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Ovanför oss svajar palmerna och kartan ligger 
slappt i mammas hand, som om hon kommer 
tappa den när som helst. 

»Kornelia, vem klättrar upp och hämtar kokos-
nötterna?« frågar Isabella. 

»Vet inte«, säger jag, har ont i armen, är trött 
i skallen. 

Allt som åker förbi: bilar, bussar, mopeder som 
blinkar och tutar, människorna som kör dem och 
tittar på oss. Jag tittar inte tillbaka utan låtsas 
läsa skyltarna. De är på spanska och jag fattar 
ingenting. Isabella fortsätter.

»Är de allas palmer eller är det som en trädgård, 
är de nåns?« 

Jag svarar inte. Hon brukar ge sig om man inte 
svarar. 

»Klättrar man upp, hugger man ner nötterna 
med en yxa eller väntar man tills de ramlar ner 
och går sönder?« Hon ser på mig. 

»Katterna här, dricker de kokosmjölk och inte 
vanlig mjölk?«



Jag orkar inte höra mer, försöker gå lite fortare 
så att jag hinner ikapp mamma och Sabina som 
går där framme med böjda ryggar och blanka 
näsor, bredvid varandra men inte nära. De pratar 
inte, de ser redan slutkörda ut.



DET ÄR  
DAG ETT  

PÅ ÖN  
OCH VI ÄR  
ÄNTLIGEN  

HÄR,  
BARA VI,  

FAMILJEN,  
TJEJERNA.
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Mamma låser upp dörren med en knäpp, håller 
den uppe med ena axeln medan vi snabbar oss 
in. I två veckor ska vi bo här och lägenheten 
är snygg, cool, den är stor med tre rum och ett 
kök. Mamma rullar in väskan i sitt rum, Sabina 
paxar bäddsoffan i vardagsrummet och det blir 
jag som får dela rum med Isabella. Sängarna är 
bäddade och på varje huvudkudde glänser en 
liten rund guldklimp. Jag skalar min snabbt och 
stoppar chokladen i munnen, låter den smälta 
på tungan. Allt är nytt, vitt, brunt och grått, tid-
ningarna och broschyrerna och kartorna, den 
stora teven, de små klockorna på nattduksbor-
den. Allt är så rent. 

Så ropar hon in alla till vardagsrummet. Mamma 
klappar med händerna två gånger. Det gör hon 
när vi ska samlas, när något ska berättas eller 
bestämmas: något som hon tycker ska bli kul för 
henne, kul för oss. Hon har redan bytt om till en 
fladdrig klänning i blått, grönt och rött, det röda 
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läppstiftet har också åkt på. Mamma reder snabbt 
ut det mörka håret med fingrarna. Det är gråflam-
migt vid öronen och tinningarna, hon hann inte 
färga innan vi åkte. På väg till flyget, när vi stod 
i hallen med alla väskor, upptäckte hon det och 
skrek åt spegelbilden. 

Mamma sätter på sig Isabellas lilla gula solhatt. 
Som en trollkarl i sommarklänning tar hon se-
dan av hatten och bugar för oss, djupt så att 
den svarta behån kikar fram, jag ser de tunga 
brösten, tatueringen i nacken. Hon blinkar mot 
Isabella som nog aldrig sett något roligare i hela 
sitt liv, hon piper och kluckar bredvid mig, stud-
sar i soffan.

»Får jag be om största möjliga tyssssstnad!« 
säger mamma och sätter händerna i midjan sam-
tidigt som hon försöker göra en busig min. Det är 
konstigt, för det är redan helt tyst. Jag och Sabina 
väntar.

»Hörni«, säger mamma sedan och ler. Lurigt. 
Långsamt. »På semestern får barnen bestämma.«

Isabella klappar händerna som om det betydde 
något.

»Röstar vi, som vanligt?« frågar hon. 
»Vi röstar som vanligt«, svarar mamma. 
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Det första vi får bestämma är vilken frukost vi 
ska ha på semestern: flingor, mackor eller frukt.

Vi röstar om det och det blir chokladflingor med 
mjölk. 

