han: ”Mammaa! Det
är du som behöver gå dit.”

Billy, Bikram och Jeremiah njuter av en period där de har
blivit något som bara kan kallas skolkändisar och de har fått
skriva autografer. Deras stjärnstatus på skolan är däremot
ingenting jämfört med mr Wallakers.

Och mr Wallaker är vänlig mot mig nu, och jag mot honom.
Men mer än så verkar det inte bli.

Tisdag 3 december 2013

15.30 Mabel kom just ut från dagis och sjöng:

”Kom lilla vän kom nu igen

Dansa kring granen hopp tra la la la.

Glädjen ä stor syster och bror, syster och bror …”

Glädjen är stor. Ska vara glad i år. Och tacksam.

Onsdag 4 december 2013

16.30 Oj. Nu har hon ändrat texten till:

”Glädjen ä stor för Mabel inte för Billy.”

Torsdag 5 december 2013

10.00 Thelonius mamma hejdade mig när jag lämnade på
dagis i morse.



”Bridget”, sa hon. ”Skulle du kunna be din dotter att hon
slutar göra Thelonius ledsen?”

”Varför? Vad?” sa jag förvirrad.

Det visar sig att Mabel går runt på gården och sjunger:

”Dansa kring begonian hopp tra la la la.

Glädjen ä stor för Mabel inte för Thelonius …”

14.00 ”Då kanske du lär dig att inte plantera en så fantasilös
blomma”, sa Rebecca. ”Hur är det med Scott? Mr Wallaker,
menar jag.”

”Han är trevlig”, sa jag. ”Han är vänlig, men, du vet, bara
vänlig …”

”Okej, men är du ’bara vänlig’ mot honom? VET han?”

”Han är med Miranda.”

”En man som han har sina behov. Det betyder inte att han
kommer att vara med henne för alltid.”

Jag skakade på huvudet. ”Han är inte intresserad. Jag tror
att han gillar mig som person nu. Men inte mer än så.”

Det är sorgligt. Men mest är jag glad. Det behövs bara att
något riktigt dåligt nästan ska hända för att man ska uppskatta
det man har.

14.05 Den där jävla Miranda.

14.10 Hatar Miranda. ”Titta på mig, titta på mig. Jag är så ung
och lång och smal och perfekt.” Hon träffar säkert Roxster
också. Fnys.



JULKONSERTEN
 

Onsdag 11 december 2013

Det hade blivit dags för julkonsert igen och både Billy och
Mabel skulle sova hos kompisar så det rådde vild upphetsning
och pågick ett hysteriskt packande av två
övernattningsryggsäckar, samtidigt som jag skulle få mig och
Mabel tillräckligt normala och juliga för att gå på skolans
julkonsert och faktiskt hinna dit innan den slutade.

Försökte bygga en bra fasad, eftersom Miranda helt klart
skulle komma till kyrkan och heja på sin man. Mabel hade på
sig pälsjacka och en vid röd kjol som jag köpt på
ILoveGorgeous-rean, och jag hade på mig en ny vit kappa
(inspirerad av Nicolette, som just nu är på Maldiverna, där
hennes sexuellt inkontinente make bönar och ber och säger
förlåt medan hon torterar honom i en pålad lyxhydda längst ut
på en lång träpir med hajar cirklande i havet nedanför).
Eftersom jag kunde glömma allt som hade med kön att göra
fick det bli fön i stället – även om stilen stördes något av
Disneyprinsess- och Marioryggsäckarna. Plus att Miranda
säkert skulle dyka upp i en obesvärat sexig men minimalistisk
look som var så kaxigt trendig att inte ens Mabel skulle fatta
någonting.

När vi kom upp från tunnelbanan möttes vi av en sagovärld
där tindrande ljus kastade skuggor i träden. Det lyste från alla
butiker och en blåsorkester spelade ”Good King Wenceslas”.
Och inne hos den gammaldags slaktaren hängde kalkoner i
fönstret. Och vi var tidiga.

