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”Jag minns inte var jag var någonstans eller vad jag gjorde när jag
fick reda på att min far hade dött.”
”Okej. Vill du utveckla det?”
Jag stirrade på Theresa där hon satt i sin skinnfåtölj. Hon påminde
mig om den sömniga sovmusen på tebjudningen i Alice i Underlandet, eller någon av hans gnagarvänner. Hon blinkade ofta bakom sina
små runda glasögon och snörpte konstant på munnen. Hon hade
snygga ben under den knälånga tweedkjolen och fint hår. Jag kom
fram till att hon skulle kunna vara söt om hon ville, men jag visste att
hon bara var intresserad av att se intelligent ut.
”Electra? Nu försvann du igen.”
”Ja, förlåt, jag var långt borta.”
”Tänkte du på hur det kändes när din far dog?”
Eftersom jag inte kunde berätta för henne vad jag faktiskt hade tänkt
på, nickade jag allvarligt. ”Ja, det gjorde jag.”
”Och?”
”Jag minns faktiskt inte. Förlåt.”
”Du verkar arg över hans död, Electra. Varför blev du arg?”
”Jag är inte … det blev jag inte. Eller, jag minns ärligt talat inte.”
”Minns du inte hur du kände i det ögonblicket?”
”Nej.”
”Okej.”
Jag såg hur hon skrev någonting i sitt block, förmodligen något i
stil med ”vägrar hantera sin fars död”. Det var vad den senaste hjärn13

skrynklaren hade sagt till mig, men jag hanterade det faktiskt. Genom
åren hade jag lärt mig att de ville hitta en orsak till att jag var så hopplös och sedan höll fast vid den, likt en mus med en bit ost, och gnagde på mig tills jag höll med dem och började snacka strunt bara för
att göra dem glada.
”Så, hur känner du angående Mitch?”
De ord jag kom att tänka på för att beskriva mitt ex skulle förmodligen få Theresa att leta fram sin mobiltelefon och ringa polisen för
att varna dem om att det gick en galen kvinna lös som ville skjuta
ballarna av en av världens mest berömda rockstjärnor. I stället log
jag rart.
”Det är lugnt. Jag har gått vidare nu.”
”Du var väldigt arg på honom senast du var här, Electra.”
”Ja, men jag mår bra nu. Jag lovar.”
”Det var fint att höra. Och drickandet då? Lite mer under kontroll?”
”Ja”, ljög jag igen. ”Du, jag måste skynda mig till ett möte nu.”
”Men vi har ju bara använt halva tiden, Electra.”
”Jag vet, ledsen, men sådant är livet.” Jag reste mig upp och gick
mot dörren.
”Jag kanske kan klämma in dig senare i veckan. Tala med Marcia
på vägen ut.”
”Det ska jag göra, tack.” Jag höll redan på att stänga dörren efter
mig. Jag gick raka vägen förbi receptionisten Marcia och styrde stegen mot hissen. Den kom på en gång och medan jag susade nedåt slöt
jag ögonen – jag avskydde trånga utrymmen – och lutade min varma
panna mot den svala marmorväggen.
Himmel, tänkte jag, vad är det med mig? Jag är ett sådant vrak att
jag inte ens kan berätta sanningen för min terapeut!
Du skäms för mycket för att berätta sanningen för någon … och även
om du gjorde det, hur skulle hon kunna förstå? svarade jag mig själv.
Hon bor förmodligen i ett prydligt brownstonehus med sin man som är
advokat, har två barn och ett kylskåp täckt av gulliga magneter som
håller fast deras konstverk. Och, tillade jag medan jag klev in i baksätet på min limousin, ett sådant där uppförstorat foto som hänger över
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soffan och som får en att spy, av mamma, pappa, barn med matchande
jeansskjortor.
”Vart vill ni åka, ma’am?” frågade chauffören via interntelefonen.
”Hem”, sa jag med eftertryck, tog en flaska vatten ur minikylen och
stängde den sedan snabbt innan jag frestades att utforska de alkoholhaltiga alternativen. Jag hade en fruktansvärd huvudvärk som inga
smärtstillande tabletter hade lyckats lindra, och klockan var över fem
på eftermiddagen. Det hade varit en toppenfest kvällen innan, åtminstone så långt jag mindes. Maurice, min nya bästa designervän, hade
varit i stan och kommit förbi för att ta några drinkar med sina New
York-polare, som sedan hade ringt andra … Jag kom inte ihåg att jag
hade gått och lagt mig och hade blivit förvånad över att hitta en främling hos mig i sängen när jag vaknade i morse. Han var åtminstone en
stilig främling och när vi hade lärt känna varandra fysiskt igen hade
jag frågat vad han hette. Fernando hade varit varubud åt Walmart i
Philly fram till för några månader sedan, då en av modeinköparna
hade lagt märke till honom och sagt åt honom att ringa en vän på en
modellagentur i New York. Han sa att han gärna skulle vara mitt sällskap på röda mattan snart – jag hade lärt mig den hårda vägen att ett
foto av mig vid hans arm skulle få mister Walmarts karriär att skjuta i
höjden – så jag hade gjort mig av med honom så fort jag kunde.
Vad skulle det ha spelat för roll om du hade berättat sanningen för
mrs Sovmus, Electra? Vad skulle det ha spelat för roll om du hade
erkänt att du i går kväll var så borta på grund av alkohol och kokain att
du kunde ha legat med jultomten utan att märka det? Att anledningen
till att du inte ens kunde försöka tänka på din far inte var att han var
död, utan att du visste hur mycket han skulle skämmas för dig … hur
mycket han hade skämts för dig?
När Pa Salt levde hade jag åtminstone vetat att han inte kunde se
vad jag höll på med, men nu när han var död hade han på något vis
blivit ständigt närvarande. Han kunde ha varit i sovrummet med mig
i går kväll, eller till och med här i limon just nu …
Jag föll för suget och tog fram en minivodka, som jag sedan hällde
i mig för att försöka glömma uttrycket av besvikelse i Pas ansikte sista
gången jag träffade honom innan han dog. Han hade kommit till
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New York för att hälsa på mig och sagt att han ville berätta något.
Jag hade undvikit honom ända fram till den sista kvällen, då jag mot
villigt gått med på att äta middag med honom. Jag var redan fulltankad på vodka och uppåttjack när jag kom till Asiate, en restaurang på
andra sidan Central Park. Jag hade suttit som bedövad mitt emot
honom under hela middagen och ursäktat mig och gått till damtoaletten för att ta lite kokain varje gång han försökte påbörja ett samtal
som jag inte ville delta i.
När desserten hade kommit in hade Pa lagt armarna i kors och
lugnt betraktat mig. ”Jag är oerhört orolig för dig, Electra. Du verkar
helt frånvarande.”
”Du förstår inte vilken press jag har på mig”, hade jag fräst åt
honom. ”Vad som krävs för att vara jag!” Skamligt nog hade jag bara
vaga minnen av vad som hade hänt därefter och vad han hade sagt,
men jag visste att jag hade rest mig upp och gått därifrån. Och nu
skulle jag aldrig få veta vad det var han hade velat berätta för mig …
”Varför bryr du dig ens, Electra?” frågade jag mig själv medan jag
torkade mig om munnen och stoppade den tomma flaskan i fickan –
chauffören var ny och det sista jag behövde var en artikel i tidningarna där det stod att jag tömt minibaren. ”Han är ju inte ens din riktiga
pappa.”
Dessutom fanns det inget jag kunde göra åt det nu. Pa var borta
– precis som alla andra jag hade älskat i mitt liv – och jag var helt
enkelt tvungen att gå vidare. Jag behövde honom inte, jag behövde
ingen alls …
”Vi är framme, ma’am”, sa chauffören via interntelefonen.
”Tack. Då kliver jag ut”, sa jag och gjorde det och stängde limodörren efter mig. Det var bäst att inte göra så mycket väsen av sig. Andra
kändisar kunde ha på sig förklädnader och lyckas smita iväg till kvartersrestaurangen, men jag var över hundraåttio centimeter lång och
skulle vara ganska svår att missa i en folksamling även om jag inte
hade varit berömd.
”Hallå där, Electra!”
”Tommy”, sa jag och lyckades le när jag gick in under baldakinen
mot mitt hus, ”hur står det till?”
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”Bättre nu när jag träffar dig. Haft en bra dag?”
”Ja, toppen, tack”, nickade jag och tittade ner – och då menar jag
ner – på mitt största fan. ”Vi ses i morgon, Tommy.”
”Det gör vi absolut, Electra. Ska du inte ut i kväll?”
”Nej, det blir en lugn hemmakväll. Hej då”, sa jag och vinkade
innan jag gick in.
Han älskar mig åtminstone, tänkte jag medan jag hämtade min post
hos portvakten och gick mot hissen tillsammans med portieren. Jag
tänkte på Tommy. Han stod på post utanför mitt hus nästan varje dag
och hade gjort det under de senaste månaderna. Till en början hade
det skrämt vettet ur mig och jag hade bett portvakten att köra iväg
honom. Tommy hade stått på sig – bokstavligen – och sagt att han
hade all rätt att stå på trottoaren, att han inte störde någon och att det
enda han ville göra var att skydda mig. Portvakten hade uppmuntrat
mig att ringa polisen och få honom åtalad för stalkning, men en morgon hade jag frågat vad han hette och sedan ägnat mig åt lite internetstalkning. På Facebook hade jag hittat uppgifter om att han var arméveteran, hade fått medaljer för sitt mod i Afghanistan och att han
hade fru och dotter i Queens. Nu fick Tommy mig att känna mig
trygg i stället för hotad. Dessutom var han alltid respektfull och artig,
så jag hade sagt åt portvakten att låta det vara.
Portiern klev ut ur hissen och lät mig gå förbi. Sedan utförde vi en
sorts dans då jag var tvungen att backa ett steg så att han kunde gå
före till min takvåning och öppna dörren åt mig med sin huvudnyckel.
”Så där ja, miss D’Aplièse. Ha en trevlig dag nu.”
Han nickade åt mig men jag såg ingen som helst värme i hans blick.
Jag visste att personalen här önskade att jag kunde gå upp i rök i en
icke existerande skorsten. De flesta av de andra som bodde här hade
gjort det sedan de var foster i sina mödrars magar, på den tiden då det
hade varit ett ”privilegium” för en svart kvinna som jag att vara deras
hembiträde. De ägde allihop sina lägenheter medan jag var en utböling: en hyresgäst, om än en rik sådan, som hade tillåtits få ett
hyreskontrakt för att den gamla kvinnan som bott här hade dött och
hennes son hade renoverat lägenheten och sedan försökt sälja den
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till ett hutlöst pris. På grund av något som kallades subprimekrisen hade han tydligen misslyckats med det. I stället hade han fått
nöja sig med att sälja hyreskontraktet till den som bjöd mest – det vill
säga jag. Priset var helt galet, men det var även lägenheten, som var
fullproppad med modern konst och varenda teknisk pryl man kunde
tänka sig (de flesta av dem visste jag inte hur man skötte), och utsikten över Central Park från terrassen var makalös.
Om jag behövde en påminnelse om min framgång så var den här
lägenheten en sådan. Men, tänkte jag när jag sjönk ner i soffan, som
var så stor att minst två fullvuxna karlar skulle kunna använda den
som säng, det som den mer än någonting annat påminner mig om, är
hur ensam jag är. Storleken fick till och med mig att känna mig liten
och skör … och, här högst upp i huset, väldigt, väldigt isolerad.
Min mobiltelefon tog sig ton någonstans i lägenheten och spelade
samma låt som hade gjort Mitch till en världsstjärna. Jag hade försökt
byta ringsignal men det hade inte fungerat. Om CeCe har dyslexi när
det gäller ord, då har jag helt klart dyslexi när det gäller elektronik,
tänkte jag när jag gick in i sovrummet för att hämta den. Jag blev lättad när jag såg att städerskan hade bytt lakan i den enorma sängen
och att allt var hotellperfekt igen. Jag gillade den nya städerskan som
min assistent hade hittat åt mig. Precis som alla andra hade hon fått
skriva under ett sekretessavtal för att hon inte skulle skvallra för
media om mina mer otrevliga vanor. Trots det rös jag till vid tanken
på vad hon – var det Lisbet hon hette? – måste ha tänkt när hon klev
in i lägenheten i morse.
Jag satte mig på sängen och lyssnade av mina röstmeddelanden.
Fem av dem var från min agent, som bad mig att ringa tillbaka så fort
som möjligt angående morgondagens plåtning för Vanity Fair. Det
sista meddelandet var från Amy, min nya assistent. Hon hade bara
jobbat för mig i tre månader, men jag gillade henne.
”Hej, Electra, det är Amy. Jag … jo, jag ville bara säga att jag verkligen har tyckt om att jobba för dig, men jag tror inte att det kommer att
funka i längden. Jag lämnade in min avskedsansökan till din agent i
dag och jag önskar dig lycka till i framtiden och …”
”HELVETE!” skrek jag, tryckte på radera och kastade mobilen
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genom rummet. ”Vad fan har jag gjort henne?!” frågade jag taket och
undrade varför jag blev så upprörd över att en jäkla nolla, som på sina
bara knän hade bönat och bett mig att ge henne en chans, hade övergett mig efter bara tre månader.
”Det har varit min dröm sedan jag var liten att få jobba i modebranschen. Snälla, miss D’Aplièse, jag ska jobba för er dag som natt,
ert liv kommer att bli mitt och jag svär på att jag aldrig kommer att
svika er”, härmade jag Amys gnälliga Brooklyn-accent medan jag slog
numret till min agent. Det fanns bara tre saker som jag inte kunde
leva utan: vodka, kokain och en assistent.
”Hej, Susie, jag hörde precis att Amy har sagt upp sig.”
”Ja, det är inte bra. Hon började verkligen arta sig.” Susies brittiska
accent lät rapp och affärsmässig.
”Ja, det tyckte jag också. Vet du varför hon slutade?”
Det blev tyst i andra änden ett ögonblick innan hon svarade. ”Nej.
Hur som helst, jag sätter Rebekah på det och vi kommer att ha ordnat
en ny åt dig till slutet av veckan. Fick du mina meddelanden?”
”Ja, det fick jag.”
”Kom inte för sent i morgon. De vill plåta medan solen går upp.
Det kommer en bil och hämtar dig klockan fyra i morgon bitti, okej?”
”Visst.”
”Jag hörde att du hade en riktig brakfest i går kväll.”
”Det var kul, ja.”
”Inget festande i kväll, Electra. Du måste vara fräsch till i morgon.
Det är foton till omslaget.”
”Oroa dig inte, jag ska gå och lägga mig klockan nio som en duktig
flicka.”
”Okej. Förlåt, jag har Lagerfeld på den andra linjen. Rebekah hör
av sig med en lista på lämpliga assistenter. Ciao.”
”Ciao”, härmade jag in i mobilen när hon hade lagt på. Susie var en
av väldigt få personer på den här planeten som vågade lägga på i örat
på mig. Hon var den mäktigaste modellagenten i New York och hade
hand om alla de stora namnen i branschen. Hon hade upptäckt mig när
jag var sexton. På den tiden jobbade jag som servitris i Paris, efter att ha
blivit avstängd från min tredje skola på lika många år. Jag hade sagt åt
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Pa att det var meningslöst att han försökte hitta ännu en ny skola, eftersom det bara skulle sluta med att jag blev avstängd från den också. Till
min förvåning hade han inte gjort någon stor sak av det.
Jag kom ihåg hur förundrad jag hade varit över att han inte hade
varit argare för att jag än en gång hade misslyckats. Bara besviken,
antar jag, vilket hade gjort mig frustrerad.
”Jag tänkte att jag kunde ge mig ut och resa eller något”, hade jag
föreslagit för honom. ”Lära mig genom livserfarenhet.”
”Jag håller med om att det man behöver veta för att bli framgångsrik i livet inte behöver komma genom akademiska studier”, hade han
sagt, ”men eftersom du är så intelligent hade jag hoppats på att du
åtminstone skulle skaffa dig en utbildning. Du är lite för ung för att ge
dig iväg ensam. Det är en stor värld där ute, Electra.”
”Jag kan ta hand om mig själv, Pa”, hade jag bestämt svarat.
”Det vet jag att du kan, men vad ska du göra för att finansiera dina
resor?”
”Jag skaffar ett jobb så klart”, hade jag sagt med en axelryckning.
”Jag tänkte börja med att resa till Paris.”
”Ett utmärkt val”, hade Pa nickat. ”Det är en fantastisk stad.”
När jag hade betraktat honom över det stora skrivbordet i hans
arbetsrum, hade jag tyckt att han såg nästan drömmande och sorgsen
ut. Japp, definitivt sorgsen.
”Då så”, hade han fortsatt, ”vi kan väl kompromissa? Du vill sluta
skolan, vilket jag förstår, men jag är orolig över att min yngsta dotter
tänker ge sig ut i världen när hon är så ung. Marina har kontakter i
Paris. Hon kan säkert hjälpa dig att ordna ett tryggt ställe att bo på.
Tillbringa sommaren där och sedan kan vi prata igen och bestämma
vart du ska ta vägen efter det.”
”Okej, låter som en bra plan”, hade jag hållit med, fortfarande förundrad över att han inte bråkade mer om att jag tänkte hoppa av min
utbildning. När jag hade rest mig upp för att gå, kom jag fram till att
han antingen hade släppt taget om mig eller släppt efter tillräckligt
mycket på kopplet för att jag skulle kunna hänga mig i det. Hur som
helst så hade Ma ringt till några kontakter och jag hade till slut hamnat i en gullig liten lägenhet med utsikt över Montmartres takåsar. Den
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hade varit pytteliten och jag hade varit tvungen att dela badrum med
ett gäng utländska utbytesstudenter som var där för att förbättra sin
franska, men den hade varit min.
Jag mindes den första ljuvliga smaken av frihet när jag samma kväll
som jag kom dit hade stått i mitt lilla rum och insett att det inte fanns
någon som skulle säga åt mig vad jag skulle göra. Det fanns inte heller någon som kunde laga mat åt mig, så jag hade gått iväg till en
restaurang lite längre bort på gatan, satt mig vid ett bord utanför och
tänt en cigarett medan jag tittade i menyn. Jag hade beställt fransk
löksoppa och ett glas vin, och servitören hade inte ens höjt på ögonbrynen åt att jag rökte eller beställde alkohol. Tre glas vin senare hade
jag samlat mod nog att gå fram till ägaren och fråga om han hade
något ledigt jobb som servitris. Tjugo minuter efter det hade jag gått
de några hundra metrarna tillbaka till min lägenhet med ett jobb. Ett
av mina allra stoltaste ögonblick hade varit att ringa Pa från telefonautomaten ute i korridoren nästa morgon. Han förtjänar en eloge för
att han lät precis lika överlycklig som när min syster Maia hade blivit
antagen till Sorbonne.
Fyra veckor senare hade jag serverat Susie, numera min modell
agent, en croque monsieur och resten är historia …
Varför ser jag tillbaka hela tiden? frågade jag mig själv och hämtade min mobil för att lyssna av resten av meddelandena. Och varför
fortsätter jag att tänka på Pa …?
”Mitch … Pa …” muttrade jag medan jag väntade på att alla röstmeddelanden skulle spelas upp. ”De är borta, Electra, liksom Amy i
dag, och du måste helt enkelt gå vidare.”
”Min käraste Electra! Hur är det med dig? Jag är tillbaka i New York
igen … Vad gör du i kväll? Känner du för att dela en flaska Cristal och
några chow mein dans ton lit avec moi? Jag längtar efter dig. Ring mig
så snart du kan.”
Trots att jag var nere kunde jag inte låta bli att le. Zed Eszu var en
gåta. Han var enormt rik, hade många kontakter och var – trots sin
bristande längd och det faktum att han inte alls var min typ – fantastisk i sängen. Vi hade träffats regelbundet under tre år. Det hade upphört när det blev allvar mellan Mitch och mig, men några veckor tidi-
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gare hade jag återinsatt honom och det fanns inga tvivel om att han
hade gett mitt ego den knuff det behövde.
Var vi kära? Absolut inte, åtminstone inte jag, men vi umgicks i
samma kretsar i New York och det bästa av allt var att vi pratade franska när vi var ensamma. Precis som Mitch var han inte imponerad av
vem jag var, vilket var ovanligt nu för tiden, och det kändes bra på
något sätt.
Jag stirrade på telefonen och funderade på om jag skulle ignorera
Zed och göra som Susie ville och gå och lägga mig tidigt, eller om jag
skulle ringa honom och njuta av lite sällskap. Det var inget svårt val,
så jag ringde Zed och sa åt honom att komma över. Medan jag väntade på honom tog jag en dusch och klädde mig sedan i min favorit
kimono av siden, som var designad speciellt åt mig av en lovande
japansk ateljé. Sedan drack jag vad som kändes som flera liter vatten
för att neutralisera eventuellt drickande eller andra dåliga saker som
jag kanske skulle göra när han kom.
Portvaktstelefonen pep till för att meddela att Zed hade kommit
och jag sa åt dem att skicka upp honom. Han dök upp utanför min
dörr med en enorm bukett vita rosor, mina favoriter, och den utlovade flaskan med Cristal-champagne.
”Bonsoir, ma belle Electra”, sa han på sin märkliga, korthuggna
franska medan han ställde ifrån sig blommorna och champagnen och
kysste mig på båda kinderna. ”Comment vas-tu?”
”Jag mår bra”, svarade jag och synade girigt champagnen. ”Ska jag
öppna den?”
”Jag tror att det är mitt jobb. Får jag ta av mig jackan först?”
”Självklart.”
”Men först”, sa han, stack ner handen i jackfickan och gav mig en
sammetsask. ”Jag såg den här och tänkte på dig.”
”Tack”, sa jag och satte mig på soffan och drog upp mina irriterande långa ben under mig medan jag likt ett upphetsat barn tittade på
asken jag höll i händerna. Zed köpte ofta presenter åt mig. Ironiskt
nog, med tanke på att han var så rik, var de sällan pråliga, utan i stället omtänksamma och intressanta. Jag lyfte på locket och fick se en
ring vila i asken. Stenen var oval och i en mjukt smörgul ton.

