


Hon är sex år gammal och kastar sig ut på den asfalterade gatan som familjens hus står i anknytning 
till. Hon har snörat sina rullskridskor alldeles själv. Hon är så stolt. Vid tandborstningen kvällen innan 
tränade hon på tekniken i luften, samtidigt som hennes mamma noga övervakade att varje tand blev ren. 

Äntligen har ljuset vunnit över mörkret och hon får glida fram längs kvarteret. Med en beslutsamhet 
om att inte ramla men samtidigt åka snabbt, slirar hon nervöst fram och tillbaka, testar att hastigt stanna 
– för att sedan spurta iväg. Hennes mamma granskar henne från köksfönstret, ser att dottern har en 
föreställning om hennes åkning. Mamman ser något annat. Det går sakta, hon är rädd – men det gör 
ingenting. Det som spelar roll är flickans beslutsamhet, hon är duktig på detta. 

Hon är sex år gammal och väntar otåligt på att hennes bästa vän ska äta upp. Hon hör att hennes familj 
lugnt samtalar med varandra. Någon säger något, den andra svarar. Inga världsliga problem diskuteras, 
men ett samtal är det. Kanske snarare en dialog föräldrarna emellan. Men för dem räcker det, även den 
minsta interaktionen värdesätts. Hennes bästa vän ropar på henne. Äntligen, tänker flickan och tar på sin 
tröja samtidigt som hon springer ut till henne i hallen. De snörar snabbt på rullskridskorna på sina små 
fötter, knäpper på hjälmarna och hjälper varandra komma ihåg knäskydden. 

De är ett konstant fnitter så fort de är nära varandra. Det räcker med en blick eller ett leende och den 
andra förstår precis. Gubben som hade roliga glasögon som de gled förbi eller tanten som skyllde sin 
prutt på den kopplade hunden. Det kan dock vara helt oförståeliga fenomen som gör att de bryter ut i ett 
smittande skratt. Ingen vet, inte ens de själva. Men fnittret, det är de som förenar dem. De åker kvarteret 
runt, och sen en runda till. De åker fram och tillbaka. Och sen fram igen. Det börjar skymma och den 
svala luften gör dem påminda om att deras familjer förmodligen väntar på att de ska komma hem nu. 
De vinkar hejdå och båda tar för givet att de ses imorgon också. Precis som de har gjort hela sommaren. 
Varje dag. 

När flickans rum morgonen efter lyses upp av den varma solen stiger hon upp med ett skutt. Hon 
väcker huset. Först bokstavligen talat, sen tvingar hon upp varje familjemedlem med det höga skrälla 
ljudet Tv:n ger ifrån sig. Det är en tecknad serie som visas och hon sitter uppkrupen i soffan med ett 
stort glas Oboy balanserat mellan låren. Någon timme senare är hon på väg till sin bästa vän igen. Med 
rullskridskorna hårt knutna på fötterna och hjälmen stadigt på huvudet. Hon längtar efter att få uppleva 
ännu en dag. Vad ska de två vännerna hitta på idag? Grannarna som äter frukost vid köksfönstret ser en 
flicka som ler för sig själv. Hon är sprudlande, glad och förhoppningsfull.

Flickan placerar sitt finger på dörrklockan, men precis innan hon ska trycka hör hon sin mammas 
röst i huvudet som argt muttrar när hennes vän använder ringklockan istället för att knacka, när dygnet 
antingen precis har börjat eller när småtimmarna snarare börjar träda in. Hon väljer istället att knacka 
på fönstret jämte den röda dörren. Hon hör sin bästa vän ropa något oförståeligt. Flickan väljer att stiga 
in i radhuset som är beläget på andra sidan kvarteret. I korridoren framför henne står en jämngammal 
flicka, som för henne är helt okänd. De kollar undrande på varandra utan att säga någonting. Tillslut säger 
flickan som är 6 år - ”hej”. Hon har en obehaglig känsla i magen som för henne är helt ny. Hon förstår inte 
vad denna flickan gör här och känner rent instinktivt att hon inte gillar henne. Hennes bästa vän kommer 
in från köket med flingskålen i höger hand och skeden i vänstra. Hon berättar för de båda flickorna vem 
den andra är och vad de heter. Hennes beskrivning av den andra flickan gör henne illamående. Hon är 
hennes vän från när de gick på dagis. Alltså har de känt varandra längre. 