För ett ögonblick trodde jag nästan att jag var den gode
kung Wenceslas och sprang in till slaktaren och köpte fyra



Cumberlandkorvar – ifall jag plötsligt skulle få syn på en fattig
– så förutom de två grälla ryggsäckarna hade jag nu också en
påse korv att bära på. Sedan ville Mabel ha varm choklad,
vilket lät som en utmärkt idé, men plötsligt var klockan 17.45
och det var då det var meningen att vi skulle ha tagit våra
platser, så vi måste springa till kyrkan och Mabel snubblade
och jag fick varm choklad över hela kappan. Hon började
gråta. ”Din kappa, mamma, din nya kappa.”

”Det gör ingenting, sötnos”, sa jag. ”Det gör ingenting. Det
är bara en kappa. Här, ta min choklad”, samtidigt som jag
tänkte: Fan också, den enda gången jag inte klantar till det
sabbar jag allt igen.

Men på torget utanför kyrkan var det så vackert. Innanför
fönstren till de georgianska husen tindrade julgranar och det
hängde kransar på dörrarna. Kyrkfönstren lyste orange, en
orgel spelade och i granen utanför brann ljus.

Och vi hittade några lediga platser, ganska långt fram.
Miranda syntes inte till någonstans. Hjärtat tog ett skutt när mr
Wallaker steg fram i skjorta och mörk kavaj, på gott humör
men ändå myndig.

”Titta, därä Billy”, sa Mabel när kören och musikerna kom
in på rad och ställde upp sig. Vi hade blivit strängt tillsagda av
Billy att inte vinka, men Mabel vinkade i alla fall och då
kunde inte jag heller låta bli. Mr Wallaker sneglade på Billy,
som himlade med ögonen och fnissade. Sedan tystnade sorlet
och prästen gick längs mittgången och läste välsignelsen. Billy
kastade hela tiden blickar åt vårt håll och log brett. Han var så
stolt över att han var med i kören. Sedan blev det dags för den
första julsången och alla reste sig. Spartacus sjöng solo som
vanligt, och när den klara, perfekta lilla rösten klingade genom
kyrkan …

”Och det hände vid den tiden:

till kung Davids Betlehem



Josef och Maria rider,

men där finns ej rum för dem”

… då förstod jag att jag skulle börja gråta.

Orgeln brusade och församlingen började på andra versen:

”Han som skapat universum

som satt lagarna för allt,

delar med en åsna husrum,

tar ett hjälplöst barns gestalt”

Och alla jular som varit vällde över mig igen: jularna när jag
var liten och stod mellan mamma och pappa i Grafton
Underwoods bykyrka på julafton och väntade på tomten;
jularna när jag var tonåring och pappa och jag nästan inte
kunde hålla oss för skratt när mamma och Una tog i och sjöng
med sina gälla sopraner; jularna i trettioårsåldern, när jag var
singel och så ledsen, eftersom jag trodde att jag aldrig skulle få
ett eget barn att lägga i en krubba, eller närmare bestämt en
Bugaboovagn; förra vintern i snön när jag twittrade Roxster,
som förmodligen dansade till ”garage house”- musik just nu,
med någon som hette Natalie. Eller Miranda. Eller Saffron.
Pappas sista jul innan han dog, när han stapplade ut från
sjukhuset för att åka på midnattsmässa i Grafton Underwood;
den första julen när Mark och jag gick till kyrkan och bar en
liten Billy i tomtedräkt; julen när Billy var med i sitt första
julspel på dagis, vilket var den första julen efter Marks brutala,
våldsamma död, när jag inte kunde fatta att julen kunde vara
så grym att den faktiskt försökte bli av igen.

