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Till Georgia – inte bara världens bästa agent och vän, utan 
världens bästa typsnitt också. Nu har vi varit jättemodiga.





Författarens anmärkning

Det här är ett skönlitterärt verk. Här och där dyker det 
upp verkliga musiker och verkliga platser, men allt annat 
– romanfigurerna och det de gör och säger – är fantasi-
foster. Precis som Johanna är jag uppväxt i en stor familj 
i ett kommunalt hyreshusområde i Wolverhampton, och 
liksom hon inledde jag min karriär som musikjournalist i 
tonåren. Men Johanna är inte jag. Hennes familj, hennes 
kolleger, de hon träffar och det hon upplever är inte min 
familj, mina kolleger, de jag träffat eller det jag upplevt. 
Det här är en roman och hela rubbet är påhittat.

En spellista som soundtrack till romanen finns på: 
www.caitlinmoran.co.uk





Första delen
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ett

När jag var elva sa jag upp mig från familjedrömmen.
Så länge jag kunde minnas hade familjedrömmen varit 

enkel: att vi en vacker dag skulle få pengar nånstans ifrån – 
vinna på tipset, fynda en medeltida nattvardskalk på loppis 
eller, det minst sannolika, jobba ihop pengarna – och flytta 
från Wolver hampton.

”När bomben smäller vill man befinna sig på andra sidan 
om de där”, brukade farsan säga när han stod längst bort på 
vår gata och pekade tvärs över Shropshires platta fält, bort mot 
Black Mountains i fjärran. Vi bodde praktiskt taget på landet.

”Atombombar de Birmingham når nedfallet inte till Wales 
– bergen är som en mur”, tillade han och nickade. ”Där är vi 
i säkerhet. Slänger vi oss i bilen och kör som fan kan vi ta oss 
över gränsen på två timmar.”

Det här var i mitten av åttiotalet och vi visste helt säkert att 
ryssarna förr eller senare skulle starta kärnvapenkrig mot West 
Midlands – hotet var så påtagligt att Sting till och med hade 
skrivit en låt om det där han förvarnade om att det minsann 
inte skulle bli nån lek – så vi var fullt beredda på det.

Följaktligen gjorde vi upp flyktplaner. Vårt drömhus var ett 
gömställe för survivalister och hade egen vattenförsörjning, 
en källa eller brunn. Vi skulle behöva så mycket mark att vi 
var självförsörjande – ”Upp med ett gäng odlingstunnlar och 
plantera frukt”, brukade farsan säga – och så skulle vi ha en 
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källare full med spannmål och vapen. ”Så vi kan skjuta plund-
rarna när de kommer. Eller begå självmord”, tillade han lika 
muntert, ”om allt blir för jobbigt.”

Vi pratade så mycket om drömhuset att det liksom kändes 
som om det var på riktigt. Vi brukade ha eldiga timslånga gräl 
om huruvida vi skulle ha getter eller kor – ”Getter. Kor är ena 
kräsna jävlar” – och om tänkbara namn på egendomen. Mamma, 
som blivit anspråkslös efter sina många graviditeter, höll på det 
gräsliga ”Lyckliga huset”. Pappa ville inte att det skulle heta 
nåt alls – ”Ingen jävel ska kunna slå upp oss i telefonkatalogen. 
När apokalypsen kommer lär jag inte ha lust att umgås.”

Vi var fattiga – vilket var helt normalt: alla vi kände var fat-
tiga – så vi gav varann hemgjorda julklappar, och den julen, det 
var 1986, hade jag ritat en teckning av Survivalistens drömhus 
i julklapp till mamma och pappa.

Eftersom det bara var en teckning hade jag inte sparat på 
krutet: det fanns en swimmingpool i trädgården och en frukt-
trädgård på baksidan. Storarummet var målat i samma färg 
som en påfågelsvinge och alla vi barn hade eget rum, och från 
Krissis gick det en rutschkana ut genom fönstret rakt ner till 
hans eget nöjesfält. Huset var magnifikt.

Mamma och pappa såg på varann med tårade ögon.
”Å vad fint, Johanna!” sa mamma.
”Vilken tid det måste ha tagit!” förundrade sig pappa. Och 

det hade det. Hela taket var fullt med feer. Bara deras vingar 
hade tagit flera timmar. Jag hade ritat ådernät på dem. Vingar, 
tänkte jag, måste ha ådernät. De måste ju ha blodcirkulation.