Den andra flickan har inga rullskridskor. Och flickan som är sex år har inga skor med sig. Trots detta 
bestämmer den okända flickan att de alla ska leka utomhus. Vilket gör att flickan, som endast har sina 
rullskridskor, får låna skor av sin bästa vän. Men hennes bästa vän har mycket mindre fötter än vad hon 
själv har, så snart börjar hennes tår ömma och hälarna skava. Efter någon timme blöder hon igenom både 
strumporna och de tunna skorna. Den okända flickan säger något som gör henne ledsen. Hon sparkar 
av sig skorna och springer det snabbaste hon kan hem till kompisen igen där hennes rullskridskor står 
väntande i hallen. 

*

Hon är 12 år gammal och går med nervösa steg in i skolmatsalen. Det är bullrigt och hög ljudnivå. 
Bestick slås mot porslinet och de äldre killarna brölar ikapp. Hon ställer sig bakom sin bästa vän i den 



långa kön. De båda tjejerna är knäpptysta. De flackar med blicken och båda vill vara var som helst, men 
inte här. Inte nu. 

Skolmatsalen är som savannen. Där de yngre eleverna är gaseller. Redo att ätas av de rutinerade 
rovdjuren. Det gör inte flickan som är 12 år unik. Hon kamoufleras med de andra gasellerna, är inte extra 
lockande för rovdjuren att sätta tänderna i. Men hon är medveten om exakt samma sak som alla andra 
gasellerna – tappar de brickan är det kört. 

Det är inte förrän de båda flickorna har tackat för maten, delat upp glasen och porslinet i prydliga 
högar, som de kan andas ut. Hon ber till Gud om natten. Ber för att han eller hon ska vaka över henne 
och det faktum att brickan för alltid kommer att befinna sig där den ska, tryckt i hennes händer. Och året 
går. Löven skiftar från gult, till icke existerande till förväntansfulla knoppar som utsöndrar en ny typ av 
bensin till alla människor. Lite extra kraft. Lite mer styrka. Det är början av maj och flickan som är 12 
år gammal tänker ”Oj. Jag klarade det verkligen. Jag tappade inte brickan. Min bästa vän tappade inte 
brickan. Vi är fortfarande precis så osynliga som vi vill vara”. Flickan sträcker på sig. Känner hur mycket 
starkare hon har blivit detta året som har gått. Hur mycket vuxnare hon är. Hon fyller 13 år i år och då är 
en ju praktiskt taget vuxet. Hon sträcker på sig och tar sin kompis i handen. Fnittret består, likaså deras 
vänskap. Och idag, idag kan ingenting stoppa dem från att ta med den glada energin in i matsalen. 

Potatisen var hårdare än vanligt, fisken torrare och såsen var slut. Flickan som är 12 år gammal reste 
sig upp och markerade till sin bästa vän att det var dags att gå. Väl stående märkte hon att de nya gula 
snörena på sina vita sneakers hade gått upp. Ett tänkbart scenario flackade förbi. Tänk om hon snubblar 
och brickan faller, nu när det är så nära att ha klarat sig i ett helt år. Nej. Det får inte hända. Hon sätter sig 
i position för att åtgärda problemet. En dubbelknut och sen en rosett, precis som pappa hade lärt henne. 
Hon reste sig hastigt upp och precis där och då stannar universum upp. Hennes bästa vän har stått upp, 
med brickan precis ovanför flickans huvud, och dagdrömt. Inte tänkt på vad som skulle kunna ske. Nu 
har det skett och brickan med alla de balanserade komponenterna är nu utspridda över halva matsalen. 
En potatis rullar och rullar och verkar inte vilja stanna. Förutom kraset och klingandet av porslinet och 
glaset blev det helt tyst i den stora lokalen. Eleverna stannade upp, matsalspersonalen och lärarna likaså. 
De äldre killarna blev nästan som i chock för att det var för bra för att vara sant. Två flickor, som tidigare 
har varit helt osynliga, nu fullt exponerade och lätta byten. Matsalen fylls med applåder. Med jubel. Med 
hånskratt som skär igenom hela kroppen på de små flickorna. Flickan som är 12 år gammal känner hur 
det börjar vattnas bakom ögonlocken på henne. Hon ber till Gud för att få försvinna bort från jordens 
yta. Flickan möter sin bästa väns blick som ser exakt lika förtvivlad ut. De plockar förfärat upp glaset, 
besticken och tallriken. Placerar dem på brickan igen och försöker övertyga sig själva om att det inte 
var så farligt. Snabbt försvinner de båda flickorna från matsalen, röda i ansiktet och med bultande bröst. 