”Gråt inte, mamma, nälla gråt inte.” Mabel kramade hårt
min hand. Billy tittade åt vårt håll. Jag torkade tårarna med
knuten hand, sträckte på mig för att sjunga med:

”ser omkring sig mörkret ljusna,

hör en sång av glädje full”



… och jag såg att mr Wallaker tittade rakt på mig.
Församlingen fortsatte sjunga:

”Er stor glädje bådar jag!”

… men mr Wallaker hade slutat sjunga och bara tittade på mig.
Och jag tittade tillbaka med mascara på kinderna och varm
choklad på kappan. Sedan log mr Wallaker, ett så lätt och
vänligt leende, det enda leende som förstod, över huvudena på
alla de här små pojkarna som han hade lärt ”Och det hände vid
den tiden”. Och jag visste att jag älskade mr Wallaker.

När vi kom ut från kyrkan hade det börjat snöa, stora flingor
som virvlade ner och lade sig på allas julfina ytterkläder och
på julgranen. Ett fyrfat brann ute på torget och de äldre
pojkarna serverade glögg, rostade kastanjer och varm choklad.

”Får jag hälla lite mer av det här på din kappa?”

Jag vände mig om och där stod han med fyra koppar på en
bricka, två med varm choklad och två med glögg.

”Till dig, Mabel”, sa han när han ställde ner brickan och
satte sig på huk med en kopp varm choklad i sin framsträckta
hand.

Hon skakade på huvudet. ”Jag spillade förut, på mammas
kappa.”

”Fast Mabel”, sa han allvarligt. ”Om hon hade på sig en vit
kappa, utan choklad, skulle det verkligen vara mamma då?”

Hon såg på honom med sina stora, allvarliga ögon, skakade
på huvudet och tog koppen. Och helt oväntat för att vara
Mabel ställde hon ifrån sig koppen och slog armarna om
honom, lutade sitt huvud mot hans axel och gav honom en
puss: chokladklibbig, på skjortan.

”Så där ja”, sa han. ”Ska du inte ta och skvimpa ut lite mer
på mammas kappa, när det ändå är jul?”



Han reste sig och låtsades komma snubblande emot mig
med glöggkopparna.

”God jul”, sa han. Vi skålade och våra blickar möttes igen
och trots trängseln och alla barn och föräldrar som myllrade
omkring oss var det som om ingen av oss kunde titta bort.

”Mamma!” Det var Billy. ”Mamma, såg du mig?”

”Glädjen ä stor för Mabel inte för Billy!” sjöng Mabel.

”Mabel”, sa mr Wallaker. ”Sluta.” Och det gjorde hon. ”Det
är klart att hon såg dig, Billy, hon vinkade ju åt dig, något hon
var särskilt tillsagd att inte göra. Här är din varma choklad,
Billster.” Han lade handen på Billys axel. ”Du var jätteduktig.”

Medan Billy log sitt fantastiska tindrande breda leende, det
gamla leendet, fångade jag mr Wallakers blick och vi kom
båda ihåg hur nära det hade varit att Billy … ”Mamma!”
avbröt Billy. ”Vad har du gjort med kappan? Titta, där är
Bikram! Tog du min rygga? Får jag gå nu?”

”Jag me, jag me!” sa Mabel.

”Vart?” sa mr Wallaker.

”Pyjamasparty!” sa Billy.

”Ja me!” sa Mabel stolt. ”Jamasparty. Hos Cosmata!”

”Det låter roligt”, sa mr Wallaker. ”Och ska mamma också
sova hos kompisar?”

”Nej”, sa Mabel. ”Hon ä alltles ensam.”

”Som vanligt”, sa Billy.

”Intressant.”

”Mr Wallaker.” Det var Valerie, skolsekreteraren. ”En
fagott har glömts kvar i kyrkan. Vad gör vi? Vi kan inte lämna
den i kyrkan och den är fullständigt enor…”

”Gud, förlåt”, sa jag. ”Det är Billys. Jag går och hämtar
den.”



