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Queenie är 25 år och bor i London. 
Hon gör ett halvbra jobb på en halvstor 
tidning. När hennes kille dumpar henne 
söker hon tröst på olika sätt som gör 
att hon mår allt sämre. Hon festar och 
tröstäter. Hon möter män som bara vill 
ha hennes kropp. 
 Men Queenie är stark. Med hjälp 
av skarp humor, lojala bästisar och en 
jamaicansk mormor som alltid vet bäst, 
tar hon sig igenom livskrisen. 

En hyllad roman om att leta efter 
kärlek och sig själv i ett samhälle fyllt 
av fördomar mot unga, svarta kvinnor. 
Åsa Sandzén har bearbetat boken till 
lättläst.
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Jag väntar i ett rum på sjukhuset. Doktorn ska 
strax undersöka mitt underliv. Jag längtar efter 
min kille, Tom, och messar honom.

      
Queenie: Ligger i gynstolen. 
Önskar att du var här.

Jag lägger undan mobilen och tittar upp i taket.
– Flytta ner underkroppen lite och slappna 

av, säger doktorn.
Hon pressar plötsligt in något i mig. Det 

liknar en dildo. Hon kör runt med den som om 
den var en joystick. Jag försöker tänka på annat 
och tittar på mobilen igen. Inget svar från Tom.

– Vad jobbar du med? frågar doktorn.
– Jag jobbar på en tidning. The Daily Read. 
Jag lyfter huvudet och ser henne i ögonen. 

Det känns artigare så.

PÅ SJUKHUSET

INLAGA_Queenie.indd   7 2021-01-12   14:43



8

– Det var värst! Vad gör du på tidningen? 
Doktorn trycker sin dildo-joystick ännu 

djupare in i mig.
– Jag arbetar på nöjessidorna. Jag skriver 

listor på vad som ska hända i veckan, vad som 
går på – aj – bio och …

– Tekniksidorna, sa du? Det är bra, säger hon.
Jag reser mig upp på armbågarna för att 

protestera, men kommer av mig. Doktorn  
ser orolig ut. Jag tittar på sköterskan. Hon  
ser lika orolig ut. 

– Kan du be doktor Smith att komma hit? 
säger doktorn till henne.

Sjuksköterskan skyndar ut ur rummet.

Några jobbiga minuter passerar. Sedan kommer 
sjuksköterskan tillbaka med en annan doktor.

– Nu ska vi se, säger den nye doktorn. 
Han tittar in mellan mina ben. 
– Vad är det som är fel? Kan ni inte hitta 

spiralen? frågar jag. 
Tänk om spiralen har sugits in i min 

livmoder? Den kanske har fastnat i en massa 
kvarglömda tamponger därinne?

– Se, där är den! säger den första doktorn. 
Hon låter glad, som om hon precis har 
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upptäckt en ny planet. Hon pekar på dator-
skärmen. Den visar en bild på min livmoder. 
Inuti livmodern syns spiralen som en mörk 
fläck. Jag lutar mig lättad tillbaka i stolen. 

– Klä på dig och gå till väntrummet. Vi ropar 
strax in dig igen, säger hon.

Ute i väntrummet sitter min moster Maggie. 
Jag sjunker ner i stolen bredvid henne. Hon ser 
allvarligt på mig.

– Queenie! Vet du vilka du måste akta dig 
för? Män födda i tvillingarnas stjärntecken,  
säger hon.

– Äh, jag tror inte på astrologi, svarar jag.
– Ni ungdomar tror ju inte på någonting. 

Men lyssna på mig för ditt eget bästa! Män 
födda i juni är sådana som bara tar för sig.  
De tar från dig allt, utan att ge något tillbaka. 
Jag har sett det hända miljoner gånger.

En främmande kvinna mitt emot oss nickar 
och håller med.

– Själv håller jag mig borta från alla män. 
Alla män förutom Herren Gud, som du vet.  
Jag har inte haft tid med dem sedan 1981.

– Tom är född i juni, säger jag. Jag ångrar 
mig genast.
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– Just det! Och var är han? Inte här med dig 
på sjukhuset i alla fall, ropar Maggie. 

Sjuksköterskan kommer tillbaka.
– Queenie Jenkins?
Jag klappar Maggie på knäet. Jag vill att hon 

ska märka att jag går in till doktorn igen.  
Men Maggie bara pratar på. Sjuksköterskan 
lägger en hand på min axel och leder mig 
tillbaka till rummet med gynstolen.

– Klä av dig byxor och trosor, och lägg dig  
i gynstolen. Jag hämtar doktorn.

– Måste ni undersöka mig igen? frågar jag.
– Ja, tyvärr.
Jag tar upp mobilen och messar min bästa 

vän, Darcy.

Queenie: De ska undersöka mig en gång till.
Det där instrumentet har snart varit inne i mig 
fler gånger än Tom!

Doktorn kommer tillbaka. Hon undersöker 
mitt underliv igen.

– Har du varit gravid? säger hon.
Jag reser mig upp på armbågarna igen. 
– Vad menar du?
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Doktorn ser på datorskärmen. Hon undviker 
min blick.

– Du har just haft ett missfall, Queenie.
Mobilen glider ur mina händer och ramlar  

i golvet.
– Va? Hur är det möjligt? frågar jag.
– Det kan hända trots spiralen. Men spiralen 

gjorde sitt jobb i alla fall. Du är inte gravid 
längre.

Jag sjunker ner i gynstolen. Doktorn går 
ut. Jag ligger kvar och försöker förstå vad hon 
precis har sagt. 
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