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Kapitel 1

Torleif styrde bilen försiktigt i de snäva kurvorna och 
trots det kände Alexander att magen snörde ihop sig i 
varje sväng. Mamma Sofie satt i sätet bredvid med kartan 
uppvecklad och hon skrattade högt när hon inte fick 
någon ordning på det enorma pappret. Hon hade gjort illa 
foten när hon slängt sig efter väskorna på bagagebandet 
och det var anledningen till att inte hon, som var den 
som faktiskt var van vid denna krångliga bergsväg, satt 
vid ratten. Olle kände sig åksjuk och satt kritvit bakom 
Sofie med huvudet ut genom fönstret. Till slut var de 
tvungna att byta och Sofie fick sätta sig i baksätet på 
Citroën-bussen. Jakob skakade på huvudet och blängde 
surt på sin veka pappa. 

Theresa satt och såg storögt på landskapet som de pas-
serade. Det var ett bra tag sedan hon hade varit utomlands, 
hon kunde knappt minnas när. Alexander tryckte försiktigt 
hennes hand och hon vände sig mot honom och log. Andrea 
hade somnat och hennes huvud låg tungt mot Alexanders 
axel. Hennes mun var öppen och han kunde känna hennes 
varma andedräkt. Förmodligen skulle hans lillasyster dö av 
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skam om hon visste att det var så hon satt. Sofie vände sig 
mot dem.

– Om jag inte minns helt fel så borde vi se huset alldeles 
snart.

Theresa viskade tyst i Alexanders öra:
– Tror du att vi kommer att kunna bada? 
Alexander nickade och viskade tillbaka:
– Det finns pool. Och det är rätt nära till havet. 
Vad Alexander ansåg vara en självklarhet gällde inte för 

Theresa. Inte Jakob heller för den delen. Alexander förstod 
det och var noga med att det inte skulle uppfattas fel. Att 
han skulle uppfattas som en bortskämd snobb. Han hade 
några sådana i sin klass. Ingen av dem skulle någonsin bli 
hans vän. 

Vägen gjorde plötsligt en tvär gir och Torleif parera slad-
den på det lösa gruset så gott han kunde. Alla ropade till 
och skrattade sedan lättat när bilen stannade. 

– Ja, här är det. 
Tysta klev de ur bilen och tittade på den låga stenmuren 

framför dem. Huset i terrakottafärgad sten såg litet ut och 
verkade kunna falla sönder när som helst. En liten skruttig 
trädörr i mitten av muren med ett löst hängande handtag 
såg ut att vara enda vägen in. 

– Tar alla sina väskor så kan jag parkera bilen i garaget 
på en gång?

Sofie pekade mot ännu ett fallfärdigt stenhus som låg 
dolt bakom ett stort träd. 

De lastade ur väskorna och väntade sedan vid trädörren. 
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Sofie kom strax med nycklarna dinglande i ena handen. 
Hon log.

– Är ni nyfikna nu?
Sofie öppnade med en stor rostig nyckel efter att ha gett 

dörren en knuff med axeln. Theresa svalde ett visst mått 
av besvikelse. Inte för att hon hade förväntat sig att hamna 
på ett lyxhotell, fast hon hade heller inte trott att huset 
skulle vara närmast försummat. 

Men så klev hon in efter sin pappa. Det hon då såg fick 
henne att på riktigt tappa hakan. Huset de sett från vägen 
var allt annat än ett ödehus. Bara baksidan hade lurat 
ögat. 

Huset låg högst upp på en klippa och blickade ut över 
Medelhavet. Det var gammalt, säkert flera hundra år, men 
så fantastiskt vackert. Det låg i etapper över klippan och 
på den nedersta etappen hade man placerat en pool som 
med all säkerhet var en bra bit större än den på Kampan. 
Eftersom det rann vatten över kanten såg det ut som om 
poolen smälte samman med det gnistrande blåa havet ned-
anför. En trampolin gungade lätt på ena kortändan och 
Theresa fick hejda en impuls att springa dit och kasta sig 
i med kläderna på. Sofie hade låst upp och gått före in i 
huset och visade köket och vardagsrummet. 

– Det finns en sovavdelning på varje våning så det är väl 
enklast för alla om vi delar in oss familjevis.

Theresa undvek att titta på Alexander av rädsla att någon 
skulle se. Att de sedan en vecka tillbaka var ett par var 
ingenting de hade berättat för de vuxna. Theresa kunde 
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inte tänka sig något värre än att de skulle lägga sig i och 
komma med pinsamma förmaningar. Det de hade var helt 
och hållet deras privatsak. Hon misstänkte att Alexander 
kände likadant. 