22

”Det är bärnsten”, sa han och betraktade mig medan jag studerade
hur den fångade ljuset från takkronan ovanför oss. ”Prova den.”
”Vilket finger ska jag sätta den på?” retades jag och tittade upp på
honom.
”Vilket du vill, ma chérie, men om jag skulle göra dig till min fru
tror jag att jag skulle göra bättre ifrån mig än så där. Du vet säkert
redan att din grekiska namne förknippas med bärnsten.”
”Jaså? Nej, det visste jag inte.” Jag betraktade honom medan han
drog upp korken ur champagnen. ”Hur då?”
”Jo, det grekiska ordet för bärnsten var ’electron’ och enligt legenden fångades solens strålar i stenen. En grekisk filosof upptäckte att
om man gned två bärnstenar mot varandra så skapades det friktion,
vilket skapade energi. Ditt namn kunde inte passa dig bättre”, log han
och ställde ett glas champagne framför mig.
”Menar du att jag skapar friktion?” log jag tillbaka. ”Frågan är: Har
jag växt i mitt namn eller har det blivit en del av mig? Santé.”
”Santé.” Vi klingade våra glas och han satte sig bredvid mig.
”Hm …”
”Du undrar: Tog jag med en present till?”
”Japp.”
”Titta under fodret i asken.”
Det gjorde jag och minsann, intryckt under den smala sammetsremsan som höll i ringen låg ett litet plastpaket.
”Tack, Zed”, sa jag och öppnade paketet. Jag doppade sedan fingret
i dess innehåll, likt ett barn med en honungsburk, och gned in lite i
tandköttet.
”Bra va?” frågade han när jag hällde ut lite på bordet, tog loss det
korta röret från paketet och sög in lite pulver i näsan.
”Mmm, väldigt”, höll jag med. ”Vill du ha lite?”
”Det vet du att jag inte vill. Så, hur har du haft det?”
”Åh … okej.”
”Du låter inte helt säker, Electra, och du ser trött ut.”
”Det har varit fullt upp”, sa jag och tog en stor klunk av min champagne. ”Jag var på en plåtning på Fiji förra veckan och nästa vecka
flyger jag till Paris.”
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”Du kanske behöver sakta ner lite på tempot. Ta en paus.”
”Säger killen som berättat att han oftare sover på sitt privatplan än
i sin egen säng”, retades jag.
”Då kanske vi skulle sakta ner båda två. Kan jag locka dig med en
vecka på min yacht? Den ligger förtöjd i St. Lucia under de närmaste
månaderna, innan den seglas till Medelhavet inför sommaren.”
”Jag önskar jag kunde”, suckade jag. ”Mitt schema är fullspäckat
fram till juni.”
”I juni då. Vi kan segla i den grekiska övärlden.”
”Kanske det”, sa jag och ryckte på axlarna, eftersom jag inte tog
honom på allvar. Han diskuterade ofta planer med mig när vi var tillsammans, planer som aldrig blev av. Och ännu viktigare var att jag
inte ville att de skulle bli av. Zed var bra som sällskap för en kväll och
till lite fysisk aktivitet, men om det blev mer än så blev jag irriterad på
hans kräsenhet och otroliga arrogans.
Portvaktstelefonen pep till igen och Zed reste sig upp för att svara.
”Skicka upp det direkt, tack.” Han fyllde på champagne åt oss båda
två. ”Vi får kinesisk mat och jag lovar dig, det är den bästa chow mein
du någonsin har smakat”, log han. ”Hur är det med dina systrar?”
”Jag vet inte. Jag har haft för mycket att göra på sistone för att hinna
ringa dem. Fast Ally har fått barn – en liten pojke. Hon har döpt
honom till Bear och det är jättegulligt. Nu när jag tänker på det så är
det meningen att jag ska träffa dem på Atlantis i juni. Vi ska ta Pas båt
till de grekiska öarna och lägga en krans där Ally tror att hans kista
sänktes ner i havet. Din pappa hittades väl på en strand alldeles i närheten?”
”Ja, men precis som du vill jag inte tänka på min fars död eftersom
det gör mig upprörd”, svarade Zed vasst. ”Jag tänker bara på framtiden.”
”Jag vet, men det är ett sammanträffande …”
Dörrklockan ringde och Zed gick för att öppna.
”Nu så, Electra”, sa han och bar in två lådor i köket. ”Kom och hjälp
mig med de här.”
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Dagen därpå kom jag hem från plåtningen, tog en varm dusch och
lade mig i sängen med en vodka. Jag kände mig helt slut – om någon
trodde att modeller bara glider runt i vackra kläder och får hur mycket betalt som helst för det, borde de prova att vara jag för en dag. Att
arbeta från klockan fyra på morgonen, med sex olika frisyrer, klädombyten och makeup, i en iskall lagerlokal någonstans i city var inte
lätt. Jag klagade aldrig offentligt – jag menar, det var ju inte så att jag
arbetade för svältlön i Kina; jag fick jättemycket betalt – men alla har
sin egen verklighet och även om det var ett i-landsproblem måste man
väl få klaga för sig själv ibland?
Jag njöt av att känna mig varm för första gången den dagen, lutade
mig tillbaka mot kuddarna och lyssnade av mina röstmeddelanden.
Susies assistent Rebekah hade lämnat fyra där hon berättade att hon
hade mejlat över några meritförteckningar från lämpliga assistenter
och att jag borde titta på dem så snart som möjligt. Jag höll precis på
att titta igenom dem på min laptop när mobilen ringde och jag såg att
det var Rebekah igen.
”Jag tittar på dem just nu”, sa jag innan hon hann säga något.
”Toppen, tack, Electra. Jag ringde faktiskt för att det finns en tjej
som jag tror skulle passa dig perfekt, men hon har blivit erbjuden en
annan tjänst och måste bestämma sig senast i morgon. Skulle det vara
okej om hon kom förbi tidigt i kväll så att ni kan prata?”
”Jag har precis kommit hem från Vanity Fair-plåtningen, Rebekah,
och …”
25