”Jag går”, sa mr Wallaker. ”Strax tillbaka.”

”Nej! Det är okej! Jag …”

Mr Wallaker lade en fast hand på min axel. ”Jag går.”

Jag blinkade förvirrat och tankar och känslor snurrade när
jag såg honom gå iväg för att hämta fagotten. Jag skickade
iväg Mabel och Billy med ryggsäckarna och stod sedan vid
fyrfatet och såg dem följa med Bikram och Cosmata och deras
mammor och pappor. Efter en stund hade många av de andra
familjerna också gett sig iväg och jag började känna mig
ganska dum.

Kanske menade mr Wallaker inte alls att han skulle komma
tillbaka. Jag såg honom ingenstans. Alltså, kanske var ”Strax
tillbaka” bara en sån där sak som folk säger när de cirkulerar i
sociala sammanhang, för visst skulle han hämta fagotten men
kanske hade han låst in den i ett skåp till nästa lektion och gått
för att träffa Miranda. Och kanske gav han mig bara en vänlig
blick i kyrkan för att han tyckte synd om mig för att jag
grinade till ”Det hände vid den tiden”. Och han hämtade bara
den varma chokladen för att jag var en tragisk änka med
tragiska föräldralösa barn och …

Jag svepte i mig den sista glöggslurken och efter att ha
slängt koppen i papperskorgen, så att det stänkte rödvin på den
redan chokladfläckiga kappan, började jag gå över torget
bakom de sista eftersläntrarna.

”Vänta!”

Han kom gående med snabba steg och den enorma fagotten
i händerna. Eftersläntrarna vände sig om och tittade. ”Ingen
fara! Vi ska ut och sjunga julsånger”, sa han och mumlade
sedan när han kom upp jämsides med mig: ”Ska vi dra raka
spåret till puben?”

Inne på den gamla puben var det så julfint och mysigt med
stengolv, sprakande brasor och gamla bjälkar som klätts med



järnek: men också fullt av föräldrar som tittade på oss med
spänt intresse. Mr Wallaker ignorerade glatt allas blickar,
hittade ett bås längst in där ingen kunde se oss, drog ut stolen
åt mig, ställde ner fagotten bredvid min stol och sa: ”Försök
att inte tappa bort den”, och gick för att köpa drinkar.

”Då så”, sa han när han satte sig mittemot mig och ställde
glasen framför oss.

”Mr Wallaker!” sa en av mammorna från 6:an och tittade in
i båset. ”Jag ville bara säga att det var den mest fantastiska …”

”Tack, mrs Pavlichko”, sa han och reste sig. ”Jag uppskattar
djupt er uppskattning. Jag hoppas att ni får en underbar jul,
verkligen. Adjö.” Och efter den artiga vinken smet hon iväg.

”Då så”, sa han och satte sig ner igen.

”Då så”, sa jag. ”Jag vill bara säga tack igen för att du …”

”Så hur har du det med din unge älskare? Honom som jag
såg dig med på heden?”

”Hur är det med Miranda?” sa jag och ignorerade snyggt
hans påflugenhet.

”Miranda? MIRANDA?” Han såg tvivlande på mig.
”Bridget, hon är TJUGOTVÅ! Det är min brors styvdotter.”

Jag sänkte blicken, blinkade snabbt och försökte smälta
informationen. ”Du är alltså ihop med din styvbrorsdotter?”

”Nej! Hon sprang ihop med mig när hon var ute och köpte
skor. Det är du som är förlovad med ett barn.”

”Det är jag inte alls!”

”Det är du visst!” sa han och skrattade.

”Det är jag inte alls!”

”Sluta käbbla i så fall och berätta.”

Jag drog hela historien om Roxster för honom. Eller,
kanske inte hela hela historien: valda delar.



”Hur gammal var han exakt?”