Torleif och Theresa gick till sin del av huset som låg på 
översta planet strax ovanför köket. Jakob och Olle ställde 
in sina väskor i våningen under och Sofie och Andrea bar 
sina väskor längst ner. Alexander som rusat in i köket och 
hällt i sig vatten skyndade efter för att hjälpa till med 
Andreas väska.

– Vad tycker du? Kan vi stå ut här några veckor?
Torleif skrattade mot Theresa som bara stirrade omkring 

sig. Första rummet var avdelat som ett litet vardagsrum 
med en soffa och två fåtöljer, längre bort mot fönstret stod 
en dubbelsäng där man hade utsikt över havet. 

Ett badrum med glasvägg ledde in till ytterligare ett 
sovrum som var något mindre än det andra. Där fanns två 
dörrar som ledde ut mot en altan. 

– Är det okej om jag … 
Torleif nickade och log och Theresa bar in sin resväska 

till det mindre sovrummet. Hon satte sig på den vita 
sängen, men hoppade sedan upp lika snabbt igen och öpp-
nade altandörrarna. Värmen var tryckande och hon hörde 
hur kylaggregatet slogs av automatiskt. Hon gick ut och 
stängde dörrarna bakom sig och bara tittade ut på havet 
en lång stund. Stilla gick hon sedan in igen. Hon hittade 
en garderob som hon kunde gå in i, den var lika stor som 
hennes rum hemma på husbåten. Försiktigt började hon 
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packa upp sina kläder och vek dem prydligt och lade in 
dem på de vackra hyllorna. Klänningar och blusar hängde 
hon på galgar. Hon kunde inte minnas att hon någonsin 
packat upp en resväska förutom då semestern var avslutad 
och hon kommit hem. Men hon kunde knappast slänga en 
massa kläder omkring sig i det här fina rummet. Golven 
var oljade precis som hemma på husbåten och kändes släta 
och svala under hennes fötter. 

Plötsligt hörde hon avlägsna vrål och genom sitt fönster 
såg hon hur Alexander och Jakob kastade sig frustande 
omkring i poolen. Theresa log och vek sina underkläder och 
lade dem på en hylla. Sedan Alexander hade kommit hem 
från Falsterbo där han varit det senaste året med sin mamma 
och lillasyster hade de inte träffats särskilt mycket ensamma. 
Respektive familjer omkring dem eller Jakob. Theresa läng-
tade efter att få vara en hel dag bara med Alexander. En kväll 
hade de hyrt film och varit hemma hos Alexander, men inte 
ensamma. Sofie och Andrea hade befunnit sig på undervå-
ningen. Och nu skulle de vara här i tre veckor, allesammans i 
ett hus. Det skulle nog bli omöjligt för dem att få vara ifred. 
Fast Theresa tyckte också att det var lite mysigt att få längta. 
Det räckte rätt bra med att bara ha Alexander nära sig hela 
dagarna. Efter att inte ha sett varandra på ett helt år var det 
väldigt härligt. Det var också skönt att Jakob fanns där. Han 
var en trygg punkt som gjorde att det inte var så spänt och 
allvarligt hela tiden. Hon hoppades att han inte skulle känna 
sig som femte hjulet. 

Hon kisade ner mot killarna där Alexander studsade på 
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trampolinen för att dyka ner i den klarblåa poolen. Hon 
hade tyckt att han varit den snyggaste killen hon någonsin 
sett den där gången när hon fick syn på honom i mataf-
fären. Det tyckte hon fortfarande och på något vis gjorde 
det henne generad. 

Torleif kikade in i hennes rum.
– Wow! Här håller man ordning, minsann. Tänk om du 

kunde vara så här duktig med dina kläder hemma också? 
Ska inte du bada?

– Jag ska bara vika de där tröjorna så kommer jag. Är det 
toalett där inne också?

Hon vek de sista tröjorna och tog med sig en bikini in 
i badrummet. Hon hade känt sig konstig de senaste två 
dagarna och självklart upptäckte hon att hennes mens 
kommit. Snabbt hämtade hon sin necessär och pustade ut 
över att hon kommit ihåg att köpa tamponger – och var 
samtidigt glad över att mensen kom första dagen. Det var 
bättre än att gå och vänta på den och vara rädd att inte 
hinna upptäcka det i tid. Nu skulle det vara lite bökigt i 
några dagar och sedan behövde hon inte fundera mer på 
det. När hon var klar gick hon in och bytte den ljusrosa 
bikinin mot den blå. Det var bäst att vara på säkra sidan. 
Snabbt sprayade hon sig med solskyddskräm och hoppades 
att hon skulle klara sig med faktor 20.

Torleif stack in huvudet igen och sträckte fram ett färg-
grant badlakan. 