”Jag tycker verkligen att du borde träffa henne, Electra. Hon har
jättefina referenser. Hon jobbade tidigare som assistent åt Bardin och
du vet ju hur svår han är. Jag menar”, fortsatte Rebekah snabbt, ”att
hon är van vid att jobba under press åt kända klienter inom modebranschen. Kan jag skicka dit henne?”
”Okej”, suckade jag, eftersom jag inte ville låta lika ”svår” som hon
uppenbarligen tyckte att jag var.
”Toppen, då meddelar jag henne. Jag vet att hon kommer att bli
överlycklig – hon är ett av dina största fans.”
”Jaha. Bra. Säg åt henne att komma förbi vid sex.”
Prick klockan sex pep portvaktstelefonen för att meddela att min
gäst hade anlänt.
”Skicka upp henne”, sa jag trött. Jag såg inte fram emot det här –
sedan Susie hade föreslagit att jag behövde hjälp med att organisera
mitt liv, hade jag fått se en lång rad ivriga unga kvinnor komma hit,
fulla av entusiasm, bara för att några veckor senare sluta.
”Är jag svår?” frågade jag min spegelbild när jag kollade så att jag
inte hade något som satt fast mellan tänderna. ”Kanske. Men det är
väl ingen nyhet, eller?” tillade jag innan jag tömde min vodka och
sedan slätade till håret. Stefano, min hårstylist, hade alldeles nyligen
flätat det hårt mot skalpen för att kunna sätta fast långa slingor med
löshår. Jag hade alltid ont i huvudet när jag precis hade fått nya sådana.
Det knackade på dörren och jag gick för att öppna, nyfiken på vad
som väntade på andra sidan. Vad jag än hade förväntat mig så var det
definitivt inte den prydliga lilla figuren klädd i en enkel brun dräkt
med en kjol som på ett omodernt sätt räckte precis nedanför knäna.
Min blick vandrade ner till hennes fötter, som var inneslutna i vad
Ma skulle kalla ett par ”praktiska” bruna brogueskor. Det mest förvånande med henne var att hon bar en slöja hårt åtdragen runt pannan
och halsen. Jag såg att hon hade ett vackert ansikte: liten näsa, höga
kindben, fylliga rosa läppar och klar lattefärgad hy.
”Hej.” Hon log mot mig och hennes ljuvliga mörkbruna ögon lyste
upp. ”Jag heter Mariam Kazemi, trevligt att träffas.”
Jag älskade hur hennes röst lät – om den hade varit till salu skulle
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jag faktiskt ha köpt den, för den var djup och välklingande och gled
ur hennes mun lika mjukt som honung.
”Hej, Mariam, kom in.”
”Tack.”
Jag tog några långa kliv mot soffan, men Mariam Kazemi tog god
tid på sig. Hon stannade upp och tittade på de dyra färgklickarna och
krumelurerna på väggarna, och jag såg på hennes ansiktsuttryck att
hon tyckte lika illa om dem som jag gjorde.
”De är inte mina, det är hyresvärden som har valt dem”, kände jag
mig oförklarligt tvungen att förklara. ”Vill du ha någonting? Vatten,
kaffe, te – något starkare?”
”Åh, nej, jag dricker inte. Jag menar, det gör jag, men inte alkohol.
Jag tar gärna lite vatten, om det inte är för mycket besvär.”
”Visst”, sa jag och styrde stegen mot köket i stället. Jag höll precis
på att ta fram en flaska Evian ur kylskåpet när hon dök upp bredvid
mig.
”Jag skulle ha trott att du hade personal som gjorde sådana där
saker?”
”Jag har en städerska, men oftast är det bara lilla jag här. Varsågod.”
Jag gav henne flaskan och hon gick till fönstret för att titta ut.
”Du bor högt upp.”
”Ja, det gör jag”, sa jag och insåg att jag var helt tagen på sängen av
den här kvinnan, som utstrålade lugn som om det vore en parfym
och inte verkade ett dugg imponerad av att träffa mig eller av den
ståtliga lägenheten jag bodde i. I vanliga fall brukade möjliga kandidater studsa mellan väggarna, fulla av upphetsning och löften.
”Ska vi sätta oss?” föreslog jag.
”Ja, tack.”
”Jaha, ja”, sa jag när vi satt i vardagsrummet, ”jag hörde att du har
arbetat åt Bardin?”
”Ja, det har jag.”
”Varför slutade du?”
”Jag har blivit erbjuden en tjänst som kan passa mig bättre.”
”Inte för att han var svår?”
”Oh, nej”, skrattade Mariam. ”Han var inte ett dugg svår, men han
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flyttade nyligen tillbaka till Paris på heltid och jag bor kvar här. Vi är
fortfarande de allra bästa vänner.”
”Bra. Det låter toppen. Varför är du intresserad av att jobba för mig?”
”För att jag alltid har beundrat ditt arbete.”
Wow, tänkte jag. Det är inte ofta jag hör någon kalla det jag gör för
”arbete”.
”Tack.”
”Jag tycker att det är en verklig gåva att kunna skapa en personlighet som kompletterar produkten som man gör reklam för.”
Hon öppnade sin enkla bruna axelremsväska, som definitivt var
mer som en skolväska än en designerväska, och gav mig sin meritförteckning.
”Jag gissade att du inte skulle ha tid att titta igenom den innan jag
kom hit.”
”Nej, det har jag inte”, erkände jag medan jag skummade igenom
upplysningarna om hennes liv, som var ovanligt kortfattade och koncisa. ”Så du har inte gått på college?”
”Nej, min familj hade inte råd med det. Eller sanningen är den att”
– hon gned sig på näsan med ett litet finger – ”det hade de förmod
ligen, men vi är sex syskon och det skulle inte ha varit rättvist mot de
andra om jag hade gått och de inte fick.”
”Jag är också ett av sex syskon! Och jag har inte gått på college eller
universitetet.”
”Då har vi åtminstone något gemensamt.”
”Jag är yngst.”
”Och jag är äldst”, log Mariam.
”Är du tjugosex?”
”Ja.”
”Då är vi lika gamla”, sa jag och kände mig av någon okänd anledning nöjd över att finna likheter med den här ovanliga människan.
”Vad gjorde du när du slutade skolan?”
”Jag jobbade hos en florist på dagarna och gick en handelsutbildning på kvällarna. Jag kan ordna en kopia på mitt betyg om det behövs.
Jag är datakunnig, kan hantera kalkylprogram och jag skriver … ja,
jag vet inte riktigt i vilken hastighet faktiskt, men det är snabbt.”
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”Det är inte direkt ett huvudkrav och inte kalkylprogram heller.
Min revisor har hand om min ekonomi.”
”Jaha, men det kan vara väldigt användbart när man ska organisera också. Jag skulle kunna planera hela din månad i detalj på ett litet
kick.”
”Om du gjorde det skulle jag nog rymma”, skojade jag. ”Jag lever
från dag till dag. Det är det enda jag orkar med.”
”Jag förstår fullständigt, men det är mitt jobb att planera längre än
så. Hos Bardin hade jag till och med ett kalkylprogram för hans kemtvätt och vi bestämde vad han skulle ha på sig vid varje evenemang
ända ner till färgen på strumporna – och det var ofta medvetet som
de inte matchade.” Mariam fnittrade lite och det gjorde jag också.
”Så du menar att han är en trevlig person?”
”Han är underbar, ja.”
Oavsett om han var det eller inte, hade den här tjejen integritet.
Det var så många gånger som möjliga assistenter hade snackat skit
om sina tidigare arbetsgivare med mig. Kanske tyckte de att det var
häftigt att förklara i detalj varför de hade slutat, men jag tänkte bara
på det faktum att det kunde vara mig de skvallrade om i framtiden.
”Innan du frågar: jag är väldigt diskret.” Mariam hade uppenbar
ligen läst mina tankar. ”Jag har ofta märkt att de historier som cirkulerar om kändisar inom vår bransch inte är sanna. Det är intressant …”
”Vad då?”
”Nej, det var ingenting.”
”Snälla, berätta.”
”Jo, jag tycker att det är fascinerande att så många suktar efter berömmelse, för enligt mina erfarenheter medför den bara elände. Folk
tror att den ger dem rätten att göra eller vara hur de vill, men sanningen är den att de förlorar det mest värdefulla som vi människor
har och det är sin frihet. Vår frihet”, tillade hon.
Jag tittade förvånat på henne. Jag fick känslan av att hon tyckte
synd om mig, trots allting jag hade. Inte på ett nedlåtande sätt, utan
medkännande och varmt.
”Japp, jag har förlorat min frihet. Faktiskt så”, erkände jag för den
här fullkomliga främlingen, ”är jag helt paranoid över att någon ska

29

se mig göra något vardagligt och förvrida det till något sensationellt
bara för att få sälja fler tidningar.”
”Det är inget bra sätt att leva på.” Mariam skakade allvarligt på
huvudet. ”Nu måste jag tyvärr gå. Jag lovade min mamma att jag
skulle vara barnvakt åt min lillebror medan hon och pappa gick ut.”
”Okej. Det här med att vara barnvakt … jag menar, är det något du
gör regelbundet?”
”Nej, inte alls, och det är därför det är så viktigt att jag är där i tid i
kväll. Det är mammas födelsedag, förstår du, och hela familjen brukar skämta om att senaste gången pappa tog med henne ut på middag
var när han friade till henne för tjugoåtta år sedan! Jag är medveten
om att du kommer att behöva mig tjugofyra timmar om dygnet om
du anställer mig.”
”Och att det blir många resor runt om i världen?”
”Ja, det är inga problem. Jag har inget förhållande heller. Men nu
måste jag ursäkta mig …” Hon reste sig upp. ”Det har varit ett nöje att
träffas, även om det skulle sluta med att vi inte jobbar ihop.”
Jag betraktade henne när hon vände sig om och gick mot dörren.
Till och med i sina fula kläder hade hon en naturlig elegans och vad
en fotograf skulle kalla för ”närvaro”. Trots att intervjun bara hade
varat i ungefär en kvart och jag inte hade ställt ens en tiondel av alla
de frågor som jag borde ha ställt, ville jag verkligen, verkligen ha
Mariam Kazemi och hennes underbara lugn i mitt liv.
”Du, om jag erbjuder dig jobbet nu, kan du tänka dig att ta det då?
Jag menar”, sa jag och for upp från soffan för att följa henne till dörren, ”jag vet att du har blivit erbjuden en annan tjänst och måste
bestämma dig i morgon.”
Hon stannade upp i några ögonblick och vände sig sedan mot mig
och log. ”Självklart skulle jag kunna tänka mig det. Jag tycker att du
är en fin person med en vacker själ.”
”När kan du börja?”
”Nästa vecka om du vill.”
”Avgjort!” Jag räckte fram handen mot henne och efter bara några
sekunders tvekan tog hon den.
”Avgjort”, upprepade hon. ”Nu måste jag verkligen gå.”
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”Självklart.”
Hon öppnade dörren och jag följde henne till hissen. ”Du vet ju
redan vad som ingår, men jag ska be Rebekah skriva ihop ett formellt
anställningskontrakt och buda över det till dig i morgon bitti.”
”Jättebra”, sa hon när hissdörrarna gled upp.
”Förresten, vad är det för doft du har på dig? Den är alldeles underbar.”
”Det är faktiskt kroppsolja och jag tillverkar den själv. Adjö då.”
Hissdörrarna stängdes och Mariam Kazemi var borta.

