
Vår bästa tid





A l b e rt  b o n n i e r s  F ö r l Ag

K iley  Re id

En roman

Översättning: Klara Lindell

Titelsida   1 2020-11-02   17:34



Citatet på s. 7 är hämtat ur Uneasy Street:  
The Anxieties of Affluence,  

Rachel Sherman, Princeton UP 2017

www.albertbonniersforlag.se

Originalets titel Such a fun age: a novel
Published by agreement with Ulf Töregård Agency AB

Copyright © 2019 by Kiley Reid Inc.
Översättning Klara Lindell

Omslagsformgivning Fredrika Siwe  
efter originalomslag av Vi-An Nguyen

ISBN 978-91-0-018539-8
Tryck ScandBook, EU 2021



Till Patricia Adeline Olivier





»Vi brukar helt klart spara det till födelsedagarna. 
 Samma sak med bara en vanlig glass. Hos oss måste 
man göra sig förtjänt av det. Igår sa vi att vår dotter 
skulle få glass, men sedan uppförde hon sig så fruk-
tansvärt illa. Och då sa jag: ’Tyvärr, men glass får bara 
flickor som uppför sig. Och det har inte du gjort idag. 
Kanske imorgon.’«

Rachel Sherman
Uneasy Street: The Anxieties of Affluence
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Ett

Kvällen då mrs Chamberlain ringde lyckades Emira bara upp-
fatta brottstycken. »… ta med dig Briar …« och »… dubbelt 
betalt.«

I en lägenhet full med folk och där någon alldeles intill tjöt 
»Det här är min låt!« stod Emira bredvid sina tjejkompisar 
Zara, Josefa och Shaunie. Det var en lördagskväll i september 
och av Shaunies tjugosjätte födelsedag återstod en dryg timme. 
Emira höjde volymen på mobilen och bad mrs Chamberlain 
att ta om det hon sagt.

»Finns det nån chans att du skulle kunna komma hit och 
ta med Briar till mataffären en stund?« sa mrs Chamberlain. 
»Jag är verkligen ledsen att jag stör. Jag inser att det är sent.«

Det var snudd på hissnande att det barnvaktsjobb  Emira 
hade om dagen (en värld bestående av dyra spark dräkter, 
färgglada stapelleksaker och i fack indelade tallrikar) kun-
de avbryta hennes nuvarande belägenhet (hög musik, 
 bodyconklänningar, läppenna och röda plastmuggar). Men 
här var nu mrs Chamberlain, klockan 22.51, och förväntade 
sig att Emira  skulle svara ja. Genom töcknet av två starka 
drinkar tedde sig  skärningen mellan dessa två platser i det 
närmaste dråplig, men något som däremot inte var dråpligt 
var Emiras rådande saldo:  sammanlagt sjuttionio dollar 
och sexton cent. Efter en kväll av inträden på tjugo dollar, 
födelsedags shots och gemensamma presenter till födelsedags-
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barnet skulle lite extra pengar verkligen inte sitta fel.
»Två sekunder«, sa hon. Hon ställde ifrån sig glaset på ett 

lågt soffbord och höll för det andra örat med långfingret. »Jag 
ska alltså komma och hämta Briar med en gång?«

På andra sidan bordet vilade Shaunie huvudet på Josefas 
axel och sluddrade: »Betyder det här att jag är gammal nu? 
Är tjugosex gammalt?« Josefa knuffade bort henne och sa: 
»Shaunie, börja inte nu.« Bredvid Emira rättade Zara till ena 
behåbandet. Hon gjorde en äcklad grimas åt Emiras håll och 
mimade: Euw, är det din chef?

»Peter råkade … det har skett en olycka med ett fönster som 
gått sönder och … jag vill helt enkelt inte att Briar ska vara 
här.« Mrs Chamberlain pratade lugnt och besynnerligt tydligt, 
som om hon förlöste ett barn och sa: Okej, nu är det dags för 
mamma att krysta. »Jag är ledsen att jag ringer så sent«, sa 
hon. »Men jag vill inte att hon ska behöva se poliserna.«

»Aha, oj. Okej, men, mrs Chamberlain?« Emira satte sig 
på soffkanten. På andra sidan armstödet började två tjejer att 
dansa. Till vänster om Emira öppnades dörren till Shaunies 
lägenhet och fyra killar kom in och hojtade: »Ayeee!«