Vi röstar om lunch och det blir hamburgare.
Vi röstar om det här ska bli en kul semester och 

det blir ja. 
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Dörren står på glänt ut mot Sabinas bäddsoffa 
och jag ser henne genom en smal glipa. Hon sitter 
där, låter nacken luta mot soffkanten och tittar 
bort, kanske genom fönstret eller ut mot balkong-
en. Håret är utsläppt, långt, hon har alltid haft 
långt hår, längre än mammas, som liksom vilar 
sig i midjan. Hennes läppar är stora, plutiga men 
med spetsiga kanter däruppe, som mammas och 
inte som mina. Linnet är urringat, behån syns, 
det är den där rosa. Det är ganska mycket bröst i 
familjen, i alla fall sedan Sabina fick sina. Ett par 
bröst är tunga leverfläckade påsar. Ett par bröst 
är honungsmeloner. Och så mina, som kanske 
inte ens är bröst.

Sabina sitter som bara Sabina kan, stilla, orubb-
lig med dubbla piercingar i öronen, ögonskugga 
som pudersnö och ett alldeles slätt ansikte. En 
krigarkvinna av glas. Hon packar inte upp, utan 
låter väskan sitta uppställd bredvid henne som en 
tjock och lydig hund. Först när vi andra är klara 
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öppnar hon den och börjar långsamt plocka bland 
kläderna. Hennes grejer: rosa slinkiga linnen som 
glänser i solen. Örhängena, halsbanden, armban-
den, hårspännena, ringarna, dosorna med snattade 
ögonskuggor, små burkar med nagellack. Mörklila, 
ljusblå, rosa och svart. Hon har så fina saker. 

Förut fick jag ofta plocka bland hennes lådor och 
burkar hemma, prova halsband och känna hand-
lederna bli tunga av stela ringar. Sabina har en 
rund spegel hemma på rummet, där på väggen 
bredvid garderoben. Ramen är tjock, den är av 
guld och alltid dammig. Det är hennes finspegel, 
den man tar en sista titt i innan man går ut. Det 
känns som en sån där antik spegel som kungar 
och drottningar speglat sig i för flera hundra år 
sedan. När jag såg mitt ansikte i den kändes det 
som jag var en tavla, som att någon hade målat 
av mig och satt upp mig på väggen. På något sätt 
var man alltid snygg i den spegeln, ögonen blev 
större, munnen lite mjukare. 

Det kunde hända, inte så ofta men det kunde 
hända, att vi provade saker tillsammans. Då blev 
tavlan av två systrar. Men ibland hann jag bara ta 
på ett litet halsband innan hon snabbt tog tillbaka 
det, lyfte det över mitt huvud och sa, alltid samma: 
»Det är faktiskt mitt. Gå ut!« 
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Men nu har Sabina börjat låsa sitt rum. Hon får 
inte det egentligen, mamma låser upp från utsidan 
när hon märker att den lilla metallklossen håller 
igen dörren. Men när mamma gått ut i köket, var-
dagsrummet eller stängt dörren till sitt rum hör 
jag det lilla klicket. Hela natten sover hon med 
låst dörr nu.

Sabina har fortfarande inte tagit av sig de nya 
sandalerna, hon halvligger i soffan med dem på, 
tårna lyser ljusrosa. Hon köpte såna med smala 
höga klackar fast mamma hade sagt att hon ab-
solut inte fick, att man inte kan gå runt och se ut 
hur som helst. 

»Jag tänker inte bära dig när du får ont«, sa 
mamma. Men Sabina kan gå i dem, hela vägen till 
hotellet, uppför gatorna och trapporna. 

»Ska du inte hänga upp kläderna?« frågar jag. 
»Det finns en garderob inne hos mig.«

»Det spelar väl ingen roll«, säger Sabina och 
stänger igen väskan med ett klick. »Vi ska ändå 
bara vara här i två veckor, skitsamma.« 
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Trottoarerna här är smala men husen höga, och 
nästan alla har balkonger. Där sitter folk och tit-
tar ut. De dricker, pratar, röker, några spelar fyra 
i rad och någon vrider ur badkläder. Det droppar 
ner som pärlor på gatan. Jag sträcker lite på mig, 
det är så många jag aldrig pratat med, ens aldrig 
sett, som tittar på oss. Det är nytt, ovant och det 
ilar till i mig. Jag och min mamma och mina syst-
rar. Tjejerna. Vi går på stan. 