– Här. Det finns flera i ett skåp i mitt rum. Jag och Olle 
tänkte börja förbereda middagen så kommer vi och badar 
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med er lite senare. Ni klarar väl er själva? 
Theresa gick ner för den svala stentrappan och kom ut 

i värmen. Solen gassade och killarna vinkade åt henne. 
Jakob stod på trampolinen och studsade högt och avslutade 
med ett gigantiskt plask. Alexander drog sig upp på kanten 
och skakade huvudet så att det stänkte vatten omkring 
honom.

– Jag har fått vatten i örat, jag hör ingenting.
– Hoppa på ett ben, då brukar det lossna.
– Va? 
– Hoppa på ett ben, ropade Theresa mot honom samti-

digt som hon lade sitt badlakan på en av solstolarna. 
– Jag hör inte vad du säger.
– Jag sa hoppa på … 
Alexander gjorde en plötslig manöver och kastade The-

resa över ena axeln samtidigt som han slängde sig i poolen 
med henne. 

Theresa dök upp samtidigt som hon försökte blinka bort 
vattnet och skakade på huvudet.

– Så sorglig. Och du vet ju att jag kommer hämnas sen. 
De badade i två timmar. Theresa lade sig till slut helt 

matt på en solstol och slöt ögonen. 
Jakob klev upp och sa trött:
– Jag går upp och byter om nu. Jag kommer lösas upp 

annars. Och shit vad varmt det är. Vi måste dricka något. 
Alexander hävde sig upp och lade sig med en suck i sol-

stolen bredvid Theresa.
– Jag håller på att få pyttelite ont i huvudet.
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– Det är för att du inte har druckit. Vätskebrist. Man 
känner inte det när man badar så här. 

– Undrar vad vi får för mat?
– Det är pappa och Olle som fixar, jag är nog rätt säker på 

att det blir något grillat. Var är din mamma någonstans?
– Jag tror hon sover. Hon var vaken nästan hela natten 

och fixade med en massa papper som behövde vara klara 
innan vi åkte. 

– Är hon okej?
– Ja, jag har inte sett henne så glad som i bilen på hur 

länge som helst. Jag är faktiskt jätteglad att hon följde med. 
Och jag tror att det är bra för Andrea. Hon blir så orolig 
när mamma inte är med. 

De låg tysta en stund och Theresa kände hur hon började 
slumra till. Även hon hade sovit oroligt under natten. Det 
hade känts pirrigt att åka iväg på semester tillsammans 
med allihop. 

– Ligger ni här och sover? Här kommer lite dricka. Din 
pappa har fixat.

Jakob kom nerför trappen i nya torra badshorts och en 
tillbringare med saft och tre glas.

– Det är tydligen någon lemonad som han har gjort på 
citroner och socker. Det växer citroner här på baksidan, 
lite coolt, va?

De tömde tillbringaren på mindre än en minut och Tor-
leif såg förvånat på den när han kom ut på altanen.

– Ge mig tillbringaren så ska jag fylla på mer. Maten är 
klar om ungefär en timme så om ni känner för att duscha 
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är det nog läge att sätta fart nu. Alexander, säger du till 
Soffan också?

Alexander nickade och reste sig. Jakob hade kastat sig 
i poolen igen och Theresa låg matt kvar. Hon märkte hur 
Alexander studerade henne och det pirrade till i magen 
som för övrigt kändes ganska öm. Hon hoppades att Torleif 
hade tagit med sig värktabletter. 

– Gud vilken fin kropp du har.
Theresa satte sig sömndrucket upp. 
– Va?
– Du har väldigt fin kropp. 
– Äh. 
– Men du har det. 
Alexander fortsatte titta på henne och Theresa försökte 

vifta bort honom.
– Men sluta nu, det blir ju pinsamt. Nu kan jag ju inte 

ställa mig upp. 
Alexander skrattade och tog tag i hennes händer och 

drog upp henne. Hans händer var varma. Jakob kom upp 
från vattnet och skakade på huvudet.

– Det är helt magiskt skönt i vattnet. Fatta att bo i den 
här värmen utan pool, hur gör man då? Typ ligger i skug-
gan och flåsar hela dagarna. Jag tänkte sticka ut och springa 
före maten, är det någon som hakar på?

Theresa skakade på huvudet.
– Nä, jag börjar få ont i huvudet, jag ska fråga pappa om 

han har någon tablett.
Alexander nickade instämmande.
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– Samma här, jag känner mig helt snurrig. Men jag hakar 
gärna på imorgon. Även om jag inte direkt ser fram emot 
att springa uppför backen hit till huset, mjölksyran kom-
mer väl explodera i benen. 