»Gud«, sa Zara. »Fler som ska stajla.«
»Jag är inte riktigt barnvaktsklädd just nu«, förvarnade 

Emira. »Jag är på en kompis födelsedagsfest.«
»Jaha, men gud. Förlåt. Då ska du ju stanna …«
»Nej, då. Det är lugnt«, sa Emira med högre röst. »Jag 

kan dra. Jag vill bara säga att jag har klackskor och att jag, 
asså … jag har druckit lite. Är det okej?«

Lilla Catherine, yngst i familjen Chamberlain med sina fem 
månader, ylade i telefonen. Mrs Chamberlain sa: »Snälla Peter, 
nu får du ta henne« och sedan, närmare mikrofonen: »Emira, 
det spelar ingen roll hur du ser ut. Jag betalar taxiresan hit och 
hem.«

Emira lade ner telefonen i axelremsväskan och försäkrade 
sig om att alla andra tillhörigheter också låg där de skulle. När 
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hon reste sig upp och berättade för tjejerna att hon redan skulle 
gå sa Josefa: »Du går härifrån för att passa barn? Hoppas fan 
du skämtar nu.«

»Hörni … hallå. Jag behöver inte passas«, sa Shaunie upplys-
ningsvis. Hennes ena öga var öppet och det andra gjorde sitt 
bästa för att följa med.

Josefa var inte klar med sina frågor. »Vilken mamma ber 
barnvakten komma så här sent?«

Emira hade ingen lust att gå in på detaljer. »Jag behöver 
pengarna«, sa hon. Hon insåg att det var extremt otroligt men 
tillade ändå: »Men blir jag klar kommer jag tillbaka.«

Zara puffade till henne och sa: »Jag hakar.«
Emira tänkte: Tack gode gud. Högt sa hon: »Okej, chill.«
Medan de två tjejerna svepte det sista i sina glas lade Josefa 

armarna i kors. »Jag kan inte fatta att ni överger Shaunies 
födelsedagsfest.«

Emira drog upp axlarna och sänkte dem sedan snabbt igen. 
»Shaunie verkar också överge Shaunies födelsedagsfest«, sa 
hon, samtidigt som Shaunie kravlade ner på golvet och med-
delade att hon skulle ta en kort tupplur. Emira och Zara gick 
nedför trappan. Medan de stod och väntade på Ubern på en 
illa upplyst trottoar gjorde Emira ett överslag i huvudet. Sexton 
gånger två … plus taxipengar … Så jävla bra.

När Emira och Zara kom fram till familjen Chamberlains 
hus hördes fortfarande ljudet av Catherine som skrek. På väg 
uppför trappan till ytterdörren fick Emira i ena fönstret syn på 
ett ojämnt hål som dröp av någonting slemmigt och genom-
skinligt. Högst upp i trappan inomhus stod mrs Chamberlain 
och satte upp Briars glansiga, blonda hår i en hästsvans. Hon 
tackade Emira, hälsade på Zara på samma sätt som vanligt 
(»Hej Zara, fint att träffas igen«) och sa sedan till Briar: »Nu 
får du umgås med de stora tjejerna.«

Briar tog Emiras hand. »Det var läggdags«, sa hon, »och 
nu är det inte det.« De gick nerför trappan och under den tre 
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kvarter korta promenaden till Market Depot gav Briar Zara 
upprepade komplimanger för hennes skor, ett uppenbart men 
föga framgångsrikt försök att få prova dem.

På Market Depot kunde man köpa benbuljong, tryffelsmör, 
smoothies från en vagn som för närvarande var nersläckt och 
ett flertal nötsorter på lösvikt. Det var ljust och tomt på folk 
och den enda kassan som hölls öppen var den för tio varor eller 
färre. I avdelningen för torkad frukt höll Zara klänningen på 
plats medan hon böjde sig fram i sina klackskor och plockade 
åt sig en förpackning yoghurtdoppade russin. »Okej … åtta 
dollar?« Hon ställde raskt tillbaka den på hyllan och rätade 
på ryggen. »Helvete. Det här är en affär för täta.«

Ja, mimade Emira med barnet i famnen, det här är ju en tät 
unge.