Sen tittade mamma på teckningen igen.
”Men var är ditt rum, Johanna?” frågade hon. ”Har du glömt 

att rita dit det?”
”Nej då”, sa jag, som satt och åt mince pie till frukost. Degen 

var stenhård, mamma var inget vidare i köket. Jag var glad att 
jag hade lagt på en skiva ost i förebyggande syfte. ”Jag ska inte 
bo där. Jag ska bo i London.”
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Mamma brast i gråt. Krissi ryckte på axlarna. ”Mer plats 
åt mig då.” Pappa började förmana mig. ”Att bo i en stad 
är livsfarligt!” sa han bland annat. ”Om inte ryssen knäpper 
en så gör IRA det. Civilisationen är en fälla som tar en med 
brallorna nere!”

Men jag struntade i om det kom ryssar eller irländare och 
bombade. Även om de släppte miljoners biljoners bomber 
tänkte jag ändå inte bo vid ett berg med getter och regn. Även 
om London var radioaktivt och fullt av mutanter var det ändå 
dit jag ville. Det var i London allt hände och jag ville – med 
brinnande lidelse – hända.

Och alltså sitter jag här, som nittonåring, i London – och 
London har mycket riktigt visat sig vara platsen för mig. Jag 
hade rätt. Jag hade rätt i att det var hit man skulle.

Jag flyttade hit för ett år sen, till en lägenhet i Camden, och 
började jobba som musikskribent. Jag kom med tre sopsäckar 
kläder, en teve, en bärbar dator, en hund, ett askfat, en tändare 
i form av en pistol samt en cylinderhatt. Det var mina samlade 
jordiska ägodelar. Mer behövde jag inte.

Allt annat finns ju i London – också sånt man aldrig kunnat 
drömma om. Till exempel bor jag så nära djurparken i Regent’s 
Park att jag hör lejonen jufsa om nätterna. De ryter som om 
de försökte tala om för hela stan hur erotiska de är. Jag vet hur 
det känns. Jag vill också tala om för hela stan hur erotisk jag är. 
För mig är de ännu en av alla oväntade Londonbonusar: sexiga 
lejon i varenda buske. Sånt kommer man inte i närheten av i 
Wolverhampton. Fast nackdelen är att hunden får spel på de 
sexiga lejonen. Hon skäller tills jag beställer en köttbullepizza, 
och så får hon köttbullarna medan jag själv äter kanterna och 
osten. Vi jobbar bra ihop. Hon är min kompis.

Om jag låtsas att hunden är en häst – ingen konst eftersom 
hon är jättestor – kan min tillvaro i stora drag beskrivas som ”ett 
Pippi Långstrump-liv fast med whisky och rockmusik”. Att bo i 
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en storstad när man är nitton med ett husdjur som enda sällskap 
är att ägna sig åt vuxensaker, fast med ett barns syn på livet.

Jag ägnade tre dagar åt att måla lägenheten i nyansen 
”elektriskt blå” eftersom David Bowie gjorde det i ”Sound & 
Vision”, och när det gäller heminredning finns ingen bättre 
förebild än David Bowie.

Sen försökte jag måla vita moln på väggen – för att det skulle 
bli himmelskt – men det är förvånansvärt svårt att måla moln 
med en bred färgpensel och lite vit emulsionsfärg. Molnen 
liknar tomma pratbubblor, så väggarna ser ut att vara fulla av 
tomrum där det borde sägas nåt. Men vad vet jag inte än. Så 
är det när man är nitton. Man kan inte sina egna bästa citat än. 
Man har inte sagt dem än.

När jag har pengar äter jag hämtmat till frukost varje dag – 
spaghetti bolognese – för det äter man när man unnar sig, och 
barn vill gärna unna sig. När jag inte har pengar lever jag på 
bakpotatis – det är också att unna sig, fast i det lilla.

Jag sover till mitt på dagen och är ute till tre på natten, och 
när jag kommer hem tar jag ett bad bara för att jag kan. Ingen 
väcks av det. Jag njuter i fulla drag varenda gång. Det är för 
att kunna bada mitt i natten som man flyttar hemifrån. Då är 
man självständig på riktigt.