*

Hon är 16 år gammal och otroligt trött. Den tiden på dygnet som tidigare har varit så lätt att ta sig 
igenom, är numera så svår att hon är rädd när hon går och lägger sig. Rädd att hon inte kommer kunna 
vakna. Kanske är det hormonerna som pulserar i kroppen och skapar upplopp i systemet. Kanske är det 
hjärnan som är utmattad efter omställningen från högstadiet till gymnasiet. Oavsett vad, så är morgonen 
en nästintill omöjlig fas att ta sig igenom. När den vita mackan utan skalk så småningom börjar sin resa 
genom matsmältningsprocessen, inleder samtidigt tjejen som är 16 år gammal sin cykeltur till skolan. 
Det är kallt ute, en typisk västkusthöst som innefattar blåst och duggregn. 

Under högstadiet var de fem vänner som följdes åt var de än gick. De höll varandras ryggar och tog 
hand om varandra. När det sedan var dags att välja inriktning till gymnasiet valde de alla olika. Tjejen 
som är 16 år gammal tyckte det var skönt. Det skulle ge möjlighet till en typ av förändring av en själv. 
Vem är hon utan sina vänner? Vad tycker hon är kul, egentligen, utan att behöva agera utifrån den bild 
som hon har fått upprätthålla i deras grupp de senaste fyra åren? Hon var förväntansfull och glad, att 
de skulle dela på gruppen men samtidigt kunna hålla kontakten. Hon menade att det var lyxigt. Med 
möjligheten till nya vänskaper men att samtidigt kunna hålla kvar de gamla. Men det blev inte så. En av 
tjejerna från kompisgänget av högstadiet ändrade sig i sista sekund, och valde samma klass som henne. 
Den tjej som hon längtat efter att få ta ett provisoriskt uppehåll ifrån. Hon behövde andas lite ny frisk 



luft. Men nu skulle det bli omöjligt. Vännen som satt på henne som ett osäkert litet plåster, där kanterna 
sakta hade fläkts upp och lämnat fula kanter av ludd från tyget av kläderna. Och allt tjejen som var 16 år 
gammal egentligen ville var att dra av det, snabbt och skoningslöst. Men med en större förståelse för att 
så gör man inte, lät hon det sitta kvar. 

Nederbörden resulterar i att skenet av hennes nytvättade hår snarare är fett och att hon har strukit 
maskaran längs påsarna under ögonen istället för på fransarna. Med vetskapen av det, samt det faktum att 
kroppen inte ens i närheten känns som vaken, blir det inte bättre av att hon spenderar alla cykelturer till 
skolan med sitt plåster till vän. Irritationen är ett faktum. Hon tycker att allt hennes vän säger är tråkigt, 
negativt eller enerverande. När hennes hjärna och hjärta slåss mellan att vara snäll eller ärlig, blir hennes 
uttalande till vännen nästintill schizofrena. Då det ena organet vinner över det andra med vartannat svar, 
är det inte konstigt att det uppstår en slags förvirring mellan de två vännerna. Med ett uns av dåligt 
samvete, antingen gentemot sig själv för att hon är för snäll eller mot sin vän när hon är för rak eller ärlig, 
är det en svår tid att ta sig igenom. 