»Jag vill ha.« Briar sträckte sig med båda händerna efter de 
stora kopparfärgade ringarna som Zara hade i öronen.

Emira makade sig närmare. »Vad säger man?«
»Snälla jag vill ha nu snälla Mira.«
Zara gapade. »Varför låter hon alltid så raspig och gullig?«
»Akta flätorna så att hon inte drar i dem«, sa Emira. 
Zara kastade sina långa flätor – varav ett dussin var vitblon-

da – över ena axeln och höll fram örhänget mot Briar. »Nästa 
helg ska den där bruden min kusin känner göra twists på mig. 
Hej miss Briar, du får röra.« Zaras mobil vibrerade. Hon tog 
upp den ur väskan och började skriva samtidigt som hon lät 
huvudet följa med Briars små ryck.

Emira frågade: »Är de kvar?«
»Ha!« Zara lutade huvudet bakåt. »Shaunie spydde precis i 

en krukväxt och Josefa är dyng. Hur länge måste du stanna?«
»Jag vet inte.« Emira satte ner Briar på golvet igen. »Men 

den här tjejen kan kolla in nötterna i evigheter, så.«
»Mira tjänar pengar, Mira tjänar pengar …« Zara dansade in 

i gången med frysta varor. Emira och Briar följde efter medan 
hon satte händerna på låren och gungade i knäna framför glas-
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dörrarna, där den oskarpa spegelbilden av hennes lår pryddes 
av glassförpackningarnas pastellfärgade loggor. Hennes mobil 
vibrerade igen. »Asså gud, jag gav ju mitt nummer till den där 
killen hos Shaunie?« sa hon utan att ta blicken från skärmen. 
»Han är så på, det är helt sjukt.«

»Du dansar.« Briar pekade upp på Zara. Hon stoppade två 
fingrar i munnen och sa: »Du … du dansar och ingen musik.« 

»Vill du ha musik?« Zara började skrolla. »Jag kan sätta på 
nåt men i så fall måste du också dansa.«

»Inga barnförbjudna texter, tack«, sa Emira. »Jag får sparken 
om hon upprepar det hemma.«

Zara viftade med tre fingrar åt Emiras håll. »Jag fixar jag 
fixar.«

Några sekunder senare exploderade ljudet från Zaras telefon. 
Hon gjorde en grimas och sa: »Hoppsan« och sänkte volymen. 
Syntar fyllde gången och samtidigt som Whitney Houston satte 
igång att sjunga började Zara vicka på höfterna. Briar började 
skutta samtidigt som hon höll sig om sina mjuka vita armbå-
gar och Emira lutade ryggen mot en av frysarna där glansiga 
förpackningar med frysta våfflor och korvar blänkte bakom 
dörren.

Briar Chamberlain var inget tramsigt barn. Hon gick aldrig 
i taket av ballonger och blev bekymrad snarare än förtjust när 
clowner kastade sig ner på golvet eller tuttade eld på sina fing-
rar. På födelsedagskalas och balettlektioner blev Briar mer än 
lovligt generad när musiken satte igång eller trollkarlen förvän-
tade sig tjoande delaktighet, och hon tittade ofta på Emira med 
sina nervösa blå ögon, som för att säga: Måste jag verkligen 
göra det här? Är det här verkligen nödvändigt? Så när Briar 
obesvärat började vagga fram och tillbaka till åttiotalshitten 
med Zara, iklädde sig Emira som så många gånger förr rollen 
som Briars utväg. Så fort Briar fick nog ville Emira att hon 
skulle veta att hon kunde sluta, även om det som utspelade 
sig framför henne fick det att nypa till i hjärtat. Där och då 
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fick tjugofem år gamla Emira trettiotvå dollar i timmen för att 
dansa i mataffären med sin bästa vän och den lilla människa 
som hon tyckte allra bäst om.