Telefonen blir avstängd med jämna mellanrum eftersom jag 
glömmer betala räkningarna – de kommer ju så ofta! Vem öpp-
nar posten samma månad som den kommer? Bara tråkmånsar 
– och när telefonen är avstängd ringer folk till kvarterspuben, 
The Good Mixer, och lämnar meddelanden till mig där. Hyres-
värden brukar beklaga sig.

”Jag är inte din jävla sekreterare”, säger han och räcker fram 
en trave postit-lappar i knalliga färger när jag kommer in med 
hunden för att ta en öl.

”Jag vet, Keith. Får jag låna telefonen?” svarar jag. ”Måste 
bara höra av mig till de viktigaste. De vill att jag ska till Madrid 
och intervjua Beastie Boys!”
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Och Keith langar telefonen över bardisken med en suck, 
för det gör man som ansvarskännande vuxen när en ensam 
tonåring behöver ringa. I storstadsbyn fostrar man barnen 
gemensamt!

Smutstvätten förvarar jag på golvet – varför slänga pengar 
på en tvättkorg när man kan lägga dem på grillad kyckling och 
cigarretter?

En gång i månaden, när alla kläderna har hamnat på golvet, 
stoppar jag dem i ryggan och går till tvättomaten. En i Blur 
går till samma tvättomat. Det känns bra att gå till samma 
tvättomat som en popstjärna. Vi nickar ordlöst åt varann och 
läser sen musikpressen, med täta rökpauser. En gång såg jag 
att han läste en dålig recension av Blur medan han körde en 
maskin vitt. Aldrig har jag sett nån flytta över kallingarna från 
en tvättmaskin till en tumlare så sorgset. Måste vara svårt att 
förena ikonskapet med vardagssysslorna. Kontrasten är skä-
rande. Grace Kelly behövde aldrig ta bort filterluddet medan 
Pauline Kael skällde på henne.

Och det är sånt som gör mig medveten om att London inte 
bara är en plats där man bor. London är ett spel, en maskin, ett 
förstoringsglas, en alkemisk smältdegel. Storbritannien är ett 
bord som lutar så att alla småpengar rullar mot London, och 
det är vi som är småpengarna. Jag är småpengarna. London är 
en spelautomat och själv är man slanten som stoppas i – med 
möjligheten att få en hel rad med körsbär och klockor.

Man bor inte i London. Man spelar London – för att vinna. 
Det är därför vi är här allihop. Det är en stad full av tävlande 
som alla jagar efter en miljon möjliga priser: rikedom, kärlek, 
kändisskap. Inspiration.

Jag har satt upp sidor ur A–Z-kartan på väggen – så att jag 
kan glo på hela London och försöka plugga in varenda bakgata, 
gränd och genväg. Och backar man fyra steg från väggen – tills 
man står tryckt mot byrån – och mönstrar den ser man att 
det där gatunätet mest av allt liknar ett kretskort i en dator. 
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Människorna är elektricitet som far runt – ställena där vi möts, 
och krockar, är ställena där idéer kläcks, problem blir lösta 
och saker skapas. Där grejer exploderar. Jag och den ledsne i 
Blur och sex miljoner till – vi försöker dra om ledningarna. Vi 
för söker på de små sätt vi kan att skapa nya kopplingar mellan 
olika saker. Det är det som är en huvudstads uppgift: att uppfinna 
möjliga framtider och sen föreslå dem för resten av världen: 
”Vi skulle kunna vara såhär? Eller såhär? Vi skulle kunna säga 
de här orden eller ha på oss de här kläderna – vi skulle kunna ha 
såna här människor i världen ifall vi kände för det?”

Vi är Hädaneftermakare som försöker få just vårt Hädanefter 
att låta mest lockande. För alla som kommer till London – 
till vilken storstad som helst – har en gemensam hemlighet, 
nämligen att de sökt sig dit för att de inte känt sig normala 
därhemma. Enda sättet för dem att få känna sig normala är 
att kidnappa populärkulturen med sin kufighet, kasta sig in i 
strömkretsen och – med hjälp av musik och bilder och mode 
som euforisk stimulans – få resten av världen att plötsligt vilja 
bli lika kufiga som de. Att få resten av världen att också vilja 
måla väggarna i elektriskt blå … bara för att en fin låt har sagt 
att de ska det. Jag vill få saker att hända.