”Tjugonio. Eller, alltså, nej, han var trettio när …”

”Men då så …”, han fick skrattrynkor i ögonvrårna, ”han är
praktiskt taget en sugar-daddy.”

”Har du varit singel hela tiden alltså?”

”Jag säger inte att jag har levt ett munkliv …”

Han snurrade whiskyglaset. Å gud, hans ögon.

”Men saken är, förstår du …” Han lutade sig förtroligt
fram, ”man kan inte vara tillsammans med någon annan, eller
hur? När man är förä…”

”Mr Wallaker!” Det var Anzhelika Sans Souci. Hon såg på
oss och gapade. ”Ursäkta!” sa hon och försvann.

Jag stirrade på honom och försökte tro på det jag gissade att
han tänkt säga.

”Okej, fått nog av skolmammor?” sa han. ”Dansar du till
’Killer queen’ om jag följer dig hem?”

Kände mig fortfarande som i en dimma när vi banade oss
fram mellan föräldrar och komplimanger. ”Fantastiska
prestationer”, ”Oerhört skickligt”, ”Makalöst imponerande.”
På väg ut genom pubdörren såg vi Valerie: ”Ha en trevlig
kväll, ni två”, sa hon och blinkade.

Ute snöade det fortfarande. Jag sneglade lystet på mr
Wallaker. Han var så lång, så snygg: den härligt markerade
hakan ovanför halsduken, skymten av en hårig bringa innanför
skjortkragen, de långa benen i hans mörka …

”Skit också! Fagotten.” Av någon anledning kom jag precis
ihåg den och vände mig om för att gå tillbaka in.

Han hejdade mig, igen, med en mild hand på min arm. ”Jag
går.”



Jag väntade andlöst och kände snön mot kinderna innan han
var tillbaka med fagotten och påsen med korvarna.

”Dina korvar”, sa han och gav mig dem.

”Just det! Korvar! Gode kung Wenceslas! Slaktaren!” yrade
jag nervöst.

Vi stod väldigt tätt intill varandra.

”Titta!” sa han och pekade ovanför oss. ”Är inte det där en
mistel?”

”Jag tror att du ska finna att det är en alm utan löv”,
fortsatte jag att babbla utan att titta upp. ”Jag menar, det ser
säkert bara ut som en mistel på grund av snön och …”

”Bridget.” Han sträckte ut handen och strök mig försiktigt
över ena kindbenet medan de isblå ögonen brände sig in i
mina, gäckande, ömma, hungriga. ”Det här är ingen
biologilektion.” Han förde mina läppar mot sina och kysste
mig en gång, lätt, sedan igen, med större iver, och tillade:
”… än.”

Herregud. Han var så skicklig, han var så mycket MAN!
Och sedan kysstes vi på riktigt och nu kändes det så där igen,
som om allt blev helt vansinnigt inom mig, det blixtrade och
pulserade, som att jag körde en supersnabb bil i stilettklackar
igen, men den här gången var det okej för personen bakom
ratten var …

”Mr Wallaker”, flämtade jag.

”Ber så mycket om ursäkt”, mumlade han. ”Kom fagotten
emellan?”

Vi tyckte båda att det var bäst att fagotten fick komma hem
till honom, en enorm lägenhet i en av de små gränderna
innanför huvudgatan. Där fanns gamla trägolv och en
sprakande brasa med en fäll på golvet och levande ljus och



doften av matlagning. En liten leende filippinsk kvinna var i
full gång i köket.

”Martha!” sa han. ”Tack. Det ser fantastiskt ut. Du kan gå
nu. Tack.”

”Å, mr Wallaker bråttom.” Hon log. ”Jag ska gå. Hur var
konserten?”

”Den var toppen”, sa jag.

”Ja, toppen”, sa han och kysste henne på huvudet innan han
föste iväg henne. ”Bleckblåsarna kom in lite fel, men på det
hela taget gick det bra.”

”Ni ta hand om honom”, sa hon innan hon gick. ”Mr
Wallaker bäst, en bra man.”