Zara verkade bli precis lika förvånad som Emira. »Heja!« sa 
hon när Briar lade i en högre växel. »Okej, jag fattar.«

Briar tittade på Emira och sa: »Du med dansar, Mira.«
Emira hakade på och Zara sjöng med Whitney att hon vil-

le ha någon att dansa med. Hon snurrade Briar och korsade 
armarna över bröstet, samtidigt som någon närmade sig i gång-
en. Emira såg till sin lättnad att det var en medelålders kvinna 
med kort grått hår, sportiga leggings och en T-shirt med texten 
Halloweenloppet i Saint Paul 2012. Hon såg tveklöst ut att 
ha dansat med ett barn eller två i sitt liv, så Emira fortsatte. 
Kvinnan lade en glassförpackning i korgen och log åt trion. 
Briar tjöt: »Du dansar samma som mamma!«

När låtens sista tonartshöjning drog igång kom en kund-
vagn rullande i gången, framförd av någon som var mycket 
längre. På hans tröja stod Penn State och hans ögon var söm-
niga och fina, men Emira hade kommit för långt i koreografin 
för att kunna sluta utan att det framstod som att det var för 
hans skull. Hon gjorde the dougie och noterade bananer i 
kundvagnen. Hon borstade av axlarna och han sträckte sig 
efter en fryst grönsaksmix. När Zara sa åt Briar att buga 
klappade han tyst fyra gånger åt deras håll och gick sedan 
därifrån. Emira rättade till kjolen så att den satt som den 
skulle på höfterna.

»Shit, vad jag svettas.« Zara böjde sig fram. »Highfive. Där 
satt den. Nu är jag klar.«

Emira sa: »Drar du?«
Zara återgick till mobilen och började skriva frenetiskt. 

»Vissa kanske faktiskt kan få ligga ikväll.«
Emira drog fram sitt långa svarta hår över ena axeln. »Gör 

som du vill men han är fett vit.«
Zara knuffade till henne. »Det är 2015, Emira! Yes we can!«
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»Okej.«
»Men tack för taxin. Hejdå, sister.«
Zara kittlade Briar på hjässan och vände sig om för att gå. I 

takt med att klappret från hennes klackar försvann bort mot 
utgången började Market Depot plötsligt te sig som en mycket 
vit och mycket tyst plats.

Briar insåg inte att Zara hade gått förrän hon var utom 
synhåll. »Din kompis«, sa hon och pekade ut i tomma intet. 
Hennes två framtänder stack ut över underläppen.

»Hon måste gå och lägga sig«, sa Emira. »Vill du gå och titta 
på nötterna?«

»Det är läggdags.« Briar höll Emira i handen medan hon 
skuttade fram över de blanka golvplattorna. »Ska vi sova i 
affären?«

»Mmm«, sa Emira. »Vi ska bara vara här en stund till.«
»Jag vill … Jag vill lukta teet.«
Briar blev alltid nervös om hon inte visste vad som skulle 

hända härnäst, så Emira började långsamt förklara att de först 
kunde titta på nötterna och sedan lukta på teerna. Men mitt i 
förklaringen blev hon avbruten av en röst som sa: »Ursäkta, 
ma’am.« Därefter hördes ljudet av steg och när Emira vände 
sig om möttes hon av en glittrande och glimmande gyllene 
väktarbricka. Högst upp på brickan stod Ordningsvakt och 
längs den rundade nederkanten Philadelphia.

Briar pekade på honom. »Det där«, sa hon, »är inte brev-
bäraren.«

Emira svalde och hörde sig själv säga: »Nämen hejsan.« 
Mannen framför henne krokade fast tummarna i byxhällorna, 
men han besvarade inte hennes hälsning.

Emira strök sig över håret och sa: »Stänger ni nu eller?« 
Hon visste att de hade öppet i ytterligare fyrtiofem minuter 
– på helgerna var affären öppen, ren och välsorterad till mid-
natt – men hon ville att han skulle höra hur hon kunde prata. 
Bakom väktarens mörka polisonger, i andra änden av gången, 
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fick Emira syn på ännu ett ansikte. Den gråhåriga kvinnan med 
atletisk stil som verkade ha uppskattat Briars dansande lade 
armarna i kors över bröstet. Varukorgen hade hon ställt ifrån 
sig på golvet.