Mariams referenser var inte bara nöjda, de kunde inte lovprisa henne
nog, så torsdagen därpå gick vi ombord på ett privatplan på Teterboro
flygplats i New Jersey och flög till Paris. Det enda som visade att vi var
på resa när det gällde hennes ”mundering” var att hon hade bytt ut
kjolen mot ett par beige byxor. Jag betraktade henne när hon satte sig
på sin plats i kabinen och sedan tog fram sin laptop ur väskan.
”Har du flugit privatjet någon gång förut?” frågade jag henne.
”Oh, ja, Bardin använde inget annat. Nu, miss D’Aplièse …”
”Säg Electra, är du snäll.”
”Electra”, rättade hon sig. ”Jag måste fråga om du föredrar att vila
under resan eller om du skulle vilja använda tiden till att gå igenom
några saker med mig?”
Eftersom jag hade haft Zed som lekkamrat fram till klockan fyra i
morse, valde jag det förra, och så snart vi var i luften tryckte jag på
knappen som förvandlade mitt säte till en säng, tog på mig min sovmask och somnade.
Tre timmar senare vaknade jag och kände mig utvilad – jag hade
stor erfarenhet av att sova på flygplan – och kikade fram bakom masken för att se vad min nya assistent hade för sig. Hon satt inte i sitt
säte så jag antog att hon måste vara på toaletten. Jag tog av mig masken och satte mig upp, och till min förvåning fick jag se Mariams
rumpa sticka upp i den smala gången mellan sätena. Hon kanske håller på med yoga, tänkte jag, eftersom hon stod på alla fyra med huvu-
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det nedböjt mot golvet i något som såg ut som en variant av barnets
position. Sedan hörde jag hur hon muttrade för sig själv och när hon
lyfte händerna och huvudet en aning, insåg jag att hon bad. Jag kände
mig obekväm med att se henne göra något så privat, så jag vände bort
blicken och gick till toaletten i stället. När jag kom ut igen satt Mariam på sin plats och knappade på sin laptop.
”Sovit gott?” log hon mot mig.
”Ja, och nu är jag hungrig.”
”Jag bad dem att se till så att det fanns sushi ombord – Susie sa att
det är din favoritmat när du reser.”
”Tack, det är det.”
Flygvärdinnan stod redan bredvid mig. ”Kan jag hjälpa till med
något, miss D’Aplièse?”
Jag gjorde en beställning – färsk frukt, sushi och en halvflaska
champagne – och vände mig sedan mot Mariam. ”Ska du ha något?”
”Jag har redan ätit, tack.”
”Är du nervös när du flyger?”
Hon rynkade pannan. ”Nej, inte alls. Hur så?”
”När jag vaknade såg jag att du bad.”
”Jaha”, skrattade hon, ”det är inte för att jag är nervös, det är för att
det är mitt på dagen i New York och då brukar jag alltid be.”
”Okej, wow, jag insåg inte att du var tvungen att göra det.”
”Oroa dig inte, Electra, det är inte ofta du kommer att få se mig be
– i vanliga fall brukar jag hitta en undanskymd plats, men här uppe …”
Hon gjorde en gest runt den trånga kabinen. ”Jag fick inte plats inne
på toaletten.”
”Måste du be varje dag?”
”Ja, fem gånger faktiskt.”
”Oj, är inte det lite begränsande?”
”Jag har aldrig tänkt på det på det sättet, det är något jag har gjort
varenda dag sedan jag var barn. Och jag mår alltid bättre efteråt. Det
är bara sådan jag är.”
”Som din religion är, menar du?”
”Nej, den jag är. Här kommer din sushi. Den ser jättegod ut.”
”Du kan väl göra mig sällskap medan jag äter? Jag tycker inte om
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att dricka ensam”, sa jag lite spydigt medan flygvärdinnan hällde upp
champagne i ett glas.
”Vill ni ha någonting, ma’am?” frågade hon Mariam, som hade satt
sig mitt emot mig.
”Lite vatten, tack.”
”Skål”, sa jag till henne. ”För en framgångsrik arbetsrelation.”
”Ja. Det tror jag säkert att den kommer att bli.”
”Förlåt att jag är okunnig när det gäller dina traditioner.”
”Du behöver inte be om ursäkt”, lugnade Mariam mig. ”Om jag var
du skulle inte jag heller ha vetat något om dem.”
”Kommer du från en ortodox familj?”
”Inte direkt, nej. Åtminstone inte jämfört med andra. Jag är född i
New York, precis som mina syskon, så vi är amerikaner. Min pappa
brukar säga att landet gav mina föräldrar en fristad när de behövde
det som mest och att vi måste hedra dess traditioner tillsammans
med de gamla traditionerna.”
”Var är dina föräldrar födda?” frågade jag.
”I Iran … eller Persien, som vi föredrar att kalla det. Det är ett
mycket finare namn, tycker du inte?”
”Jo, det gör jag. Så dina föräldrar var tvungna att lämna sitt land
mot sin vilja?”
”Ja. Båda två kom till Amerika som barn tillsammans med sina
föräldrar efter att shahen hade störtats.”
”Shahen?”
”Han var kung i Iran och hade väldigt västerländska ideal. Extremisterna i vårt land tyckte inte om det, så alla som var släkt med
honom blev tvungna att fly för sina liv.”
”Om han var kung, betyder det att du är, typ, kunglig?”
”Tja”, log Mariam, ”tekniskt sett ja, men det är inte som med europeiska kungligheter – vi är många hundra som är släkt med honom;
kusiner, sysslingar, bryllingar eller ännu längre bort genom alla ingifta.
Jag antar att man i väst skulle säga att min familj var adlig.”
”Himmel! Jag har en prinsessa som jobbar åt mig!”
”Om saker och ting hade varit annorlunda, vem vet? Jag kunde
mycket väl ha blivit en om jag hade gift mig med rätt man.”
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Jag ville inte säga att jag hade skojat, men när jag tittade på Mariam
föll allt på plats. Hennes återhållsamma utstrålning, hennes själv
säkerhet, hennes perfekta uppförande … det var sådant som bara
hundratals år av aristokratisk fostran kunde ge en.
”Du då, Electra? Var kommer din familj ifrån?”
”Jag har ingen aning”, svarade jag och tömde mitt champagneglas.
”Jag blev adopterad som bebis.”
”Och du har aldrig funderat på att forska i ditt ursprung?”
”Nej. Vad är det för mening med att se bakåt när man inte kan
ändra det förflutna? Jag ser alltid bara framåt.”
”Då är det bäst att du aldrig träffar min far.” Mariams ögon glittrade muntert. ”Han berättar alltid historier om sitt liv i Iran när han
bodde där med mina farföräldrar. Och berättelser om våra förfäder
som levde för flera hundra år sedan. De är väldigt vackra och jag älskade att lyssna till dem när jag var liten.”
”Ja, det enda jag fick höra var Bröderna Grimms sagor och de handlade alltid om en läskig häxa eller ett troll och skrämde vettet ur mig.”
”Det finns sådana i våra sagor också, men de kallas för djinner. De
gör fruktansvärda saker mot människor.” Mariam smuttade på sitt
vatten och betraktade mig över kanten på glaset. ”Pappa säger alltid
att vår historia är den matta som vi står på och med hjälp av den kan
vi flyga. En dag kanske du vill ta reda på din egen historia. Känner du
för att lyssna nu medan jag går igenom schemat för Paris?”
En timme senare gick Mariam tillbaka till sin plats för att skriva in
de anteckningar hon hade gjort medan vi pratade. Jag fällde mitt säte
bakåt och tittade ut på himlen som började mörkna och förebådade
den europeiska natten. Någonstans i det där mörkret låg min familjs
hem – eller åtminstone det hem som den brokiga skara barn som Pa
hade samlat ihop runt om i världen hade bott i.
Jag hade egentligen aldrig varit särskilt brydd över att vi inte var
biologiskt släkt, men när jag hörde Mariam prata om sina rötter – och
såg henne utöva en flera hundra år gammal kultur på ett privatplan
på väg till Paris – blev jag nästan avundsjuk.
Jag tänkte på brevet från Pa som låg någonstans i min lägenhet i
New York … jag visste inte ens var det var någonstans. Eftersom jag
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inte hade öppnat det och det med största sannolikhet var försvunnet, skulle jag förmodligen aldrig få chansen att få reda på mitt
ursprung. Kanske kunde ”The Hoff ” – som jag i hemlighet kallade
Pas advokat – sprida lite ljus över det … Och jag mindes att vi även
hade de där siffrorna på armillarsfären som enligt Ally pekade ut var
vi ursprungligen kom ifrån. Plötsligt kändes det som den viktigaste
saken i världen att hitta Pas brev, nästan så viktigt att jag ville be
piloten vända så att jag kunde leta igenom mina lådor. När jag hade
kommit tillbaka till New York efter den märkliga minnesstunden
som hade anordnats för att Pa tydligen hade bestämt sig för att bli
begravd till havs innan vi kom till Atlantis, hade jag varit så arg att
jag inte velat veta.
Varför var du arg, Electra?
Terapeutens ord ringde i mina öron. Sanningen var att jag inte viss
te. Det kändes som om jag hade varit arg ända sedan jag lärde mig gå
och prata, och förmodligen även tidigare än så. Alla mina systrar älskade att berätta om hur jag hade skrikit så att huset skakade när jag
var liten och det hade inte blivit särskilt mycket bättre när jag blev
äldre. Jag kunde absolut inte skylla det på min uppväxt som hade
varit perfekt, fast märklig eftersom vi allihop var adopterade och våra
familjefoton var kusligt lika reklambilder för Gap med tanke på våra
olika etniciteter. Om jag någon gång ifrågasatte det, svarade Pa alltid
att han hade valt ut oss speciellt för att bli hans döttrar, och mina systrar verkade nöja sig med det, men inte jag. Jag ville veta varför. Nu
när han var död fanns risken att jag aldrig skulle få veta.
”En timme kvar till landning, miss D’Aplièse”, sa flygvärdinnan när
hon fyllde på mitt glas. ”Vill ni ha något mer?”
”Nej, tack.” Jag blundade och hoppades att min kontakt i Paris hade
hållit sitt löfte och levererat det jag behövde till mitt hotell, för jag var
i desperat behov av en lina. När jag var ren började min hjärna fun
gera och jag började tänka på Pa, på mina systrar, mitt liv … och jag
orkade bara inte göra det. Åtminstone inte just nu.
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För en gångs skull njöt jag faktiskt av fotograferingen. Våren i Paris
var galet vacker – åtminstone när solen var framme – och om det
fanns en stad där det kändes som om jag hörde hemma så var det här.
Vi var i Jardin des Plantes, som var täckt av körsbärsblommor, irisar
och pioner, och allting kändes nytt och friskt. Det hjälpte att jag tyckte om fotografen också. Vi blev klara långt före tidsschemat och fortsatte med vår kemi i mitt hotellrum efteråt.
”Varför bor du i New York?” frågade Maxime mig på franska
medan vi drack te ur skira porslinskoppar i sängen och sedan använde brickan till att dra en lina. ”Du har en europeisk själ.”
”Jag vet faktiskt inte riktigt”, suckade jag. ”Det är där min agent
Susie håller till och det verkade vettigt att vara nära henne.”
”Din modell-maman menar du?” retades han. ”Du är en stor flicka
nu, Electra, och kan fatta dina egna beslut. Flytta hit så kan vi göra det
här lite oftare”, sa han och klev upp ur sängen och försvann in i badrummet för att ta en dusch.
Medan jag tittade ut genom fönstret på Place Vendôme, som var
fullt av folk som var på sightseeing eller gick i de eleganta butikerna,
tänkte jag på vad Maxime hade sagt. Han hade rätt, jag skulle kunna
bo var som helst. Det spelade knappast någon roll eftersom jag ändå
tillbringade stora delar av mitt liv på resande fot.
”Var är hemma?” viskade jag och kände mig plötsligt alldeles tom
vid tanken på att återvända till New York och min själlösa, ekande
lägenhet. Jag fick ett infall och tog mobilen och ringde Mariam.
”Ska jag göra något i New York i morgon?”
”Du har en middag klockan sju med Thomas Allebach, marknadschefen som har hand om ditt parfymkontrakt”, svarade Mariam
genast.
”Okej.” Thomas och jag hade haft trevligt ihop några gånger sedan
Mitch lämnade mig, men jag var inte kär. ”Och söndag?”
”Det står inget i kalendern.”
”Toppen. Ställ in middagen – säg till Thomas att plåtningen här har
dragit över eller något – och flytta sedan hemresan till söndag kväll
och förläng min hotellbokning ett par nätter till. Jag vill stanna i Paris
lite längre.”
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”Perfekt. Det är en underbar stad. Jag bekräftar allting så snart det
är ordnat.”
”Tack, Mariam.”
”Inga problem.”
”Jag stannar lite längre”, sa jag till Maxime när han kom ut från
duschen.
”Det var synd, för jag ska bort i helgen. Om jag hade vetat …”
”Jaha.” Jag försökte att inte visa hur besviken jag blev. ”Nåja, jag
kommer snart tillbaka igen.”
”Du säger väl till mig då?” sa han medan han klädde på sig. ”Jag skulle ställa in om jag kunde, men det är en väns bröllop. Ledsen, Electra.”
”Jag stannar för stadens skull, inte din”, sa jag och tvingade fram ett
leende.
”Och staden älskar dig, precis som jag.” Han kysste mig på pannan.
”Ha en underbar helg och hör av dig.”
”Det ska jag.”
När han hade gått drog jag en lina för att pigga upp mig och funderade på vad jag ville göra i Paris. Men precis som i andra stora städer skulle jag bli igenkänd i samma ögonblick som jag klev ut genom
dörrarna på The Ritz och inom bara några minuter skulle någon ha
meddelat pressen och jag skulle få ett oönskat följe efter mig.
Jag skulle precis ta mobilen för att ringa Mariam och säga åt henne
att återgå till plan A när den, som i ett trollslag, ringde.
”Electra? Det är Mariam. Jag ville bara meddela att flyget tillbaka
till New York är flyttat till söndag kväll och din hotellbokning är förlängd.”
”Tack.”
”Vill du att jag ska boka bord på någon restaurang åt dig?”
”Nej, jag …” Av någon anledning fick jag tårar i ögonen.
”Mår du bra, Electra?”
”Ja, det gör jag.”
”Är du … upptagen just nu?”
”Nej, inte alls.”
”Kan jag komma upp och träffa dig då? Susie skickade över några
kontrakt i dag som du behöver skriva under.”
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”Okej, visst.”
Några minuter senare dök Mariam upp och tog med sig sin underbara doft in i rummet. Jag skrev under kontrakten och stirrade sedan
missmodigt ut genom fönstret på skymningen som sänkte sig över
Paris.
”Vad har du för planer i kväll?” frågade hon.
”Jag har inga. Du då?”
”Ingenting förutom ett bad, sängen och en bra bok”, svarade hon.
”Jag menar, jag skulle vilja gå ut – gå till restaurangen där jag jobbade som servitris och bara äta vanlig mat som en vanlig människa –
men jag har ingen lust att bli igenkänd.”
”Jag förstår.” Hon betraktade mig i några sekunder och reste sig
sedan upp. ”Jag har en idé. Vänta här.”
Hon försvann ut ur rummet men var tillbaka bara några minuter
senare med en scarf i handen.
”Får jag prova den på dig? Se hur det ser ut?”
”Menar du runt mina axlar?”
”Nej, Electra, runt huvudet, precis som jag. Folk brukar hålla avstånd från en kvinna i hijab, vilket är en av orsakerna till att många
kvinnor med vår tro väljer att ha på sig en. Ska vi göra ett försök?”
”Okej. Det är nog det enda utseende jag aldrig har provat”, tillade
jag och fnittrade lite.
Jag satt på sängkanten medan Mariam skickligt virade scarfen runt
mitt huvud, draperade ändarna över mina axlar och sedan nålade fast
den.
”Så där, se själv.” Hon gjorde en gest mot spegeln.
Jag tittade och kunde knappt tro mina ögon. Inte ens jag kände
igen mig.
”Det är bra, jättebra, men det finns inte så mycket att göra åt resten
av mig, va?”
”Har du några mörka byxor eller leggings med dig?”
”Bara de svarta mjukisbyxorna som jag åkte hit i.”
”De får duga. Ta på dig dem medan jag går och hämtar en sak
till.”
Jag gjorde som hon sa och strax var Mariam tillbaka med ett
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klädesplagg hängande över armen. Hon höll upp det och jag såg
att det var en enkel, blommönstrad bomullsklänning med långa
ärmar.
”Jag tog med den här ifall vi skulle till något fint ställe. Jag har den
bara vid speciella tillfällen, men du kan låna den.”
”Jag tvivlar på att jag kan ha den.”
”Jag tror inte att vi är så olika på överkroppen. Och även om jag har
den som klänning, tror jag att du kan ha den som tunika. Prova den”,
manade hon mig.
Jag gjorde som hon sa och insåg att Mariam hade haft rätt. Klänningen satt bra på överkroppen och räckte ner till halva låren.
”Så där! Nu kommer ingen att känna igen dig. Du är en muslimsk
kvinna.”
”Mina fötter då? Jag har bara mina Louboutins och mina Chanelpumps.”
”Ta gympaskorna som du hade på dig på flyget”, föreslog hon och
gick fram till min resväska. ”Får jag?”
”Visst”, sa jag och stirrade på mitt nya jag i spegeln. Med slöjan och
den enkla klänningen som tunika skulle det krävas en örnblick för att
se vem jag var.
”Så där ja”, sa Mariam när jag tog på mig gympaskorna. ”Förvandlingen är fullbordad. Bara en sak till … får jag titta i din sminkväska?”
”Okej.”
”Här, vi måste bara lägga på lite kajal runt ögonen på dig. Blunda,
tack.”
Jag gjorde som jag blev tillsagd och mina tankar tog mig tillbaka
till när vi systrar var på Pas båt under vår årliga sommarkryssning
och skulle gå ut och äta där vi låg förtöjda. Eftersom jag vid den tiden
ansågs för ung för smink, satt jag på sängen och tittade på medan
Maia hjälpte Ally med hennes makeup.
”Din hy är så vacker”, suckade Mariam. ”Den bokstavligen strålar.
Jag är övertygad om att ingen kommer att störa dig i kväll.”
”Tror du det?”
”Jag vet det, men du kan testa din förklädnad när vi går förbi receptionen. Är du redo?”