”Jag vet”, sa jag.

När dörren stängdes stod vi som barn som lämnats
ensamma i en godisaffär.

”Titta på din kappa”, mumlade han. ”Vilken röra. Det är
därför jag …”

Och sedan började han långsamt knäppa upp kappan och
förde den över mina axlar. För ett ögonblick tänkte jag att det
här kanske var rutin för honom – kanske var det därför Martha
hade fått så bråttom – men sedan sa han: ”Det är delvis
därför …” Han drog mig intill sig, förde handen till min rygg
och började sakta dra ner blixtlåset, ”jag blev … för… blev
föräls…”

Jag kände att jag fick tårar i ögonen och för en sekund
kunde jag svära på att han hade fått det också. Sedan var han
tillbaka i mästarrollen och lade mitt huvud mot sin axel. ”Jag
ska kyssa bort alla dina tårar. Alla dina tårar”, sa han dovt. ”Så
fort jag är klar med dig.”

Sedan fortsatte han med blixtlåset, som öppnades hela
vägen ner, så att klänningen föll till golvet och jag stod där i



stövlar och – god jul, Talitha – svart La Perla-underklänning.

När vi båda var nakna kunde jag inte fatta att mr Wallaker
var så oanständigt perfekt, det snygga, välbekanta
skolgrindshuvudet ihop med den där otroligt deffade och
nakna kroppen.

”Mr Wallaker!” flämtade jag igen.

”Kan du sluta kalla mig mr Wallaker?”

”Ja, mr Wallaker.”

”Okej. Det är en tydlig varning som oundvikligen kommer
att leda till …”, han lyfte upp mig i sina armar, som om jag
vore lätt som en fjäder, vilket jag inte är, i så fall skulle det
vara en väldigt tung fjäder, kanske från en förhistorisk
jättefågel av dinosaurietyp, ”en överträdelse”, sa han och lade
mig försiktigt ner framför brasan.

Han kysste min hals och sökte sig långsamt, varligt längre
ner. ”Å, å”, flämtade jag. ”Lärde du dig det här i det militära?”

”Naturligtvis”, sa han till slut, lyfte sig upp på armbågarna
och såg så där roat på mig. ”De brittiska specialstyrkorna ges
världens bästa utbildning. Men när allt kommer omkring …”

Han trängde sig in, först ömt och försiktigt, sedan allt mer
ihärdigt tills jag smälte som en … som en … ”När allt kommer
omkring handlar det bara om …” – jag flämtade – ”pistolen.”

Sedan bröt hela helvetet loss. Det var som att vara i himlen,
eller annat liknande paradis. Jag kom och jag kom och jag
kom, gång på gång, i en hyllning till Hennes majestät och
utbildningen av hennes styrkor, tills han sa: ”Jag tror inte att
jag kan hålla emot längre.”

”Kom, bara kom”, fick jag fram och till slut gjorde vi det
båda två – i en perfekt, mirakulös, simultan explosion av
månaders åtrå vid skolgrindarna.



Efteråt låg vi utmattade och flämtade. Sedan somnade vi i
varandras armar, vaknade och gjorde det en gång till, och en
gång till, hela natten.

Klockan 05.00 åt vi lite av Marthas soppa. Vi kurade vid
brasan och pratade. Han berättade för mig vad som hade hänt i
Afghanistan: en olycka, ett felaktigt mål, kvinnor, barn som
dog, synerna efteråt. Att han bestämt sig för att han gjort sitt
och var färdig där borta. Och nu var det jag som höll om
honom och strök hans huvud.

”Jag förstår precis vad du menar”, mumlade han.

”Vilket då?”

”Att kramas. Riktigt skönt faktiskt.”