I skyltfönstrets spegling, där är jag. Kornelia. Har 
fått mens men har det inte just nu. En meter och 
femtiofem centimeter, näst längsta tjejen i klassen. 
Jag tänker ofta på det när jag känner mig tjock, 
att jag faktiskt är näst längst, i alla fall inte kortast 
och faktiskt, tack Gud, heller inte tjockast. Ser 
jag ut som tolv år? Tretton, fjorton, femton? Jag 
ser ner på låren, de är kanske inte så tjocka. De 
tittar ju, de andra, några åtminstone, och fortsät-
ter titta. En gubbe dricker öl och håller kvar sin 
blick på mig. Två killar utan tröja hänger ut från 
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ett balkongräcke, de har kepsar och dricker läsk, 
de tittar också ner på mig. Kepskillar. De suger 
på sina burkar, häller i sig kolsyra och det fräser 
över min kropp. 

Killar. Det man gör med killar. 
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Mamma kommer ut från affären med ett paket 
cigg och en man. Det är Sören. Han ser stres-
sad ut, ler ryckigt och vinkar snabbt åt oss. Vad 
gör han här? Sören är brun, soligt brun och har 
slingat blont hår som ser stelt ut, som står upp. 
Mamma brukade säga att Sören såg ut som en 
fotbollsspelare, en sån där dyr från italienska li-
gan, att han tog hand om sin kropp och sitt ut-
seende, att hon gillade det med honom. Men på 
senaste tiden har mamma inte sagt så mycket om 
Sören. Inte något snällt och inte något elakt. Hon 
har faktiskt slutat prata om Sören helt och hållet. 
Men nu är han här. Inte mindre vältränad, hans 
kropp är lika hård och bucklig som den alltid har 
varit. Han ser förvirrad ut, svettig, ler med sin 
stora mun och den ljusblå pikétröjan sitter så tajt 
att man ser bröstvårtorna stå upp under tyget. 
Jag stirrar på dem genom mina solglasögon. Små 
svullna knoppar. 

»Kolla vem som också är här«, säger mamma 
och viftar lite mot oss. Det ser faktiskt ut som om 
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hon är glad att se honom. »Sören kommer ni väl 
ihåg, ungar?« 

Jag och Sabina kollar på varandra. Mamma låtsas 
att det har gått så mycket tid, flera tusen år sedan 
vi träffade Sören sist. Så gör hon ofta med folk 
som vi först träffar jättemycket och sedan inte alls. 
Det är ganska många och det blir liksom alltid fler. 
Olika hus, olika tallrikar att äta från, soffor där 
vi sitter och väntar, bilar vi trycker in oss i. Sedan 
tar det slut. Mamma säger aldrig varför, de glider 
liksom bara ur bild. Fram tills vi springer på dem 
på stan eller i affären och så undrar mamma om vi 
kan komma ihåg Britta med det härliga huset på 
landet, eller Tom som bakade så goda kanelbullar 
eller Maria med den snälla labradoren. Men vi har 
aldrig glömt. Jag tror att det är hon som önskar 
att vi hade gjort det. 

Och Sören kommer vi definitivt ihåg.
»Ja men hej hej på er«, säger han. 
»Sören jobbar på vårt hotell«, säger mamma 

och tittar på honom, stirrar och ser fnissig ut, 
skruvar kroppen lite upp och ner, glittrande 
ögon. Jag minns allt. »Det är han som håller i 
vattengympan varje morgon, kul va? Dit kanske 
vi ska gå nån gång va?« 

Sabina stirrar tomt på Sörens leende. 
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»Kul«, säger jag och menar det inte.
»Ja men precis«, säger Sören och jag ser att han 

ser på mamma, liksom fastnar på henne. 
»Ja, vi får ses nån gång«, säger mamma till 

honom. Han rycker till. 
»Men du …«, börjar han och sträcker ut ena 

handen mot mamma. Men då säger mamma att 
nu måste vi vidare, hon drar iväg en slängkyss 
till honom. Och jag hoppas, kanske mer än jag 
någonsin hoppats på något, att vi slipper träffa 
Sören något mer. 
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