Väl framme i skolan förändras tjejen som är 16 år gammal. Hennes kroppshållning blir rakare, hennes 
röst starkare och hennes ansikte förändras från uttryckslöst till ett enda stort leende. Skåpet jämte henne 
tillhör hennes nya vän, och varje gång hon ser henne blir hon glad. De skojar, flamsar och fnittrar och 
enda sedan de första dagarna i den nya skolan har det varit vänner. Trots att de aldrig ens hade sett 
varandra tidigare, är det som att de alltid har känt varandra. Hennes nya vän har ett självförtroende som 
inspirerar, hon är smart, kreativ och social. Hon tillför något nytt i tjejens liv som är otroligt lockande. 

Så småningom vinner hjärnan över hjärtat. Det är inte längre utsagor på 50/50 som är raka och ärliga, 
utan de tar istället över totalt. Det blir en osund relation som gör att de båda vännerna tar mer och mer 
avstånd från varandra. Det kan utifrån ses som en sorglig och svår period. Egentligen är det något helt 
annat. För tjejen som är 16 år gammal öppnar sig en helt ny värld. Hon får nya vänner, känslor och 
insikter - både om sig själv och om omvärlden. Och har för första gången, men inte sista, haft ett internt 
öråd skett. Där en vän tyvärr var tvungen att packa sina väskor och lämna. 

*

Hon är 20 år gammal och berusad av livet. I ett nytt land, ett annat språk och med nya bekantskaper 
utforskar hon allt hon kommer över. Hon är orädd, nyfiken och modig. Tillsammans med sin bästa vän 
satte hon sig på ett plan, flög över Nordsjön och landade på Heathrow. Med förhoppningar av att få jobb, 
boende och ett liv i det lagom nära landet England. 

Efter tre veckor börjar pengarna ta slut, ett permanent boende är utom synhåll. De flyttar istället efter 
några dagars mellanrum mellan olika Hostels. För många hade detta kunnat vara extremt påfrestande, 
nästintill knäckande. Men med storstadslukten som drog, som påminner dem varje dag om varför de är 
här, håller de hakan högt, axlarna bakåt och blicken rakt fram. De delar ut sina genomtänkta personliga 
brev till butiker om dagarna, dricker öl och vodka om kvällarna. 

De kämpar på med det engelska språket. Undermedvetet överdriver de både kroppsspråk och leenden 
för att försöka dölja att språket inte är deras modersmål. När det äntligen ringer på telefonen som tillhör 
tjejen som är 20 år gammal, är det omöjligt att höra vad personen i den andra luren säger. Den brittiska 
accenten blandat med de förväntningar som börjar bubbla inom henne gör språket till en enda smörja. 
Hon förstår dock att det är en jobbintervju – äntligen! Imorgon. På ASOS i Camden. Hennes bästa vän 
föreslår drinkar för att fira de goda beskedet. De lägger upp planen för morgondagen och övar tänkbara 
användbara fraser, samtidigt som de häver i sig en vodkaredbull efter den andra. 

Lite senare, lite fulare och betydligt mer stressade än vad som var tänkt, beger de sig mot tunnelbanan. 
De ska endast åka tre stationer, men tjejen känner ändå att de hade varit skönt med lite lugnare miljö att 
försöka samla sig själv innan intervjun. De går in i den pampiga byggnaden utanför norra uppgången 
av Camdens tunnelbanesystem. Hon tar ett stort djupt andetag av luften innan hon öppnar porten. Väl 
inne i receptionen är det lika hektiskt som ute på gatorna. Människor springer omkring med tidningar i 
händerna, kläderna över ärmen eller med en telefon tryckt mot örat. Hon går fram till receptionen där en 
smal, blond kvinna sitter och ser viktig ut. Tjejen berättar vad hon gör där och får direktioner om att ta en 
av hissarna upp till femte våningen. Hennes bästa vän önskar henne lycka till, sätter sig i en av fåtöljerna 