Jakob nickade.
– Jo, det var precis det jag tänkte. Jag kommer vara som 

en hulk när vi åker hem.
Han spände sina armar och bröstkorg i en imponerande 

pose och de andra skrattade. 

Jakob snörde på sig skorna och sneglade på mobiltelefonen 
som låg på sängen. Han hade inte skickat något sms ännu 
till Mimmi som han hade tänkt göra. Kanske var det bättre 
att vänta ett par dagar. Han ville inte verka efterhängsen. 
Inne i badrummet drack han två glas vatten, han ville inte 
få vätskebrist någonstans på vägen. Olle såg upp när han 
klev in i köket.

– Vi ska äta om en timme, så var inte borta för länge. 
– Jag tänkte bara kolla hur det ser ut. 
– Och du, ta med dig mobilen. Ifall det skulle vara 

något.
Jakob nickade och klappade på shortsfickan där den 

redan låg och gick mot dörren.
Luften dallrade trots att klockan passerat sex på kvällen. 

Jakob började sakta jogga nerför den slingrande bergsvägen 
och på mindre än hundra meter började han svettas rejält. 
Efter viss tvekan drog han av sig sin t-shirt och hängde den 
runt halsen. 
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Kapitel 2

Theresa kisade när hon kom in i sitt rum och kände sig 
tacksam över den effektiva luftkonditioneringen. Rummet 
var svalt och hon drog för de tjocka gardinerna. Hon svalde 
den Alvedon hon hittat i Torleifs necessär och grimaserade 
av den beska smaken. Noga borstade hon tänderna och 
ställde sig sedan i duschen. Efter en lång stund under det 
strilande vattnet började den molande värken i magen och 
korsryggen att släppa. Huvudvärken gav inte med sig lika 
lätt, men det kanske tog lite längre tid. 

Inne i den stora garderoben valde hon ut den nya klän-
ningen hon fått av Torleif. Solbrännan efter timmarna vid 
poolen gjorde att hon inte kände sig alltför avklädd trots 
de smala axelbanden. 

Alexander hade lagt sig på sängen i sitt rum. Andrea skulle 
sova med Sofie inne i dubbelsängen i rummet bredvid. 
Han tänkte på Theresa. Eller rättare sagt på hennes kropp. 
Efter en stund var han tvungen att gå in i duschen och 
fortsätta sina tankar där istället. 

Sedan de för första gången hade hånglat hemma hos 
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Alexander hade han inte kunnat tänka på något annat. 
Sofie hade frågat flera gånger hur det var mellan dem, men 
Alexander hade konsekvent vägrat svara. Han hade för-
stått att Theresa valt samma linje. Det kände konstigt och 
fel att prata om det. Efter den där kvällen i soffan hade de 
knappt rört vid varandra. Mer än hållit varandra i handen. 
Men de hade inte kyssts. De hade knappt kramats. 

Det var liksom underförstått att de inte ville göra det 
inför de andra. På något sätt kunde Alexander tycka att 
det gjorde det hela ännu mer spännande. Och lite skönt. 
Det blev inte riktigt samma press. Han kände sig orolig för 
att Theresa skulle tycka att han var för mycket. Att hon 
trodde att bara för att de hade hånglat så skulle Alexander 
vilja ha sex nu på en gång. Det var självklart att han ville 
att de skulle ha sex. Han tänkte på det hela tiden. Men han 
var också lite rädd. Hur skulle det bli? Och han undrade 
också hur det skulle bli efteråt. Han kunde faktiskt säga 
att han älskade Theresa. Så var det bara. Han kunde se 
framför sig att de skulle vara tillsammans hela livet. Gifta 
sig och skaffa barn. Så tänkte säkert inte Theresa, men han 
gjorde det. Han hade aldrig tidigare mått så bra i någons 
sällskap som i hennes. Hon fick honom att känna sig trygg. 
Och han tyckte om sig själv tillsammans med henne. Att 
ha sex kunde kanske förstöra allt. 

En kille i Alexanders klass hade berättat att han hade 
haft sex med sin tjej som var ett år äldre. Efteråt hade de 
inte kunnat prata med varandra och en vecka senare hade 
tjejen gjort slut. Alexander hade hört rykten om att tjejen 
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träffat en ny kille. En kompis till hans klasskompis. 
Det var något kring att ha sex som stressade Alexander. 

Även om han fattade att det säkert skulle vara det skönaste 
han kunde göra så var han ändå mer orolig för att det skulle 
förstöra hans och Theresas relation. 

Medan han torkade sig med handduken och synade sin 
spegelbild funderade han på att han kanske borde säga det 
till Theresa. Att det inte var någon brådska. Att det var 
väldigt lugnt om de väntade.