39

”Ja, varför inte?” Jag sträckte ut handen för att ta min Louis Vuitton-väska, men Mariam hejdade mig.
”Lägg det du behöver i min väska”, sa hon och höll fram sin billiga
axelremsväska av brunt konstskinn. ”Klar?”
”Ja.”
Vi hade sällskap av tre andra personer i hissen men ingen av dem
höjde på ögonbrynen åt mig. Vi gick genom lobbyn och portvakten
kastade en blick på oss, men vände sedan uppmärksamheten mot sin
dator igen.
”Wow, Christophe har känt mig i åratal”, viskade jag när vi gick ut
och Mariam ropade till sig portiern.
”Vi behöver en taxi till Montmartre”, sa hon på fullt förståelig franska.
”D’accord, mademoiselle, men det är kö så det kan ta upp till tio
minuter.”
”Okej, vi kan vänta.”
”Jag har inte stått i kö för att få en taxi på flera år”, muttrade jag.
”Välkommen till verkligheten, Electra”, log Mariam. ”Titta, här
kommer en.”
Tjugo minuter senare slog vi oss ner vid ett bord på restaurangen
som jag tidigare hade jobbat på. Det var inte ett särskilt bra bord – vi
satt intryckta mellan två andra och jag hörde vartenda ord av våra
grannars samtal. Jag tittade gång på gång upp på George, som hade
gett mig jobbet som servitris tio år tidigare, där han stod bakom bardisken, men han vände sig aldrig åt mitt håll.
”Hur känns det att var osynlig?” frågade Mariam när jag hade
beställt en halv karaff med husets vin.
”Jag vet inte riktigt. Det är helt klart konstigt.”
”Men befriande?”
”Ja, jag menar, jag tyckte om att kunna gå obemärkt längs gatan,
men det finns fördelar och nackdelar med allt, eller hur?”
”Ja, det finns det, men jag kan tänka mig att folk tittade på dig
redan innan du blev känd.”
”Jag antar det, ja, men jag kunde aldrig lista ut om det var vänligt
eller om det var för att jag typ såg ut som en svart giraff!”
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”Jag skulle tro att det var för att du är väldigt vacker, Electra, medan
jag behandlas med misstänksamhet vart jag än går, framför allt efter
11 september-attackerna. Alla muslimer är terrorister, du vet.” Hon
log sorgset och smuttade på sitt vatten.
”Självklart, det måste vara jobbigt för dig.”
”Det är det. I politiska eller religiösa regimer vill alla vanliga männi
skor bara leva i fred. Tyvärr blir jag ofta bedömd redan innan jag har
öppnat munnen på grund av hur jag klär mig.’’
”Går du någonsin ut utan den?”
”Nej, men min far sa att jag skulle ta av mig min hijab när jag sökte
jobb. Han trodde att den skulle sätta käppar i hjulet för mig.”
”Du kanske skulle prova det, bli någon annan i några timmar, precis som jag har varit i kväll. Det skulle kunna vara befriande för dig
också.”
”Kanske det, men jag är nöjd med hur jag är. Ska vi beställa nu?”
Mariam gjorde det på franska.
”Så många dolda talanger”, retade jag henne. ”Var lärde du dig att
tala så bra franska?”
”Jag lärde mig i skolan och snappade sedan upp mer när jag jobbade för Bardin – det är en nödvändighet i modevärlden. Och jag antar
att jag har språköra. Jag lade märke till att du låter väldigt annorlunda på franska än på engelska, nästan som en annan person.”
”Hur menar du?” sa jag och stelnade till.
”Inte på ett dåligt sätt”, skyndade hon sig att säga. ”Du är mer
avslappnad på engelska – kanske för att din accent är lite amerikansk.
Du låter … allvarligare på franska på något sätt.”
”Mina systrar skulle asgarva om de hörde dig säga det där”, sa jag
med ett stort leende.
Över moules marinières och nybakat frasigt bröd, sådant som bara
fransmännen visste hur man bakade, uppmuntrade jag Mariam att
berätta om sin familj. Det var uppenbart att hon avgudade sina syskon och jag kände mig avundsjuk på kärleken som lyste i hennes
ögon.
”Jag kan knappt fatta att min lillasyster ska gifta sig nästa år. Mina
föräldrar brukar kalla mig för en gammal ungmö”, log hon när vi
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högg in på varsin tarte tatin till efterrätt. Jag hade redan lovat mig
själv att springa bort de extra kalorierna i hotellets gym i morgon
bitti.
”Tror du att du någonsin kommer att gifta dig?” frågade jag.
”Jag vet inte. Jag är helt klart inte redo att slå mig till ro än. Eller så
har jag kanske inte hittat ’den rätte’. Du då, om du inte har något emot
att jag frågar? Har du varit kär någon gång?”
För en gångs skull hade jag inget emot frågan. I kväll var vi bara två
unga kvinnor som var ute och åt middag och skvallrade.
”Japp, och jag tror inte att jag någonsin vill bli det igen.”
”Slutade det illa?”
”Det kan man lugnt säga”, sa jag nästan ohörbart. ”Han krossade
mitt hjärta. Det knäckte mig, men vad fan, det är sådant som händer,
eller hur?”
”Det kommer att finnas någon annan för dig, Electra, det vet jag att
det gör.”
”Du låter som min syster Tiggy. Hon är väldigt andlig och säger
alltid sådana där saker.”
”Hon kanske har rätt, och jag också. Jag tror verkligen att det finns
någon för alla.”
”Men frågan är: Kommer vi någonsin att hitta dem? Världen är
stor, vet du.”
”Sant”, höll Mariam med och kvävde en gäspning. ”Förlåt mig, jag
sov inte så mycket i natt. Jag är inte så bra på att hantera jetlag.”
”Jag ber om notan.” Jag vinkade åt servitören för att han skulle
komma. Han ignorerade mig fullständigt.
”Hur fräck kan man vara?” sa jag argt när han fem minuter senare
fortfarande ignorerade oss.
”Han har fullt upp, Electra, han kommer till oss när han får tid.
Tålamod är en dygd, vet du väl.”
”En som jag aldrig har haft”, muttrade jag och försökte hålla min
ilska under kontroll.
”Jaha, ja”, sa hon när vi till slut lämnade restaurangen efter att servitören hade bestämt sig för att hedra oss med sin närvaro, ”i kväll
har jag lärt mig att du inte tycker om att bli ignorerad.”
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”Alldeles rätt. I en familj med sex flickor var man tvungen att skrika högst för att höras. Och det gjorde jag”, skrattade jag.
”Nu försöker vi hitta en taxi tillbaka till hotellet …”
Jag hörde knappt vad hon sa, för min uppmärksamhet hade fångats av en man som satt ensam vid ett av borden på uteserveringen och
drack konjak.
”Åh, herregud …” viskade jag.
”Vad är det?”
”Den där mannen. Jag känner honom. Han jobbar för min familj.”
Jag gick mot bordet och stod i princip alldeles bredvid honom innan
han tittade upp på mig.
”Christian?”
Han stirrade på mig och jag såg hur förvirrad han var. ”Pardon,
mademoiselle, känner jag er?” frågade han mig på franska.
Jag böjde mig ner och viskade i hans öra. ”Det är klart att du gör,
din idiot! Det är jag, Electra!”
”Mon Dieu! Självklart är det du, Electra! Milda ma…”
”Schh! Jag har på mig en förklädnad!”
”Den är verkligen bra, men nu ser jag förstås att det är du.”
Jag insåg att Mariam stod alldeles bakom mig.
”Mariam, det här är Christian och han är … ja, en i familjen kan
man säga”, log jag ner mot honom. ”Stör vi dig om vi slår oss ner och
tar en drink? Det är ett sådant sammanträffande att få se dig här.”
”Om du ursäktar så tänker jag gå tillbaka till hotellet”, sa Mariam.
”Annars kommer jag att somna stående. Det var trevligt att träffa dig,
Christian. Bonne soirée”, nickade hon innan hon vände sig om och försvann in i folkmassan som gick längs den livliga gatan i Montmartre.
”Får jag slå mig ner?” sa jag.
”Självklart, sätt dig. Jag ska beställa en konjak åt dig.”
Jag såg hur Christian gjorde en gest åt den unga servitrisen som
hade hand om uteserveringen. Jag hade varit störtkär i honom när jag
var liten – han var trots allt den enda killen under trettio som jag hade
kommit i kontakt med på Atlantis. Tio år senare såg han inte ut att ha
förändrats ett dugg och det slog mig att jag inte hade någon aning om
hur gammal han var. Eller, insåg jag skamset, vem han var.
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”Så”, sa jag, ”vad gör du här?”
”Jag … jo, jag har varit och hälsat på en gammal vän.”
”Okej”, nickade jag och kände på mig att han ljög. ”Vet du, det var
Ma som hittade en bostad åt mig bara några hus härifrån när jag kom
till Paris första gången. Jag jobbade på just den här restaurangen. Det
känns så länge sedan nu.”
”Det är det, Electra, nästan tio år. Ah, här kommer konjaken.
Santé.”
”Santé.” Jag skålade med honom och vi tog en stor klunk båda två.
”Får jag fråga vad du gör ute på Montmartres gator i förklädnad?”
”Mariam – tjejen du precis träffade – är min assistent och jag klagade över att jag inte kunde gå någonstans utan att bli igenkänd. Så
hon klädde ut mig och sedan gick vi och åt middag tillsammans.”
”Tyckte du om att inte vara du då?”
”Jag vet inte riktigt, om jag ska vara ärlig. Jag menar, det har absolut sina fördelar – du och jag skulle inte kunna sitta här och prata
utan att bli störda om jag inte hade min förklädnad, men samtidigt är
det irriterande att bli ignorerad.”
”Ja, det tror jag säkert att det är. Så” – Christian tog ännu en klunk
av sin konjak – ”hur är det med dig?”
”Det är okej”, sa jag och ryckte på axlarna. ”Hur är det med Ma?
Och Claudia?”
”De mår bra. Båda två är friska.”
”Jag undrar ofta vad de gör nu för tiden, nu när både vi och Pa är
borta.”
”Jag skulle inte oroa mig för det, Electra. De håller sig fullt sysselsatta.”
”Och du då?”
”Det finns alltid mycket att göra i och runt huset och det går sällan
mer än en månad utan att en eller flera av dina systrar kommer på
besök. Ally är på Atlantis nu med sin vackre son, Bear.”
”Ma måste vara i himmelriket.”
”Det tror jag att hon är, ja.” Christian log, vilket han sällan brukade
göra. ”Han är den första i nästa generation. Marina känner sig behövd
igen och det är fint att se henne glad.”
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”Hur är det med Bear? Min systerson”, tillade jag, förvånad över
ordet.
”Han är perfekt, precis som alla nyfödda barn.”
”Gråter han och skriker ibland?” frågade jag. Christian var, tekniskt sett, anställd av mig och mina systrar, men i kväll störde jag mig
på hans hänsynsfullhet.
”Ja, det händer, men vilken bebis gör inte det?”
”Kommer du ihåg när jag bodde hemma?”
”Det är klart att jag gör.”
”Jag menar, när jag var bebis?”
”När du var bebis var jag bara nio år, Electra.”
Aha! Då måste Christian vara ungefär trettiofem …
”Men jag kommer ihåg att du körde båten när jag var väldigt liten.”
”Ja, men din far var alltid med och såg till att jag klarade av det
innan han lät mig köra ensam.”
”Herregud!” Jag satte handen för munnen när ett minne dök upp i
huvudet på mig. ”Kommer du ihåg när jag var ungefär tretton och
rymde från skolan till Atlantis? Och Pa sa till mig att jag måste åka
tillbaka och åtminstone försöka, eftersom jag inte hade gett det en
chans? Men jag ville verkligen inte åka, så jag hoppade ur båten mitt i
Genèvesjön och försökte simma mot stranden.”
Jag såg i Christians varma bruna ögon att han också mindes. ”Hur
skulle jag kunna glömma det? Du var nära att drunkna – du tänkte
inte på att ta av dig kappan innan du hoppade, i så du hamnade under
vattnet. Under en kort stund kunde jag inte hitta dig …” Han skakade på huvudet. ”Det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv. Om jag
hade förlorat dig …”
”Skulle Pa ha blivit väldigt arg”, höll jag med i ett försök att lätta
upp stämningen, för Christian såg ut som om han skulle börja gråta.
”Jag skulle aldrig ha förlåtit mig själv, Electra.”
”Nåja, tricket fungerade åtminstone delvis. Han tvingade mig inte
att åka tillbaka till skolan förrän några dagar senare.”
”Nej.”
”Hur länge ska du vara i Paris?”
”Jag åker i morgon. Du då?”
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”Söndag kväll. Jag bokade om mitt flyg i eftermiddags, men sedan
svek min dejt mig”, sa jag och ryckte på axlarna.
”Då borde du följa med mig tillbaka till Atlantis och träffa din systerson. Jag har bilen här så jag kan köra dig. Alla skulle bli väldigt
glada över att träffa dig.”
”Tror du det?” Jag skakade på huvudet. ”Det tror inte jag.”
”Varför säger du så? Marina och Claudia pratar alltid om dig. De
har en klippbok med alla dina modellfoton i.”
”Har de? Vad gulligt. Någon annan gång kanske.”
”Du har mitt nummer om du skulle ändra dig.”
”Det har jag definitivt”, log jag. ”Det är inpräntat i min hjärna. När
det blev jobbigt i skolan visste jag att du snart skulle komma och
rädda mig.”
”Jag borde gå tillbaka. Jag åker tidigt i morgon bitti.” Christian
gjorde en gest för att få notan.
”Var bor du någonstans?” frågade jag.
”I samma hus som du bodde. Det är en vän till Marina som äger
det.”
”Är det sant? Det visste jag inte.” Ett flyktigt minne av min parisiska hyresvärdinna – en urgammal kvinna vars ansikte bar spår av en
livstid med absint och cigaretter – dök upp i huvudet.
”Hur som helst.” Christian reste sig upp. ”Hör av dig om du ändrar
dig. Jag åker klockan sju. Nu ska jag ordna en taxi åt dig.”
Medan vi gick njöt jag av att Christian var minst lika lång som jag.
Han var även galet vältränad och konturerna av hans muskulösa
överkropp syntes genom den vita skjortan. När han vinkade till sig en
taxi kändes det av någon löjlig anledning som det hade gjort varje
gång han hade lämnat mig i skolan och jag hade sett honom åka iväg
och önskat att jag satt i bilen med honom.
”Var bor du, Electra?”
”The Ritz”, sa jag och klev in i taxins baksäte.
”Det var fint att se dig. Du tar väl hand om dig?”
”Ja, det ska jag göra”, ropade jag genom fönstret när taxin körde
iväg.
När jag en halvtimme senare kröp ner i sängen insåg jag plötsligt
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att jag inte hade dragit någon lina sedan i eftermiddags med Maxime,
och det gjorde mig väldigt nöjd.