Han pratade om den första tiden på skolan. Han ville bort
från våldet, göra livet enkelt, vara bland barn och göra något
bra. Däremot hade han inte varit beredd på mammorna, på
konkurrensen och krånglet. ”Men sedan var en av dem vänlig
nog att visa stringtrosorna för mig när hon fastnat i ett träd.
Och jag började tänka att livet kanske kunde vara lite
roligare.”

”Och trivs du nu?” viskade jag.

”Ja.” Han började kyssa mig igen. ”Å, ja.” Han kysste mig
på olika ställen mellan orden.
”Avgjort … bestämt … definitivt … trivs jag nu.”

Det behöver kanske inte sägas att när jag hämtade Billy och
Mabel från Bikram och Cosmata senare den dagen hade jag
väldigt svårt att gå.

”Varför haru fottfarande på dig sjoklakappan?” sa Mabel.

”Berättar när du blir stor”, sa jag.



UGGLAN
 

Torsdag 12 december 2013

21.00 Nyss lagt barnen. Mabel stirrade ut genom fönstret.
”Månen följar oss fottfarande.”

”Grejen är att månen …”, började jag förklara.

”Och rändär ugglan”, avbröt Mabel.

Jag tittade ut i den snöklädda trädgården. Månen hängde vit
och rund ovanför. Och på trädgårdsmuren satt tornugglan igen.
Han såg lugnt på mig, utan att blinka. Den här gången bredde
han sedan ut sina vingar, höll kvar blicken en liten stund innan
han lyfte med flaxande vingslag, nästan i takt med mina
hjärtslag, och försvann ut i vinternatten och mörkret och allt
det gåtfulla.



FRAMSTEG UNDER ÅRET
 

Tisdag 31 december 2013

* Viktminskning 7,7 kg

* Viktökning 8,2 kg

* Följare på Twitter 797

* Tappade följare på Twitter 793

* Tillkomna följare på Twitter 794

* Erhållna jobb 1

* Förlorade jobb 1

* Skickade sms 24 383

* Mottagna sms 24 284 (bra)

* Skrivna manusord 18 000

* Omskrivna manusord 17 984

* Skrivna manusord återskapade som de var från början
16 822

* Skrivna sms-ord 104 569

* Personer smittade med löss 5

* Sammanlagt antal avlägsnade löss 152

* Kostnad per lus för löss avlägsnade av proffs 8,59 pund

* Förlorad pojkvän 1

* Nya pojkvänner 2

* Eldsvådor i hemmet 4

* Befintliga barn välbehållna 2



* Borttappade barn 7 (alla incidenter inräknade)

* Återfunna barn 7

* Sammanlagt antal barn 4



UTFALL
 

Mr Wallaker – eller Scott som jag kallar honom ibland – och
jag hade inget bröllop, för ingen av oss ville gifta om sig.
Däremot kom vi på att inga av barnen var döpta, så vi tänkte
att vi lika gärna kunde göra det, samla släkt och vänner och
ställa till med fest i den stora herrgården. På det viset, menade
vi, skulle barnen vara helgarderade, ungefär som med en
försäkring, om det skulle visa sig att den kristna guden var den
sanna guden, trots att både mr Wallaker och jag är mer av
buddhister.

Ceremonin hölls i kapellet. Skolkören sjöng, och Scotts
söner Matt och Fred – som inte längre går på internat utan på
en skola i stan – spelade ”Someone to watch over me” på
klarinett och piano. Jag grät större delen av tiden. Greenlight
Productions skickade ett blomsterfång stort som ett får;
Rebecca hade fixat håret till en afro med en tänd skylt med
texten ”Motel” och en pil som pekade ner mot hennes huvud;
Daniel blev full på festen och raggade på Talitha, vilket fick
Sergei att få världens utbrott och storma iväg arg som ett bi;
och Jude – som såklart hade tröttnat på Naturfotografkillens
tillgivenhet – raggade upp mr Pitlochry-Howard och hade
sedan ett väldigt bekymmer att ta sig ur det hela efteråt. Tom
och Arkis tjurade för att vi inte hade bjudit Gwyneth Paltrow –
trots att Jake en gång hade spelat med Chris Martin – och båda
två flirtade vilt med de äldre killarna i storbandet. Mamma var
fortfarande lite sur för att jag inte hade satt på mig något mer
färgglatt, men det gick över sedan eftersom hennes
kappklänning var så mycket finare än Unas, och mr Wallaker
är ganska nöjd med att låta henne hålla på och han flirtar
hejdlöst med henne och grälar på henne när hon blir för