Jakob hade hunnit nerför hela den serpentinformade väg 
som gick från deras hus och vänt och sedan joggat tillbaka. 
Att springa i uppförsbacke i trettiofem graders värme var 
en utmaning och tröjan han hängt runt halsen fick han 
hela tiden torka av svetten med eftersom den rann ner i 
ögonen. När han nådde en skarp kurva hörde han plötsligt 
ett surrande ljud och strax efter kom en vespa farande emot 
honom i hög fart. Jakob kastade sig åt sidan och hasade ner 
mot dikeskanten. Vespan tvärnitade och sladdade. De två 
tjejerna som satt på vespan skrek till. Jakob hade skrapat 
ena knäet mot en trädgren och en av tjejerna gned sig på 
foten. De såg sig alla tre lite chockade omkring. Då såg 
Jakob att tjejen som körde hade en t-shirt med ett stort 
emblem där det högst upp stod: Östra Real.

– Är ni svenskar?
Tjejerna såg förvånat upp och alla tre log generat mot 

varandra.
– Förlåt, det brukar nästan aldrig vara någon på den här 
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vägen. Ja, i alla fall ingen som är ute och går. 
– Det är lugnt. Är ni okej?
Tjejerna nickade. Hon som satt bak nickade uppåt ber-

get.
– Är det ni som ska bo i Evas och Axels hus?
Jakob nickade.
– Ja. Vi ska vara här i tre veckor. Bor ni här också?
– I huset som ligger i kurvan nedanför. Här bakom krö-

ken. Det här är min lillasyster Stina och jag heter Lisa. 
– Jag heter Jakob. Går du i Östra?
Lisa nickade. 
– Var går du?
– I Gärdet. Jag ska börja i nian.
Lisas lillasyster var blond och hade håret uppsatt i en 

tofs. Hon var liten i kroppen. Såg faktiskt yngre ut än att 
börja gymnasiet. Hon såg knappt ut att ha några bröst. 
Hennes syster var mörk och hade långt hår och bruna 
ögon. Det gick inte att se att de var systrar. Förutom att de 
båda hade samma nätta tunna kroppsbyggnad. 

Jakob ryckte på axlarna.
– Jag måste nog snabba mig på, vi ska käka alldeles snart. 

Men … vi ses säkert igen. 
Stina nickade ivrigt.
– Vi ska vara här hela sommaren. 
Hennes storasyster log och himlade med ögonen och star-

tade vespan. Jakob fortsatte joggandet och log för sig själv. 
När han passerade nästa krök såg han systrarnas hus. Det 

var också ett hus i äldre stil. En pool skymtade i slänten 
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och huset såg ut att vara rätt stort. En ljusblå Mini Cooper 
stod parkerad utanför. 

Jakob spurtade sista biten. När han kom upp på krönet 
av berget trodde han att hans kropp skulle explodera av 
värmen och ansträngningen. Han stapplade in genom den 
lilla dörren i muren och gick in i köket. Hans pappa såg 
upp och visade att han pratade i telefonen och mimade att 
det var mamma. Jakob gick mot diskbänken, slog upp ett 
glas vatten och hällde ner det i halsen. Först efter fyra glas 
kände han att vätskebalansen var någorlunda återställd. 

– Jakob. Här, det är mamma som vill prata. 
Jakob fick telefonen som var varm. Hans föräldrar ver-

kade ha pratat en rätt lång stund.
– Hej gubben, hur är det?
– Jag har precis varit ute och sprungit. Det är helt sjukt 

varmt.
– Har ni det bra? 
– Ja. Är du i London nu?
– Jag kom för en stund sen. Jag pratade med pappa och 

vi ska försöka ordna så att ni kanske åker direkt hit efter 
Frankrike.

– Nej, men det funkar inte. Du sa ju att du skulle komma 
hem?

– Jag vet, men det verkar bli svårt för mig att komma 
ifrån. Men det är väl inte så farligt om ni kommer hit, vi 
kan …

– Men du sa ju det. Du lovade att du skulle se till att 
komma hem. Att vi inte bara skulle behöva åka över till 
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dig hela tiden. Kommer det bli så här nu?
– Jakob sluta. Precis i början är det rätt knepigt för mig 

att åka hem eftersom vi vill beta av så långa inspelnings-
sekvenser som möjligt under sommaren. Blir det regn sen 
och dåligt väder kan vi inte göra utomhustagningar. 

Jakob ville lägga på. Han förstod att hans mamma hade 
ett hektiskt schema, men varför hade hon då lovat från 
början att det skulle fixa sig när det inte skulle det?

– Jakob, är du kvar?
– Ja.
– Vi kan prata om det där lite senare. Jag kommer inte 

att kunna åka hem förrän i augusti nästa gång, men du och 
pappa kan ju faktiskt komma hit istället. Är det bättre att 
vi inte ses på två månader än att ni kommer hit?