»Ma’am«, sa väktaren. Emira betraktade hans stora mun och 
små ögon. Han såg ut att vara typen med stor familj – en sådan 
som tillbringar varenda storhelg tillsammans från tidig morgon 
till sen kväll – och inte typen att säga ma’am i förbigående. 
»Det är väldigt sent för nån så liten«, sa han. »Är det ert barn?«

»Nej.« Emira skrattade. »Jag är hennes barnvakt.«
»Jaså, jaha …«, sa han. »Ta inte illa upp nu, men ni ser inte 

ut att ha passat några barn ikväll.«
Emira kände att hon gjorde samma min som om hon svalt 

någonting alldeles för varmt. Hon skymtade sin förvrängda 
spegelbild i en av frysdörrarna och förstod hur hon måste se ut. 
Hennes ansikte – fylliga bruna läppar, pytteliten näsa och hög 
panna som täcktes av den svarta luggen – syntes knappt i glaset. 
Hennes svarta kjol, tajta V-ringade topp och flytande eyeliner 
vägrade uppenbara sig i den tjocka rutan. Det enda som syntes 
var någonting mycket mörkt och spinkigt, och toppen av en 
liten och blond hårtofs som tillhörde Briar Chamberlain.

»Okej«, sa hon med en suck. »Jag är hennes barnvakt och 
hennes mamma ringde eftersom …«

»Hej, ursäkta, jag bara … hej.« Från andra änden av gången 
närmade sig kvinnan och hennes nötta tennisskor gnisslade mot 
golvet. Hon lade ena handen på bröstet. »Jag är själv mamma. 
Och jag hörde att den lilla tjejen sa att hon inte var med sin 
mamma och eftersom det är så sent blev jag lite orolig.«

Emira tittade på kvinnan och blev full i skratt. Det kändes 
som en barnslig reaktion, men det enda hon kunde tänka var: 
Du menar alltså att du skvallrade på mig?

»Vart …« – Briar pekade på långsidan av gången – »vart 
kommer man där?«

»Vänta lite, smulan. Okej …«, sa Emira. »Jag är hennes 
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barnvakt och hennes mamma bad mig ta henne eftersom det 
hade hänt en olycka hemma och de ville att hon skulle slippa 
se. De bor tre kvarter härifrån.« Hon kände hur huden började 
strama runt halsen. »Vi gick hit för att titta på nötterna. Asså, 
vi rör dem inte eller nåt. Vi bara … vi är väldigt inne på nötter 
just nu, så … ja.«

Väktarens näsborrar vidgades en aning. Han nickade för 
sig själv, som om någon hade ställt en fråga, och sa: »Är det 
möjligen så att ni har druckit?« Emira stängde munnen och 
tog ett steg bakåt. Kvinnan bredvid grimaserade och sa: »Fy 
bubblan.«

Gången med kött och chark blev synlig. Där stod Penn State- 
kunden som gått förbi för en stund sedan och såg ut att lyssna 
uppmärksamt på Emiras samtal. Plötsligt kändes hela situa-
tionen, inte bara smyganklagelserna, så totalt förödmjukande, 
som om någon högt och ljudligt informerat henne om att hon 
inte stod på gästlistan. »Vet ni vad, spelar roll«, sa hon. »Vi 
kan gå.«

»Sakta i backarna.« Väktaren höll upp ena handen. »Jag kan 
inte låta er gå härifrån, inte när ett barn är inblandat.«

»Men just nu är hon ju mitt barn.« Emira skrattade igen. 
»Jag är hennes barnvakt. Tekniskt sett är jag hennes nanny …« 
Det där sista var lögn, men Emira ville låta påskina att hon var 
formellt anställd, och alltså knuten till barnet i fråga.

»Hej gumman.« Kvinnan böjde sig fram och pressade hand-
flatorna mot knäna. »Var har du mamma nånstans?«

»Hennes mamma är hemma.« Emira klappade sig två gånger 
på nyckelbenet och sa: »Det går bra att prata med mig.«

»Så ni påstår alltså«, sa väktaren klargörande, »att en främ-
mande kvinna, tre kvarter härifrån, bad er ta hand om sitt barn 
så här sent?«

»Men asså gud, nej. Det påstår jag inte alls. Jag är hennes 
nanny.«

»Det var en annan tjej här för en liten stund sen«, sa kvinnan 
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till väktaren. »Jag tror hon precis gick härifrån.« Emira kände 
hur ansiktet stelnade av häpnad. Hela hennes existens verkade 
ha ogiltigförklarats. Hon fick lust att räcka upp handen, som 
om hon stod med mobilen mot örat i en stor folkmassa och 
försökte få kontakt med en vän, och säga: Ser du mig? Jag står 
här och vinkar. Kvinnan skakade på huvudet. »De höll på 
och … jag vet inte ens vad … skakade rumpa eller vad det var? 
Och då tänkte jag att nä, det här känns inte bra.«

»Ehhhh.« Emiras röst blev gäll. »Ni kan inte mena allvar?« 
Briar nös mot hennes ben.