och börjar bläddra i en tidning. I hissen får tjejen sällskap av en man som håller samma stilklass som 
resten av människorna i byggnaden. Han är artig och frågar vilken våning hon ska av på. Hon svarar och 
han trycker in den runda knappen. På femte våningen är det vitt. Vita väggar, vitt golv. Vita möbler och 
vita blommor. Vid receptionen sitter en kvinna som ser klonad ut med den första hon träffade. Tjejen 
som är 20 år gammal säger sitt namn och berättar vem hon ska träffa. Receptionisten ser på henne med 
förvirrad min. Hon berättar för henne att här arbetar ingen som har det namnet. Och att det inte finns 
någon notering om att ett möte med henne ska äga rum. Tjejen tappar fotfästet om världen. Hon kan inte 
svara receptionisten utan mumlar bara något oförståeligt och drar upp mobilen ur jackfickan. Hon slår 
numret som ringde henne dagen innan för att få någon klarhet om vem det faktiskt var och om det är 
försent. Samtidigt som hon trycker in knappen som begär att hissen ska komma och hämta henne, svarar 
personen i andra änden. Hon inser att det var en skobutik med besvärligt likt namn som hade bett henne 
komma in för en gruppintervju. Hon berättar som det är på sin knaggliga engelska och förtydligar att 
hon kommer att befinna sig på plats möjligtvis någon minut för sent. När de lagt på är hon inne i hissen 
och inser att det är 6 minuter kvar tills intervjun börjar och platsen de skulle träffas på är cirka 1 km upp 
längs Camden high street. 

Hissdörrarna öppnas och hon springer allt vad hon kan mot utgången. Hon skriker sin bästa väns 
namn och panikslaget uppmanar henne till att springa. De springer hela vägen upp längs gatan, sicksackar 
fram mellan hundar, människor och duvor. Hon hör bilar som tutar, folk som suckar och hennes egna 
onda tankar eka i huvudet. Men hennes bästa vän, hon slängde bara ihop tidningen hon läste och började 
springa efter henne. Utan att ropa frågande efter henne, följde hon henne istället tätt bakom. Klockan är 
två minuter i och de är framme. Tjejen som är 20 år gammal kramar hennes bästa vän hårt, som tar tag 
i hennes axlar och kramar dem samtidigt som hon säger ”go get them tiger”. De skrattar båda två. Med 
oförståeligt kaxiga steg går tjejen mot gruppen som hon gissar väntar på henne. De sitter i en rund ring 
och skyddar sig för solen under ett stort parasoll. Hon tar i hand med personen som visar sig vara den 
ansvariga och hälsar vinkandes på de andra. Hon slår sig ner på en ledig plats samtidigt som hon känner 
hur svetten rinner längs med ryggraden. Den ljusrosa klänning som verkade som ett givet val någon 
timme tidigare, är inte längre det mest charmiga att täcka kroppen med efter en springtur. 
Efter intervjun ringer hon sin bästa vän och de möts upp på ett angivet ställe. Hon går igenom hela 
händelseförloppet. Från mannen i hissen, till hur de sa hejdå under gruppintervjun. Samtidigt som hon 
berättar allting tänker hon på hur glad hon är att just den personen som står framför henne är hennes 
bästa vän. Hur hon utan att fråga bara började springa efter. Hur något som kunde ses som komplicerat 
och omöjligt, snarare blev en enda lång löprunda för de två vännerna. Hur hon backade, peppade och 
stöttade henne. 

Kanske var det tack vare henne som hon faktiskt fick jobbet. Trots att hon kom försent. Trots att 
hennes klänning var fläckig av svett. Trots att hennes engelska var bristfällig. Kanske var det deras energi 
som gjorde henne attraktiv för en arbetsgivare. Oavsett vad, så var det deras vänskap som visade sig vara 
det viktigaste i London. 

*

Hon är 24 år gammal och känner sig i otakt med livet. Oavsett om det är mindre eller större händelser 
som sker, så blir det liksom bara fel. Även om det kändes som rätt från början, ändrar magkänslan tvärt 
när det närmar sig. Små självklara saker som vad hon ska välja på lunchmenyn känns som livsviktiga och 
svåra beslut. Det är en dålig självkänsla som ligger till grund för att varje beslut känns som att bestiga ett 
berg. Men när en befinner sig djupt ner i en avgrund är det svårt att inse det själv. 