mycket, men på ett sätt som gör att hon bara fnittrar. Roxster –
som tidigare skickat mig ett väldigt gulligt sms där det stod att
han var förkrossad över förlusten av sin spyende puma men
tydligen fanns det en Dejtinggud för hans nya flickvän led av
morgonillamående – messade mig samma dag för att säga att
hon inte var gravid, det var bara det att han hade tvingat i
henne för mycket mat, och hon var verkligt irriterande. Vilket
var trevligt.

Och över alltihop svävade vissheten att Mark skulle ha varit
glad. Att han verkligen, verkligen inte skulle ha velat att vi var
ensamma och förvirrade. Och att han när läget ändå såg ut som
det gjorde skulle ha varit glad att det var mr Wallaker.

Och nu har jag inte två barn utan fyra. Och Billy har stora
grabbar att spela Xbox med och han går därifrån hur nöjd som
helst och utan diskussioner om att klara sig till nästa level ifall
mr Wallaker så mycket som skulle titta på honom. Vi träffar
Jake och Rebecca och ungarna på helgerna och alla har någon
att leka med. Och för första gången sedan Mabel var för liten
för att minnas har hon en pappa som finns i den här världen
och inte i nästa, och som behandlar henne som en sån
prinsessa att jag måste ge henne ständiga Varningar. Och jag
känner mig trygg och inte ensam, och avhållen. Och vi åker till
Capthorpe House ibland på helgerna, och när ungarna har
somnat spelar vi upp scenen bland buskarna, fast med bättre
slut.

Och vi ska bo tillsammans allihop nu, i ett stort gammalt
rörigt hus i närheten av Hampstead Heath. Och eftersom det
ligger på gångavstånd till skolan har vi bestämt att vi klarar
oss med bara en bil – vilket gör det SÅ mycket enklare med
parkeringstillstånden, även om vi fortfarande alltid kommer
för sent på morgnarna. Just det, och håll utkik efter Med vinlöv
i håret, under den nya titeln Din grannes yacht, som kommer
snart som en direkt på dvd-utgåva nära dig! Barnen gick till



slut till tandläkaren och det är inget fel på deras tänder. Och
just nu har förresten hela familjen huvudlöss.



Författarens tack
 

Först kändes det som om mina tack borde ordnas hierarkiskt:
det finns människor utan vilka jag aldrig skulle ha kommit
igång att skriva boken, eller som har bidragit med massor av
material, eller bara med en replik, eller redigerat alltihop. Men
det var ett minfält med tänkbara missar, som att ordna
bordsplaceringen till ett bröllop i en familj där alla gift om sig.

Jag provade ett komplicerat betygsättningssystem med
stjärnor, men det kändes på något vis … konstigt.

Sedan tänkte jag att det var som prisutdelningar där alla
andra tråkas ut av tacken och de enda som bryr sig är de
tackade. Till slut bestämde jag mig alltså för att helt enkelt
skriva ner alla i bokstavsordning och hoppas det är okej.

Men ni vet vilka ni är och var ni egentligen hör hemma i
den hierarkiska ordningen (dvs först). Och jag är så tacksam
för hjälpen och för att ni så generöst har delat med er av kul
erfarenheter, och er egen erfarenhet, och ert moraliska stöd.
Och jag vill verkligen … verkligen … (börjar gråta) … säga
tack.
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