Till mitt stora förtret vaknade jag klockan fem nästa morgon och
trots att jag tog en sömntablett vägrade min hjärna att släcka ner. Så
jag låg där och funderade över min innehållslösa helg i Paris, samtidigt som jag tittade igenom mina kontakter i mobilen för att hitta
några lekkamrater som kunde hålla mig sysselsatt. Jag insåg att det
inte fanns någon jag egentligen ville träffa, för då skulle jag behöva
anstränga mig och vara supermodellen Electra och jag ville bara ha
lugn och ro.
Men inte ensam … tänkte jag medan jag såg hur de självlysande
siffrorna på klockan bredvid sängen plågsamt sakta rörde sig mot
klockan sex.
Sedan kom jag att tänka på Atlantis, med Ma och Claudia, och hur
jag skulle kunna gå runt i huset och trädgården iklädd de gamla mjukisbyxorna som låg i nedersta byrålådan i mitt rum, och att jag inte
skulle behöva anstränga mig för att vara någon annan än mig själv …
Innan jag hann ändra mig ringde jag Christians mobilnummer.
”God morgon, Electra.”
”Hej, Christian. Jag tänkte att jag faktiskt skulle ta och åka med dig
tillbaka till Atlantis.”
”Det var goda nyheter! Marina och Claudia kommer att bli väldigt
glada. Ska jag hämta dig vid The Ritz om en timme?”
”Toppen, tack.”
Sedan skickade jag ett sms till Mariam.
Är du vaken?
		
Ja. Vad kan jag hjälpa dig med?
Ring mig.
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Det gjorde hon och jag förklarade att jag skulle bli tvungen att flyga
tillbaka till USA från Genève i stället för Paris.
”Inga problem, Electra. Vill du att jag ska boka hotellrum åt dig?”
”Nej, jag ska hem och träffa min familj.”
”Underbart!” svarade hon med så mycket värme att jag kunde se
framför mig hur hon log. ”Jag återkommer när allt är bekräftat.”
”Du då, Mariam?” sa jag, plötsligt medveten om att jag skulle
lämna henne åt sitt öde. ”Klarar du dig i Paris? Du får gärna ta ett flyg
hem i dag och betala med kreditkortet om du vill.”
”Nej, Electra, jag trivs bra här. Jag hade tänkt träffa Bardin i eftermiddag, om det var okej för dig, så jag ska ordna med allt och sedan
möter jag dig på flygplatsen i Genève i morgon kväll.”
Jag drog en lina från paketet som Maxime hade lämnat åt mig,
sedan packade jag ner allting i min resväska och min bag och beställde ett urval franska bakverk, med frukt vid sidan av för att det skulle
kännas bättre efter alla extra kolhydrater. Efter frukost ringde jag på
piccolon, som fick bära ner mina väskor. Jag tog på mig mina stora
svarta solglasögon (CeCe hade en gång sagt att jag såg ut som en spyfluga i dem) och följde efter mina väskor ut till Christian och den
bekväma Mercedesen. När han välkomnade mig och öppnade bakdörren, skakade jag på huvudet.
”Jag vill åka därframme om du inte har något emot det.”
”Inte alls”, sa Christian och gick för att öppna passagerardörren åt
mig.
När jag satte mig till rätta i framsätet kände jag den där lugnande
doften av skinn, luftfräschare och Pas omisskännliga citronaktiga
doft. Jag hade klivit in i vår familjs bilar sedan jag var barn och doften
hade aldrig förändrats, trots att Pa var borta nu. Den betydde hemma
och trygghet och om jag hade kunnat fylla den i en flaska skulle jag
ha gjort det.
”Har du allt du behöver, Electra?” frågade Christian när han startade motorn.
”Ja, tack.”
”Resan brukar ta ungefär fem timmar”, sa Christian när vi lämnade The Ritz.
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”Har du berättat för Ma att jag kommer?”
”Ja, det har jag. Hon frågade om du hade några speciella önskemål
angående maten.”
”Jag …”
Jag insåg att jag senast jag var hemma hade gått på detox och
druckit hinkvis med grönt te. Jag hade varit tillsammans med Mitch,
som var så ren att han glänste, men jag hade tagit med mig en nödflaska med vodka ifall jag skulle få ett återfall. Vilket jag hade fått,
men det var förståeligt eftersom det var första gången det inte fanns
någon Pa på Atlantis – en vaka utan begravning.
”Mår du bra, Electra?”
”Bara fint, tack. Christian?”
”Ja?”
”Körde du Pa till många olika ställen?”
”Inte direkt, nej. Mestadels till flygplatsen i Genève så att han kunde
ta sitt privatplan.”
”Visste du vart han skulle?”
”Ibland, ja.”
”Och vart var det?”
”Många platser runt om i världen.”
”Vet du vad han sysslade med egentligen?”
”Jag har ingen aning, Electra. Han var en väldigt hemlighetsfull
man.”
”Det var en underdrift”, suckade jag. ”Tycker du inte att det är konstigt att ingen av oss visste? De flesta barn kan säga att deras pappa är
butiksägare eller advokat, men jag kunde inte säga någonting, för jag
hade ingen aning.”
Christian satt tyst med blicken på vägen. Eftersom han var familjens chaufför, både i bil och båt, var det omöjligt att tro att han inte
visste mer än han sa att han gjorde.
”Vet du vad?”
”Inte förrän du berättar, Electra.” Christian gav mig en antydan till
ett leende.
”När jag hade det jobbigt i skolan och du kom och hämtade mig,
var du och din bil min frizon.”

49

”Och vad är en frizon?”
”Åh, det är en terapeutterm för en plats där man kan leva i sin fantasi eller i en verklighet som gör en glad. Jag drömde ofta om att du
kom dit för att hämta mig.”
”Då känner jag mig hedrad.” Den här gången log Christian på riktigt.
”Sökte du jobbet hos Pa bara så där?” frågade jag.
”Din far hade känt mig från det att jag var en liten pojke. Jag
bodde … i närheten och han hjälpte mig – och min mamma – en hel
del.”
”Så du menar att han var en fadersgestalt för dig?”
”Ja”, höll Christian med efter en paus. ”Det var han.”
”Då kanske du är den mystiska sjunde systern!” skrattade jag.
”Din far var en oerhört vänlig man och hans bortgång är svår för
oss allihop.”
Var Pa vänlig eller kontrollerande? Eller var han både och? funderade jag när vi nådde utkanten av Paris och körde upp på motorvägen
mot Genève. Jag fällde mitt säte bakåt och slöt ögonen.