Hon har ställt om så många gånger denna hösten. Försökt räkna ut hur ledet fungerar, sedan rättat sig 
till det, för att sedan förstå att hennes plats inte var där. Gjort en omplacering. Tagit ett steg bak, tagit två 
steg fram. Insett att hennes plats är föränderlig och flytande. Ett tillstånd som är ohållbart för henne. Hon 
kräver ordning och fasta positioner. Det har pågått ett krig både inombords och utanpå. 

De flyttade tillsammans till den kungliga huvudstaden. Med en utbildning i ryggen och med en 
förväntan som så naturligt finns vid det skedet i livet. När liksom alla komponenter känns i takt. Hon och 
hennes bästa vän. Ett halvår i Stockholm. På två olika men spännande arbetsplatser att utvecklas inom, 



lära sig saker och uppleva nya. 
På en gata på Mariatorget samsades de om 20 kvadratmeter frihet. De sov i samma säng. Önskade 

varandra en god natts sömn. Förklarade för varandra att idag, idag blir det en bra dag. Försäkrade den 
andra om hur tacksamt det var att de var där tillsammans. I början var det dock svårt. Den unga kvinnan 
som är 24 år gammal höll på att bli tokig. Hon kom till Stockholm med en förväntan av att få lära känna 
sig själv, hitta sig själv. Hon kom till Stockholm och hittade ingen annan än sin bästa vän. Hon märkte 
att hon blev lättirriterad. Ynklig. Elak. egoistisk. Det var ett instabilt tillstånd. Som hon visste att hon 
måste ta sig ur. 

Att hon befann sig i en stor grop blev tydligt en kväll mitt i oktober. Det var kallt och mörkt ute. Precis 
som hon för stunden ville ha det. Väggarna av jord blev synliga när hon talade i telefon med en person, 
som läste högt från en artikel som han hade hittat. Den handlade om rymden. Artikeln fokuserade på en 
existentiell fråga om vår tillhörighet i universum. Hon zoomade ut. Kunde inte be han stoppa. Kunde 
inte sluta lyssna. Fick en sur uppstötning som hon svalde lika fort som den fyllde munnen. Det svartnade 
för ögonen och hon började svettas och skaka. Hon klickade på den vita dosan mellan höger och vänster 
hörlur. Det blev tyst. Personen i andra änden hördes inte mer. Hennes kroppshållning liknade bokstaven 
C, där hon stod med händerna på knäna och kämpade med att få luft. Gråten la sig som en klump i halsen 
och stoppade hela kroppens system. Tårarna rann ner längs kinderna och hon tänkte för sig själv att 
nu är det över. Detta kommer bli hennes död, hennes liv tar slut här och nu. Det var inte hennes första 
panikattack, men det var den största. Hon satte sig hopkurad ner på den kalla trottoarkanten. Hon grät 
fortfarande och hade ännu inte kunnat fylla sina lungor med välbehövligt syre. En man kom fram till 
henne, frågade om hon var okej. Hon svarade inte, och han gick vidare. I chock förmodligen, han var 
oförmögen att hjälpa till. 

Hon vet inte hur länge hon blev sittandes på det viset. Förmodligen alldeles för länge. Men väl hemma 
var hon så otroligt tacksam, att inte vara ensam. Att det lilla rummet redan var uppvärmt av en annan 
individ. Av hennes bästa vän. Den unga kvinnans som är 24 år gammal la sig i sin bästa väns knä som 
började stryka henne över håret. Hon väntade med att fråga vad som hade hänt. Klappade henne ömt om 
pannan och torkade försiktigt bort tårarna. Den kvällen kändes det som att hennes bästa vän räddade den 
unga kvinnans 24 åriga liv. Hon tog henne sakta men beslutsamt bort från ångesten och gropen. Gjorde 
var dag lite ljusare. Lite gladare. Deras unika och speciella band växte. Och det var inte längre jobbigt att 
dela 20 kvadratmeter med någon annan. Det var tungt att vara utan henne. Rummet kändes stort när hon 
inte var hemma och gjorde den unga kvinnan sällskap.