– Så det är bara på dina villkor? Vi då?
– Det är på allas villkor. Men vi behöver det här jobbet. 

Hela familjen. Vi behöver pengarna. Så ser livet ut. 
– Jag måste gå och duscha nu, här kommer pappa. 
Jakob sträckte fram luren till sin pappa och gick utan 

att vända sig om ner till deras rum. Han hörde Olle prata 
med mamma. Att det skulle ta tid för alla att vänja sig 
och att det var en del i processen. Jakob kände inte för att 
vara en del i någon process. Han ville att allt skulle vara 
som vanligt igen. Att det skulle vara lugnt och skönt och 
att hans mamma aldrig mer skulle åka till London. Jakob 
hatade London även fast han aldrig hade varit där. 

Han brydde sig inte om sin pappas knackningar 
på dörren utan slet bara av sig shortsen och klev in i 
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duschen. Det var bra att de bodde tillsammans med de 
andra. Hans pappa kunde knappast ta upp något av det 
här under middagen när alla andra satt där. 

Torleif knackade på Theresas dörr och bad henne komma 
ner och hjälpa till med dukningen. Olle verkade ha gått 
ner och duschat och Theresa öppnade skåpen för att se var 
tallrikarna fanns. Torleif pekade mot en rad skåp ovanför 
diskbänken.

– Tallrikar finns där. Vi sitter på verandan ut mot havet, 
va? Jag tror att det finns en markis man kan fälla ut så att 
vi slipper få solen i ögonen. 

Theresa räknade ut att de skulle bli sju personer vid 
bordet. Eftersom hennes storasyster bott utomlands de 
senaste åren och hennes mamma inte fanns längre så var 
det alltid bara hon och Torleif. Ibland åt de var och en 
för sig. Att plötsligt vara sju personer som skulle äta alla 
måltider tillsammans skulle nog bli klart annorlunda. 

– I lådan där borta finns tabletter som du kan lägga 
under tallrikarna. 

– Vad blir det för mat?
– Olles specialhamburgare och min klyftpotatis. Och 

till efterrätt blir det citronmarängpaj. Fatta att det växer 
citroner på baksidan. Det är rätt otroligt.

Theresa fnissade.
– Jaha, så nu kommer vi få äta något med citron i varje 

dag?
– Javisst, imorgon blir det citronsoppa med citronbröd.
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De skrattade och Theresa bar ut de sju tallrikarna till 
terrassen och ställde dem prydligt på bordet på tablet-
terna. En strömbrytare innanför dörren fick två markiser 
att surrande rulla ut över matplatsen. Hon gick tillbaka in 
för att hämta bestick. Torleif såg upp medan han fortsatte 
att hacka lök. 

– Olle och jag har tänkt att vi lagar mat varannan dag. 
Imorgon är det din och min tur att laga lunch och middag 
och dagen efter kör Olle och Jakob. Alexander vill säkert 
hjälpa till en del, men vi tänkte försöka se till att Soffan får 
vila lite. Hon behöver det. 

– Och frukost?
– Frukost får man fixa själv när man vaknar. Förmodli-

gen kommer alla vakna på olika tider och det kanske kan 
vara skönt att käka nere vid poolen eller bara dricka kaffe 
ifred under citronträden. 

Theresa log och nickade menande mot sin pappa. Torleif 
gillade att ta det lugnt och vara ifred på morgonen. Men 
inte henne emot. Var man trött kunde det vara skönt att 
slippa sitta och vara artiga mot varandra. 

Torleif sänkte rösten.
– Jag tror att Jakob har det rätt tufft med sin mamma 

just nu. Hon ringde förut och …
Theresa ryckte på axlarna.
– Det löser sig nog. Det är väl bara ovant för honom att 

hon bor i London.
Torleif nickade långsamt innan han plötsligt såg sig stres-

sat omkring. 
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– Brödet. Jag har ju gjort i ordning en deg och den står 
på jäsning. Jag har helt glömt bort det. Shit. 

Han for in i skafferiet och kom skrattande ut med en 
stor bunke. Bunken var fullständigt översvämmad av en 
enorm deg som höll på att välla ut över sidorna. 

– Herregud, vad jag är klantig. Vi får se om det här går 
att grädda. 

Torleifs bröd gick att rädda trots den långa jäsningen och 
alla åt med god aptit av det krispiga brödet medan Olle 
grillade stora hamburgare på löpande band och bjöd av 
den egenhändigt hoprörda hamburgerdressingen. Torleifs 
klyftpotatis var det knappt någon som rörde och han var 
djupt sårad.

– Här har jag stått och skalat och skurit med mina små 
händer så att ni ska få mat på bordet och vad får jag för 
det?