Penn State-killen närmade sig. Framför sig höll han upp 
mobilen och filmade.

»Men asså gud.« Emira höll en hand med avskavt svart 
nagellack framför ansiktet, som om hon råkat valsa in i ett 
gruppfoto. »Kan du sluta?«

»Det här vill du nog ha på film«, sa han. »Ska jag tillkalla 
polisen?«

Emira sänkte armen och sa: »Varför det?«
»Hejsan, stora tjejen.« Väktaren satte ner ena knäet i golvet; 

hans tilltal var mjukt och inövat. »Vem är det du är här med?«
»Gumman?« sa kvinnan mjukt. »Är det din kompis det här?«
Emira ville böja sig ner och hålla om Briar – om Briar kunde 

se hennes ansikte bättre skulle hon kanske lyckas få fram vad 
hon hette? – men hon visste hur extremt kort hennes kjol var, 
och nu var dessutom en mobiltelefon inblandad. Plötsligt kän-
des det som om hennes öde vilade i händerna på en unge som 
trodde att broccolibuketter var pytteträd och att ingen kunde 
hitta en om man gömde sig under en filt. Emira höll andan 
medan Briar stoppade in fingrarna i munnen. Briar sa: »Mej«, 
och Emira tänkte: Tack gode Gud.

Men väktaren sa: »Nej, inte du, gumman. Din kompis. Vad 
heter hon?«

Briar tjöt: »Mej!«
»Hon säger vad jag heter«, sa Emira. »Emira heter jag.«
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Väktaren frågade: »Kan ni bokstavera det?«
»Du du du.« Mannen med mobiltelefonen försökte fånga 

Emiras uppmärksamhet. »Även om de ber om det så behöver 
du inte visa legg. Inte enligt delstatslagen.«

Emira sa: »Du, jag vet vilka rättigheter jag har.«
»Sir?« Väktaren ställde sig upp och vände sig om. »Den här 

brottsliga handlingen angår inte er.«
»Vänta vänta, brottsliga handlingen?« Det kändes som om 

någon dragit undan mattan under Emiras fötter. Det var som 
om blodet surrade och skvalpade i öronen och bakom ögonen. 
Hon böjde sig ner och lyfte upp Briar i famnen, satte fötterna 
bredare isär för att få balans och kastade håret över axeln. 
»Vilken brottslig handling skulle det vara? Jag jobbar. Jag tjä-
nar pengar just nu och jag slår vad om att jag tjänar mer än ni. 
Vi kom hit för att titta på nötterna, så är vi gripna eller kan vi 
gå?« Medan Emira pratade höll hon för Briars öra. Briar stack 
in handen i V-ringningen på hennes topp.

Än en gång förde skvallerkvinnan handen till munnen. Den 
här gången sa hon: »Sablar, attans också.«

»Ma’am?« Väktaren ställde sig bredare isär med fötterna för 
att matcha Emira. »Ni är kvarhållen för förhör eftersom ett 
barn är i fara. Var vänlig och sätt ner barnet …«

»Okej, vet ni vad?« Emiras vänstra vrist darrade medan hon 
plockade upp mobilen ur den pyttelilla väskan. »Jag ringer 
hennes pappa så kan han komma hit. Han är en vit gammal 
gubbe och kan säkert få alla att känna sig bättre till mods.«

»Ma’am, nu måste ni lugna ner er.« Med handflatorna rik-
tade mot Emira såg väktaren än en gång Briar i ögonen. »Såja, 
gumman. Hur gammal är du?«

Emira skrev de första fyra bokstäverna i Peter Chamberlains 
namn och tryckte på hans klarblå telefonnummer. Mot Briars 
hand kände hon hjärtat bulta under huden.

»Hur många år är du, gumman?« frågade kvinnan. »Två? 
Tre?« Till väktaren sa hon: »Hon ser ut att vara två.«