50

3
”Electra, vi är framme vid piren”, viskade en mjuk röst i mitt
öra.
Jag vaknade till och blinkade i det starka ljuset, som jag sedan insåg
var solen som speglade sig i Genèvesjöns blanka yta.
”Jag sov fyra timmar i sträck”, sa jag förvånat och klev ur bilen. ”Jag
sa ju att du var min frizon”, flinade jag mot honom när han öppnade
bakluckan. ”Jag behöver bara min bag – resten kan ligga kvar till i
morgon.”
Christian låste bilen och gick sedan före mig mot bryggan där
motorbåten låg förtöjd. Han höll fram handen för att hjälpa mig
ombord, och förberedde båten medan jag slog mig ner på den mjuka
skinnbänken i aktern. Jag tänkte på att jag alltid kände mig förväntansfull när jag var på väg till Atlantis. Och på vägen tillbaka kände
jag sedan vanligtvis lättnad över att åka därifrån.
Den här gången kanske det blir annorlunda, intalade jag mig själv
och sedan suckade jag, för det var också något som jag alltid kände.
Christian startade motorn och vi började den korta resan till mitt
barndomshem. Det var varmt för att vara sent i mars och jag njöt av
att känna solen mot ansiktet och låta håret fladdra i vinden.
När vi närmade oss halvön som Atlantis låg på, sträckte jag på halsen för att få syn på det mellan träden. Det var ett spektakulärt hus –
lite som ett Disneyslott och det var så vackert. Och inte alls typiskt för
Pa, tänkte jag för mig själv. Han hade haft en minimal garderob och
så vitt jag visste hade han alltid använt samma tre kavajer: en i linne
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på sommaren, en i tweed på vintern och en av okänt material som
han använde de andra årstiderna. Hans sovrum var så sparsamt möblerat att det såg ut som om en präst bodde där. Jag hade undrat om
han i hemlighet gjorde bot för något brott han hade begått i det förflutna, men det skulle jag aldrig få veta … När vi närmade oss bryggan på Atlantis, konstaterade jag att hans garderob och sovrum verkligen var en paradox i förhållande till resten av huset.
Ma stod redan och väntade på mig och vinkade upphetsat. Hon var
som alltid oklanderligt klädd och jag lade märke till att hon hade på
sig bouclékjolen från Chanel som jag hade lyckats sno åt mig från ett
provställ eftersom jag visste att hon skulle älska den.
”Electra! Chérie, vilken överraskning!” sa hon när hon ställde sig
på tå och jag böjde mig ner så att hon kunde kyssa mig på båda kinderna och lägga armarna om mig. Sedan backade hon ett steg och
synade mig. ”Du är lika vacker som alltid, men jag tycker att du är för
smal. Nåja, Claudia har skaffat ingredienser till blåbärspannkakorna
som du tycker så mycket om, ifall du skulle vilja ha sådana. Vet du om
att Ally är här med sin bebis?”
”Ja, Christian berättade det. Jag ser fram emot att få träffa min systerson”, sa jag och följde med henne längs gången och genom trädgården som låg mellan huset och sjön. Doften av gräs och de knoppande växterna var så frisk jämfört med stanken i New York. Jag drog in
ett djupt andetag av den rena luften.
”Följ med till köket”, sa Ma. ”Claudia håller redan på att göra i ordning brunch.”
Jag såg att Christian kom gående efter oss. När han hade ställt ner
min väska nedanför trappan gick jag fram till honom.
”Tack för att du skjutsade hit mig. Jag är glad att jag följde med.”
”Det var så lite, Electra. Vilken tid måste vi åka till flygplatsen i
morgon?”
”Runt tio på kvällen. Min assistent har bokat privatplanet till midnatt.”
”Okej. Om planerna ändras är det bara att du berättar för Marina
så informerar hon mig.”
”Det ska jag. Trevlig helg.”
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”Du också.” Han nickade åt mig och försvann sedan ut genom
ytterdörren.
”Electra!”
Jag vände mig om och fick se Ally komma ut från köket med
armarna utbredda.
”Hallå där, nyblivna mamman”, sa jag när hon kramade mig. ”Grattis.”
”Tack. Jag kan fortfarande inte fatta det.”
Hon såg fantastisk ut och det gjorde mig en smula avundsjuk.
Några gravidkilon hade gjort hennes smala ansikte mjukare och hennes vackra rödgyllene hår glänste som en gloria mot hennes porslinshy.
”Du ser fantastisk ut”, sa jag.
”Nej, det gör jag inte. Jag har gått upp åtta kilo som inte verkar vilja
försvinna och jag sover ungefär två timmar varje natt. Jag har en väldigt hungrig man i sängen”, skrattade hon.
”Var är han?”
”Sover för att ta igen natten som var så klart.” Ally höjde ena ögonbrynet i låtsad frustration, men jag hade aldrig sett henne så lycklig.
”Det ger oss åtminstone chansen att prata en stund”, tillade hon när vi
gick ut i köket. ”Jag insåg i dag att jag inte har träffat dig sedan i juni,
då vi var här efter att Pa hade dött.”
”Nej, jag har haft fullt upp.”
”Jag försöker ha koll på dig och hänga med i ditt liv i tidningar och
tidskrifter, men …”
”Hej, Electra”, sa Claudia på franska med sin grova tyska accent.
”Hur är det med dig?” Hon höll precis på att hälla pannkakssmet i en
stekpanna och jag hörde det lockande fräsandet.
”Jag mår bra, tack.”
”Kom och sätt dig och berätta allt som har hänt sedan jag träffade
dig senast.” Ally gjorde en gest mot en stol vid det långa bordet.
”Jag ska göra det, men först tänker jag gå upp och fräscha till mig
lite.” Jag vände mig om och lämnade köket, och kände mig plötsligt
panikslagen. Ally tyckte om att förhöra oss allihop och jag visste inte
riktigt om jag var redo för det just nu.
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Jag tog min bag och gick uppför trapporna till vindsvåningen – som
egentligen inte alls var någon vind, utan en rymlig våning där vi tjejer hade våra sovrum – och öppnade dörren till mitt rum. Allting såg
precis likadant ut som när jag som tonåring hade flyttat hemifrån till
Paris. Jag stirrade på väggarna, som var i samma gräddvita nyans som
de alltid hade varit, och satte mig på sängen. Jämfört med de andras
rum, vars väggar visade upp sina invånares personlighet, var mitt kalt.
Det fanns inga ledtrådar om personen som hade bott här under de
första sexton åren av sitt liv. Inga affischer med modeller eller popstjärnor eller balettdansöser eller sportstjärnor … ingenting som
visade vem jag var.
Jag stack ner handen i min väska, tog upp vodkaflaskan som låg
inlindad i mina kashmirbyxor och tog en stor klunk. Det här rummet
verkade uttrycka allt som fanns att säga om mig – att jag bara var ett
tomt skal. Jag hade inte – och hade aldrig haft – något brinnande
intresse för någonting. Och, tänkte jag medan jag lade tillbaka flaskan
i sitt kashmirnäste och tog fram det lilla paketet som låg i ytterfacket
på väskan för att dra en lina, jag visste inte vem jag var på den tiden
och jag vet inte vem jag är nu.

När jag kom ner igen hade vodkan lugnat mig och kokainet fått mig
på bättre humör. Och då Ma, Ally och jag satte oss ner för att njuta av
Claudias berömda brunch, gjorde jag som de ville och berättade allt
om de glamorösa festerna jag hade varit på och kändisarna jag hade
träffat, och gav dem lite menlöst internt skvaller när jag ändå höll på.
”Du och Mitch då? Jag läste i tidningen att ni hade gjort slut. Stämmer det?”
Jag hade väntat på det. Ally var fenomenal på att gå rakt på sak.
”Ja, för några månader sedan.”
”Vad var det som hände?”
”Äh, du vet”, sa jag med en axelryckning och drack lite hett, starkt
kaffe och önskade att det varit spetsat med bourbon. ”Han bodde i
LA och jag i New York, båda två reste mycket …”
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”Så han var inte ’den rätte’?” fortsatte Ally.
Det hördes plötsligt ett skrik någonstans i köket och jag såg mig
om.
”Det är babymonitorn. Bear har vaknat”, suckade Ally.
”Jag går och tar hand om honom”, erbjöd sig Ma, men Ally hade
redan rest sig upp och tryckte varsamt ner Ma på stolen igen.
”Du hade jour från klockan fem i morse, älskade Ma, så nu är det
min tur.”
Jag hade inte ens träffat min systerson än, men himmel vad jag
redan tyckte om honom. Han hade räddat mig undan Allys Stora
Förhör.
”Hur är din nya lägenhet?” frågade Ma och bytte samtalsämne. Om
finkänslighet hade haft en fysisk form skulle den ha sett ut som min
extramamma.
”Den är okej”, svarade jag, ”men hyreskontraktet är bara på ett år,
så jag kommer förmodligen att försöka hitta något annat snart.”
”Du är väl inte där så ofta med tanke på att du reser så mycket.”
”Helt rätt, det är jag inte, men det ger mig åtminstone någonstans
att förvara min garderob. Men, wow, kolla vem som är här.”
Ally var på väg mot bordet med en bebis som hade enorma, förvånade, bruna ögon. Hans mörkröda hår hade redan börjat locka sig
uppe på huvudet.
”Det här är Bear”, sa Ally och det stolta mammauttrycket lyste i
hennes ögon. Och varför skulle det inte göra det? Alla som var modiga nog att föda barn var hjältinnor enligt mig.
”Åh, herregud! Han är … så söt att man kan äta upp honom! Hur
gammal är han nu?” frågade jag när Ally satte sig ner och lade honom
i knäet.
”Sju veckor.”
”Oj, han är enorm!”
”Det är för att han har sådan god aptit”, log Ally medan hon knäppte upp skjortan och lade bebisen till rätta. Bear började suga högljutt
och jag ryckte till.
”Gör det inte ont när han äter?”
”Det gjorde det i början, men sedan vande vi oss, eller hur, älsk-
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ling?” sa hon och tittade ner på honom på samma sätt som jag gissade att jag ibland hade tittat på Mitch. Kärleksfullt, med andra ord.
”Nu ska vi lämna er flickor i fred så att ni får prata och så ses vi
senare”, sa Claudia när hon hade städat undan allt och följde efter Ma
ut ur köket.
”Jag beklagar verkligen det som hände Bears pappa, Ally.”
”Tack, Electra.”
”Visste han … visste pappan …”
”Han hette Theo.”
”Visste Theo om Bear?”
”Nej, och det gjorde inte jag heller förrän några veckor efter att han
hade dött. Just då tyckte jag att hela min värld hade rasat samman,
men nu” – Ally log mot mig och jag såg ren lycka i hennes klarblå
ögon – ”skulle jag inte vilja vara utan honom.”
”Funderade du på …?”
”Abort? Tanken slog mig som hastigast, ja. Jag menar, jag hade min
seglarkarriär, Bears pappa var död och just då hade jag inte heller
något hem. Men jag skulle aldrig ha kunnat göra det. Jag känner att
Bear var en gåva. Ibland när jag är uppe mitt i natten och ammar
honom, känner jag verkligen Theo omkring mig.”
”Hans ande menar du?”
”Ja, precis.”
”Jag trodde inte att du trodde på sådant där trams”, sa jag och rynkade pannan.
”Det gjorde jag inte heller, men kvällen innan Bear föddes hände
det något helt otroligt.”
”Vad då?”
”Jag flög till Spanien för att leta efter Tiggy, som precis hade fått
veta att hon hade en hjärtåkomma men som hade åkt iväg för att hitta
sin biologiska familj. Och hon berättade en sak för mig, Electra, en
sak som bara Theo kunde ha vetat.”
Jag såg hur Ally förde sin bleka hand till halsbandet hon hade på
sig.
”Vad var det för något?”
”Theo köpte det här åt mig.” Ally höll upp det lilla turkosa ögat som
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hängde i kedjan. ”Några veckor tidigare hade kedjan gått sönder och
Tiggy sa att Theo ville veta varför jag inte hade det på mig. Sedan sa hon
att han gillade namnet Bear, och vet du vad, Electra? Det gjorde han!”
Ally fick tårar i ögonen.
”Hur som helst, förut var jag en cyniker men nu är jag rädd att jag
har konverterat. Och jag bara vet att Theo vakar över oss.” Hon ryckte på axlarna och gav mig ett svagt leende.
”Jag önskar verkligen att jag hade en sådan stark tro. Problemet är
att jag inte tror på särskilt mycket alls. Hur är det med Tiggys hjärta
nu då?”
”Mycket bättre tydligen. Hon är tillbaka i de skotska högländerna
och är väldigt lycklig tillsammans med läkaren som tog hand om
henne när hon var sjuk. Det råkar även vara han som äger godset som
hon jobbar på.”
”Så bröllopsklockorna kanske ringer för henne snart då?”
”Det tvivlar jag på. Charlie är tekniskt sett fortfarande gift och går
igenom en rätt så hemsk skilsmässa, utifrån vad Tiggy har berättat för
mig.”
”Och våra andra systrar?”
”Maia är fortfarande i Brasilien med sin underbare man Floriano
och hans dotter, Star är i Kent i England och hjälper sin pojkvän – som
av någon anledning kallas för Mouse – att renovera hans hus, och
CeCe bor ute i bushen i Australien med sin morfar och sin vän Chrissie.
Jag har sett några bilder på hennes tavlor och de är helt fantastiska.
Hon är verkligen begåvad.”
”Så alla systrar har hittat ett nytt liv?” sa jag.
”Ja, det verkar så.”
”Och alla hittade de det när de letade efter sitt ursprung?”
”Ja, det gjorde de. Och det gjorde jag också. Visst skickade jag väl
ett mejl till dig och berättade att jag har en tvillingbror?”
”Eh …”
”Åh, Electra, det gjorde jag faktiskt. Och en biologisk far som är ett
musikaliskt geni, men även ett riktigt fyllo.” Jag såg hur Ally log kärleksfullt vid tanken på honom medan hon flinkt flyttade över bebisen
till det andra bröstet.
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”Så”, fortsatte hon, ”har du gjort något med ditt brev från Pa?”
”Jag har inte ens öppnat kuvertet och ärligt talat så kommer jag inte
ihåg var jag har lagt det. Det är möjligt att det har försvunnit.”
”Men Electra!” Ally gav mig sin mest ogillande blick. ”Du kan inte
mena allvar?”
”Det finns säkert någonstans, jag har bara inte brytt mig om att leta
efter det.”
”Vill du verkligen inte veta var du kommer ifrån?”
”Nej, jag förstår inte poängen med det. Vad spelar det för roll? Jag
är den jag är nu.”
”Tja, det hjälpte verkligen mig i alla fall. Och även om du inte vill
gå vidare med det som står i brevet, är orden som Pa skrev hans sista
gåva till oss allihop.”
”Men herregud!” Jag hade fått nog. ”Du och våra andra systrar
behandlar Pa som om han var en jäkla gud! Han var bara en kille som
adopterade oss – av någon skum anledning som ingen av oss faktiskt
känner till!”
”Skrik inte är du snäll, Electra, bebisen blir upprörd, men jag ber
om ursäkt ifall jag …”
”Jag tänker ta en promenad.”
Jag reste mig från bordet, gick med bestämda steg mot ytterdörren
och drog upp den. När jag hade smällt igen den efter mig gick jag
över gräsmattan mot bryggan och önskade, som jag alltid gjorde efter
några timmar på Atlantis, att jag inte hade kommit tillbaka hit.
”Vad är det med mina systrar och Pa? Han är inte ens vår biologiska far, för Guds skull!”
Jag fortsatte att klaga för mig själv medan jag satte mig ner och
dinglade med benen över kanten på bryggan. Jag försökte ta några
djupa andetag. Det hjälpte inte. Kanske en lina till skulle göra susen.
Jag reste mig upp och gick tillbaka samma väg till huset, och smög på
tå uppför trapporna så att ingen skulle höra mig. Väl i mitt rum låste
jag dörren och tog fram det jag behövde.
Några minuter senare kände jag mig mycket lugnare. Jag lade mig
på sängen och såg framför mig alla mina systrar i tur och ordning. Av
någon anledning kom de till mig som Disneyprinsessor, vilket var
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otroligt roligt. De var inte ett dugg irriterande när de såg ut så och jag
älskade dem allihop, alla utom CeCe (hon dök plötsligt upp som
häxan i Snövit). Jag fnittrade och kom fram till att det var elakt, till
och med när det gällde CeCe. Jag visste att folk sa att man inte kunde
välja sin familj, bara sina vänner, men Pa hade valt oss och vi fick stå
ut med varandra. Orsaken till att CeCe och jag inte kom överens kanske var att hon inte tolererade allt jag ställde till med så som de andra
gjorde. Och hon kunde skrika högre än jag också. De andra gjorde
vad som helst för att bibehålla friden, men hon brydde sig inte. Lite
som jag …
Mina fyra äldsta systrar hade förmodligen aldrig tänkt på att de
alla hade varandra – Ally och Maia, Star och CeCe – så Tiggy hade
blivit kvar åt mig. Det var henne jag hade blivit hopföst med under
vår uppväxt – det skilde bara några månader mellan oss – och även
om jag verkligen älskade henne, kunde vi inte ha varit mer olika. Det
gjorde inte saken bättre att alla mina storasystrar hade klargjort att
den lillasyster de tyckte bäst om att leka med var Tiggy, inte jag. Tiggy
vrålade och skrek inte och fick inte utbrott hela tiden. Hon satt bara i
någons knä och sög på tummen och var perfekt. Jag hade försökt
komma närmare henne när vi växte upp eftersom jag kände mig
ensam, men all den där andliga skiten hon höll på med gjorde mig
galen.
När kokainet slutade verka, slutade mina systrar att vara Disneyprinsessor och blev sig själva igen. Vad spelade det för roll egentligen?
Nu när Pa var borta var vi bara en brokig skara kvinnor som hade blivit hoptvingade som barn, men som nu gick åt skilda håll. Jag tog
några djupa andetag och försökte göra det som alla mina terapeuter
hade sagt åt mig att göra: att analysera varför jag hade blivit så arg.
Och för en gångs skull trodde jag att jag visste varför. Ally hade berättat att alla mina systrar var lyckliga – de hade hittat nya liv med personer som älskade dem. Till och med CeCe, som jag alltid hade trott
var lika omöjlig att älska som jag, hade på något sätt lyckats komma
över sin märkliga fixering vid Star och gått vidare. Och, vilket var
ännu viktigare, hon hade hittat sin passion i konsten, något som hon
alltid hade älskat.
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Och här var jag, ensam kvar som vanligt. Sedan Pa dött hade jag
inte lyckats hitta någonting, förutom en ny och mer pålitlig langare,
trots att jag var den överlägset mest framgångsrika systern ekonomiskt sett. Enligt min revisor skulle jag kunna sluta jobba redan i dag
och aldrig mer behöva oroa mig för pengar – men vad var det för
mening med det när jag inte hade någon aning om vad jag ville göra
mer i livet?
Det knackade på min dörr.
”Electra? Är du där?”
Det var Ally. ”Ja, kom in.”
Det gjorde hon, med Bear på armen.
”Jag är hemskt ledsen ifall jag sa något som gjorde dig upprörd,
Electra”, sa hon och dröjde sig kvar i dörröppningen.
”Äh, tänk inte på det. Det är inte ditt fel, det är jag.”
”Vad det än är så ber jag om ursäkt. Det är så härligt att se dig och
jag är verkligen glad över att du kom hit. Får jag slå mig ner? Han
väger ett ton.”
”Visst”, sa jag med en suck. Det sista jag behövde var att bli fast i
mitt rum medan Ally frågade ut mig.
”Jag ville bara berätta en sak för dig, Electra. Något som Tiggy sa
att vi borde undersöka.”
”Jaså, vad då?”
”När hon var här för en månad sedan hittade hon tydligen en källare dit det gick en hemlig hiss.”
”Eh … okej. Och?”
”Hon sa att den användes som vinkällare, men hon upptäckte att
det fanns en dörr gömd bakom ett av vinställen. Vi kanske borde ta
reda på vart den leder.”
”Okej. Kan vi inte bara fråga Ma?”
”Jo, det kan vi, men Tiggy fick känslan av att hon inte ville prata om
det.”
”Herregud, Ally! Det här är vårt hus och Ma jobbar för oss! Vi
måste väl kunna fråga vad som helst och göra vad vi vill här, eller?”
”Ja, det kan vi, men”, sa Ally tyst, ”vi kanske måste gå försiktigt
fram av respekt. Ma har varit här länge – hon och Claudia har skött
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huset och tagit hand om oss, och jag vill inte att hon ska tycka att vi
trampar henne på tårna nu när saker och ting är … annorlunda.”
”Så det du menar är att du vill att vi ska åka ner i hissen i smyg mitt
i natten och ta reda på vart den här dörren leder?” Jag höjde ena
ögonbrynet. ”Jag förstår fortfarande inte varför vi måste göra det så
jäkla hemligt när vi bara kan fråga henne.”
”Kom igen nu, Electra, sluta vara så lättretlig. Den hemliga hissen
och källaren finns där och Pa satte in dem av en anledning. Vad du än
tycker och tänker om honom så var han en praktisk man. Jag är ändå
alltid vaken på nätterna på grund av Bear så jag tänker undersöka
saken. Jag undrade bara om du hade lust att följa med mig. Tiggy sa
att vi skulle behöva vara två för att flytta vinstället från den dolda dörren. Hon berättade också var nyckeln fanns. Skulle du kunna tänka
dig att hålla Bear i några minuter medan jag går på toa?” Ally reste sig
upp och satte Bear i mitt knä. Jag blev tvungen att ta tag i honom med
båda händerna för att han inte skulle ramla baklänges. Han rapade
ljudligt som vedergällning.
”Underbart!” sa Ally från dörröppningen. ”Jag har försökt få honom
att göra så där i en timme nu!”
Dörren stängdes efter henne och Bear och jag blev ensamma.
Jag tittade ner på honom och han tittade upp på mig.
”Hej”, sa jag och bad en bön om att han inte skulle kissa på mig
eller något. Det var första gången någonsin som jag höll i en bebis.
Han hickade och fortsatte att stirra på mig.
”Vad tänker du på, lillkillen? Undrar du varför jag har en helt
annan färg än din mamma, trots att jag är din moster? Du har aldrig
träffat honom, men din morfar var verkligen konstig”, fortsatte jag,
eftersom han verkade tycka om samtalet. ”Jag menar, han var fantastisk, väldigt intelligent och så, men jag tror att han hade en massa
hemligheter för oss. Vad tror du?”
Plötsligt kände jag hur hans lilla kropp slappnade av i min famn
och när Ally kom tillbaka hade Bear slutit ögonen och sov djupt.
”Oj, du har verkligen bra hand med honom”, log Ally mot mig. ”I
vanliga fall måste jag vagga honom i flera timmar innan han ger
efter.”
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”Han blev förmodligen uttråkad”, sa jag avfärdande medan Ally
varsamt tog honom ifrån mig.
”Jag ska lägga honom i hans spjälsäng och passa på att vila lite
medan jag kan”, viskade hon. ”Vi ses senare.”