Dramatiskt slog han sig för pannan innan han satte 
folie över skålen med potatisen och sa att den fick spa-
ras till ett annat tillfälle. Sofie skrattade och sa att det 
nog enbart berodde på att hamburgarna i sig var väldigt 
mycket mat. 

Citronmarängpajen var desto mer uppskattad och bara 
en tunn skiva blev kvar efter att alla hade försett sig. The-
resa visste inte om det var inbillning men det smakade 
faktiskt väldigt mycket mer ”äkta” citron än vanligt. 

Efter maten bestämde sig de vuxna för att ta en prome-
nad ner till närmaste by för att handla ett par flaskor vin 
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och kryddor. Redan nästa dag var det planerat att handla 
mer mat och de ville sondera terrängen för vilka mataffä-
rer som var värda att besökas. Sofies fot verkade betydligt 
bättre och de gav sig av med Andrea i släptåg. Hon verkade 
inte vilja ta ett steg ifrån Sofie och Theresa tyckte hon 
verkade blygare än hon brukade. Kanske kände hon att det 
var stressigt att komma till en ny miljö. 

Alexander såg på de andra.
– Jaha, vad ska vi göra? Bada igen?
Theresa skakade på huvudet och suckade.
– Nä, jag tror faktiskt inte jag orkar det. 
– Nere hos oss finns det en massa filmer och sånt. Ska vi 

gå ner och kolla om vi hittar något att se?
Theresa och Jakob följde således efter Alexander ner 

till det vardagsrum som vette ut mot poolen. Mot ena 
kortväggen stod det en rad skåp och där fanns en mängd 
dvd-filmer. 

– Titta! Här finns alla säsongerna av 24, har ni sett dem?
Varken Theresa eller Jakob hade det och i ärlighetens 

namn visste Theresa inte ens vad det var för serie. Det 
visade sig vara en thriller som utspelade sig under tjugo-
fyra timmar och ett avsnitt var en timme. Alla tre satt som 
uppslukade och knappade snabbt vidare till andra avsnittet 
när det första var över. 

– Galet skönt att slippa reklamen också, sa Alexander 
med en nöjd suck och lutade sig bak i soffan. Theresa satt 
ungefär en halvmeter ifrån honom och Jakob hade lagt sig 
på golvet med en kudde under huvudet. Theresa försökte 
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att inte tänka på att Alexander satt alldeles intill henne, 
men det var som om hela luften vibrerade och hon hade 
svårt att koncentrera sig på handlingen trots att det var så 
spännande. 

Just som något otäckt höll på att hända petade Alexan-
der henne i sidan så hon hoppade till. Theresa nöp honom 
i överarmen som hämnd och Alexander låtsades jämra sig 
över smärtan. Jakob verkade helt uppslukad av det som 
hände i serien och märkte inte av deras tjoande. Ungefär 
mitt i andra avsnittet flyttade sig Alexander intill Theresa 
och lade handen på hennes lår. Han såg på henne och gav 
henne en snabb puss på kinden. Theresa kände hur hon 
stelnade till och lyssnade oroligt efter ljud från deras för-
äldrar. Men hon lät hans hand ligga kvar på låret. Han lät 
den ligga alldeles stilla där.

I samma stund som andra avsnittet var slut hördes deras 
föräldrar. 

Theresa nästan hoppade upp från soffan och rättade till 
klänningen.

– Vi kanske ska flytta oss ifall din mamma och Andrea 
behöver lugn och ro. 

– Fast jag tror att man kan kolla uppe i stora vardags-
rummet. 

Ett lugnt snusande hördes från golvet. Jakob låg alldeles 
stilla. Theresa fnissade till.

– Oj, han har somnat. 
Jakob vaknade till först när Alexander drog honom i 

foten.
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– Vad är klockan? Elva, jag tror jag går och lägger mig. 
Ska ni kolla vidare?

Alexander såg på Theresa som tittade ner i golvet innan 
hon svarade:

– Men är det okej för dig? Om du missar något avsnitt 
menar jag. 

– Jag har redan missat andra avsnittet, jag tror jag som-
nade rätt fort. Det är lugnt. Hänger ni på imorgon bitti och 
springer?

Theresa nickade.
– Ja, jag hänger på. 
Alexander nickade också.
– Absolut, då har det säkert inte hunnit bli lika varmt 

heller. 
Jakob sa god natt och gick uppför trappan till sitt 

rum. Alexander och Theresa följde efter för att se om 
de kunde kolla i det andra rummet. De mötte Sofie och 
Andrea.

– Nej, men ni kan titta här nere. Jag och Andrea går in 
och lägger oss i vårt rum och så stänger vi dörren emellan. 
Inga problem. 