När halvåret till slut hade gått, var det dags för de två bästa vännerna att gemensamt åka ner till den 
södra delen av landet igen. Den unga kvinnans bästa vän beslutade dock att stanna kvar. De sista dagarna 
tillsammans var oroliga. Och hon kände hur hon sakta men säkert kunde se gropen igen. Ville inte närma 
sig den, men för varje dag som gick märkte hon att hon kom närmre och närmre. När dagen var inne att 
sätta sig på tåget med de tungt packade väskorna grät hon. Inte några vackra hollywoodtårar som rullade 
ner längs kinderna. Nej, det var en gråt som kom från hennes inre. En inte så smickrande ung kvinna satt 
på tåget, hulkande och skrev ett textmeddelande till sin bästa vän. 

Vi är som en synkroniserad orkester. Som samspelta klockor som tickar ikapp. Vi kompletterar 
varandra. Tänk att nu är du inte bara min bästa vän, nu är du en del av mig. Ett organ jag behöver för att 
överleva. Tack för allt denna hösten. Malmö kommer inte vara det samma utan dig.

*

Hon är 28 år gammal och stiger ut genom dörren av den nyinköpta bilen. Hennes egen nya lilla familj är 
på besök hemma hos hennes gamla. Hennes föräldrar kommer strålande mot dem med en uttryckt vilja av 
att agera bärhjälp. Det blir mycket packning numera, även om de bara ska vara i kvinnans barndomsstad 
under helgen. Det är dagen innan midsommarafton och solen värmer sakta men beslutsamt upp staden 
samtidigt som fåglarnas kvitter naturligt väcker invånarna.

Kvinnan som är 28 år gammal har bestämt frukostträff med sin bästa vän på det fik som de så många 
gånger tidigare har besökt. Där de har skrattat, gråtit och stöttat varandra. Platsen där de har diskuterat 
sina drömmar, känslor och syftet med livet. Platsen där de köpte tre bakelser var, eftersom de inte kunde 



bestämma sig och utan problem åt upp dem allihop. Platsen där de träffade de där personerna de verkligen 
inte ville träffa och personerna som de hoppades på att stöta på. Platsen som var så självklar för de båda 
vännerna. 

När kvinnan parkerar cykeln utanför häcken som så vackert avskiljer fiket från den stora vägen ser 
hon att hennes bästa vän står vid dörren och väntar på henne. Hon är fortfarande punktlig. Och kvinnan 
är fortfarande en svettig tidsoptimist. Desto närmre hon kommer, desto pirrigare blir hon. Hon inser hur 
mycket hon har att tacka denna person som nu befinner sig i hennes famn. De kramas hårt och länge 
innan de följer varandra in till fiket. 

Som om de träffades igår, sitter de mitt emot varandra i sammetsfåtöljerna, och diskuterar saker som 
de så många gånger tidigare har diskuterat. Egentligen har de inte setts sen när snön låg på marken. De 
har haft kontakt genom diverse sociala plattformar på internet, men mer än så har det inte varit. Båda har 
ett hektiskt liv numera, där jobb och familj har fått ta klivet över vännerna på prioriteringslistan. Men det 
är något som är outtalat accepterat, och har aldrig varit något som de båda har reflekterat över. Kvinnans 
bästa vän har också hon flyttat från staden som de växte upp i. Staden vars tegelstenar har slitit ut deras 
skor, staden som har vakat över dem när de cyklat hem ensamma mitt i natten, där rykten har florerat och 
händelser för en kortare stund definierat dem som människor. 

Det är annorlunda nu. Staden känns inte lika kantig längre. Det känns enklare att återvända än vad 
det gjorde för några år sedan. De båda kvinnorna sörjer inte skorna som de har slitit ut här, de kan dock 
sakna gatorna som gjorde det. Nu när de sitter på fiket med kaffet tryckt omslutet av händerna talar de 
om saker som de så många gånger har talat om tidigare. Ingenting känns komplicerat, ingenting känns 
svårt. Inte när kvinnan som är 28 år gammal är nära sin bästa vän. 