Theresa och Alexander gick tillbaka till den bekväma 
soffan och satte sig på samma avstånd som de haft innan. 
Andrea gick in och borstade tänderna och Sofie kom ut för 
att säga god natt.

– Vad är det ni kollar på? Aha, 24. Jag har hört att den 
ska vara jättebra. Han den där skådisen var värsta stjärnan 
när jag var i er ålder. Vad kul att den fanns här. Vi hittade 

Tillsammans tredje boken_inlaga.indd   28 09-07-10   10.24.54



29

en jättebra slaktare nere i byn som Torleif pratade helt 
obegriplig franska med.

– Men pappa kan ju inte franska.
Sofie skrattade.
– Nä, det var just det. De viftade en massa med hän-

derna och pratade en väldigt konstig blandning av tyska, 
franska och engelska. Men de blev bästisar på en gång och 
han bjöd oss på sitt eget vin. Jättegulligt. Sitt inte uppe för 
länge, så ses vi imorgon. 

Sofie drog för skjutdörren och efter ett tag spolade det 
i kranen. Alexander flyttade sig något närmare Theresa 
och drog henne intill sig. Han lade armen om henne och 
trots att hon ville slappna av så kunde hon inte. Hon satt 
rak i ryggen och efter en stund började hon skaka. Hennes 
nacke kändes stel och hon märkte att det var svårt att vrida 
huvudet åt sidan. Alexander kramade om henne.

– Hur är det? Är du okej?
Då kände Theresa hur hon började frysa. Och hur huvu-

det kändes luddigt. 
– Nej, jag känner mig jättekonstig. Jag måste nog gå och 

lägga mig. 
– Jag följer med upp, jag måste dricka.
För varje steg Theresa tog kändes det som om huvudet 

skulle sprängas. Det dunkade och hela kroppen började 
kännas öm. 

Torleif satt och läste ute på terrassen och såg upp när de 
kom.

– Hur är det med dig gumman? Du ser helt förstörd ut.
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– Jag har jätteont i kroppen. Och det gör ont när jag 
sväljer. 

– Svider eller värker det?
– Värker. Och jag har ont i huvudet.
– Kom så går vi in och tar ett par Alvedon och bäddar 

ner dig. Du ska se att du bara är trött efter resan och ibland 
kan man känna sig lite dåligt efter att man flugit. 

Alexander vände sig om och hämtade ett glas vatten 
som han sträckte fram. 

– Här, säg till om jag ska göra någonting. Jag tror vi har 
en massa vitaminer därnere, mamma har alltid med sig 
sånt.

– Tack, det är bra. Jag måste bara lägga mig nu. 
Torleif lade armen om Theresa och förde henne till sov-

rummet. 
Alexander gick ut i köket och hällde upp lite av Torleifs 

lemonad. Han drack sakta och undrade om han kanske 
hade gjort något fel. Att hon sedan skyllt på att hon kände 
sig dålig för att slippa honom. Å andra sidan hade hon 
faktiskt sett rätt sjuk ut. Med en djup suck drack han upp 
det sista och funderade på om han skulle se ett avsnitt till 
innan han gick och lade sig. 

– Här, tror du att du kan svälja dem hela?
Theresa nickade och tog emot de två tabletter som hen-

nes pappa sträckte fram. 
– Känner du dig varm?
Theresa skakade på huvudet och huttrade.
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– Nä, jag fryser. Och så gör det så himla ont i kroppen. 
Och halsen.

Torleif såg oroligt på sin dotter som sällan eller aldrig 
var sjuk. Och han befarade att det var mer än en vanlig 
förkylning. Det kunde vara halsfluss. Skulle symptomen 
bli värre under natten var det nog så och då måste de upp-
söka en läkare redan imorgon för att få antibiotika. Men 
det sa inte Torleif till sin dotter. Det var bättre att avvakta 
och se om en natts vila kunde göra underverk. Theresa fick 
av sig sin klänning och drog på sig en tunn tröja med lång 
ärm och kröp ner i den svala sängen. Täcket var tjockt och 
vilade tungt mot hennes kropp och hon kurade in ansiktet 
i kudden. Torleif satte sig på sängen och strök henne över 
pannan.

– Ska jag gå och hämta något varmt att dricka? Choklad 
eller honungste?

Theresa skakade på huvudet och mumlade långt inifrån 
kudden.

– Nej, jag vill bara sova nu.
Hennes pappa satt kvar en stund och hörde till slut sin 

dotter andas allt tyngre. Han suckade och hoppades att de 
skulle slippa att leta upp en läkare under morgondagen. 
Hur skulle de få tag i en sådan i en liten bergsby på franska 
landsbygden?
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