Före middagen såg jag till att ha druckit tillräckligt mycket förebyggande vodka för att hålla mig lugn och sedan tog jag en rejäl skvätt till
från flaskan i skafferiet när jag kom ner. Tack och lov handlade inte
samtalet om så mycket annat än hur fenomenal Claudias matlagning
var (det var hennes berömda schnitzel och jag åt upp varenda smula)
och våra planer på en tur med båten till Grekland för att lägga ner en
krans på ettårsdagen av Pas död.
”Jag trodde att vi systrar skulle göra själva kryssningen ensamma,
men Maia flyger hit en vecka i förväg tillsammans med Floriano, som
jag bara längtar efter att få träffa, och hans dotter Valentina”, berättade Ally för mig. ”Star, Mouse och hans son Rory kommer också hit
med flyg, och även Tiggy, hennes pojkvän Charlie och hans dotter
Zara …”
”Himmel!” avbröt jag. ”Så både Maia, Star och Tiggy är bonusmammor till sina partners barn?”
”Ja, det är de”, bekräftade Ally.
”Och eftersom jag är er extramamma, vet jag att mina flickor kommer att älska barnen de har i sin vård precis lika mycket trots att de
inte är släkt”, sa Ma bestämt.
”Kommer CeCe?”
”Hon sa att hon skulle det, ja. Hon hoppas att hennes morfar och
hennes vän Chrissie också ska följa med.”
”Hennes ’vän’ Chrissie?”
Både Ma och Ally stirrade på mig och jag undrade varför det alltid
var jag som måste berätta sanningen i den här familjen.
”De är tillsammans va?”
”Jag vet inte”, sa Ally, ”men hon låter väldigt lycklig och det är det
viktigaste.”
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”Men det var väl uppenbart redan från början att CeCe är lesbisk,
eller hur? Att hon var kär i Star?”
”Electra, vi har ingen rätt att snoka i folks privatliv”, avbröt Ma.
”Men CeCe är väl inte ’folk’? Och dessutom, vad är problemet? Om
hon har hittat någon hon tycker om är jag glad för hennes skull.”
”Det kommer verkligen att bli svårt att få plats”, fortsatte Ma obevekligt.
”Tja, om alla ni andra har skaffat familj och jag bara har mig själv
och det blir ont om plats, kanske jag ska låta bli att komma.”
”Åh, Electra, säg inte så där! Du måste komma, du lovade.” Ally såg
genuint upprörd ut.
”Ja, ja, jag kanske kan sova i den hemliga källaren som Tiggy hittade när hon var här”, svarade jag och vände mig mot Ma.
Ally stirrade argt på mig över bordet, men jag var för full för att bry
mig.
”Ah, källaren.” Ma betraktade oss båda två. ”Ja, jag berättade för
Tiggy att den fanns och det är inte något mystiskt med det. När vi har
ätit upp Claudias utsökta äppelstrudel ska jag själv ta med er ner så
att ni får se den.”
Jag gav Ally en ”där ser du!”-blick, som hon besvarade med att
ursinnigt höja ögonbrynen, och när desserten var uppäten reste sig
Ma upp och tog fram en nyckel ur nyckelskåpet på väggen.
”Jaha, ja, ska vi åka ner?”
Vi behövde inte svara, för hon var redan på väg ut ur köket och
Ally och jag följde efter henne. Ute i korridoren tog Ma tag i en mäs�singsklinka och drog undan en panel av mahogny så att en liten hiss
blev synlig.
”Varför sattes den här in?” frågade jag.
”Som jag förklarade för Tiggy blev er far inte yngre och han ville
obehindrat kunna ta sig till alla delar av huset.” Ma öppnade dörren
och vi trängde oss in alla tre. Jag kände mig genast klaustrofobisk och
tog några djupa andetag innan hon tryckte på en mässingsknapp och
dörren stängdes bakom oss.
”Ja, det fattar jag, men varför gömde han den?” frågade jag när hissen började röra sig.
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”Kan du hålla klaffen, Electra?” väste Ally, som nu var oerhört irriterad på mig. ”Ma kommer säkert att förklara allting.”
Resan tog fyra sekunder och jag kände studsen när vi nådde botten. Dörren gled upp och vi klev ut i en enkel källare som, precis som
Ally hade sagt, hade vinställ längs alla väggar.
”Så här ser det ut.” Ma gjorde en gest med armarna runt rummet.
”Er fars vinkällare.” Hon vände sig mot mig och log. ”Jag är ledsen,
Electra, det är inget mystiskt med den.”
”Men …”
Bakom Ma gav Ally mig en blick som till och med jag insåg att jag
inte kunde ignorera.
”Jag … ja, den är väldigt fin.” Jag började gå längs hyllorna och tittade på vad Pa hade samlat på sig här nere. Jag drog ut en flaska.
”Wow, Château Margaux, 1957. Den här kostar över tvåtusen dollar
på de bästa restaurangerna i New York. Synd att jag tycker bättre om
vodka.”
”Kan vi åka tillbaka upp nu? Jag måste titta till Bear”, sa Ally och
gav mig ännu en varnande blick.
”Ge mig några minuter till bara”, svarade jag och fortsatte att titta
längs vinställen, drog ut en flaska här och där och låtsades studera
etiketterna medan jag hela tiden höll utkik efter den dolda dörren
som Ally hade berättat om. I rummets högra del tittade jag på en
1972 Rothschild Burgundy och fick syn på de nästan osynliga linjerna runt en öppning i gipset bakom vinställen. ”Okej”, sa jag och gick
tillbaka till dem. ”Nu kan vi gå.”
När vi gick mot hissen såg jag att den hade en stålram runt sig.
”Vad är den här till för, Ma?” Jag pekade på den.
”Om man trycker på den där knappen” – Ma visade på ena sidan av
ramen – ”stängs ståldörrarna framför hissen.”
”Så om vi trycker på den nu kommer vi att bli fast här nere?” frågade jag och paniken steg inom mig.
”Nej, naturligtvis inte, Electra, men om någon försökte ta sig in i
källaren via hissen skulle den inte komma in. Det är som ett bankvalv”, förklarade hon medan vi klämde oss in i det trånga utrymmet
igen. ”Det är inget ovanligt i ett hus som ligger isolerat och där det

64

bor en rik familj. Om, Gud förbjude, Atlantis blev utsatt för inbrottstjuvar eller något ännu värre, skulle vi kunna stänga in oss och ringa
efter hjälp. Och ja, chérie” – Ma gav mig ett spänt leende medan vi
åkte upp – ”det finns wifisignal där nere. Så där ja”, sa hon när vi lämnade hissen och gick tillbaka till köket, och jag lade på minnet var
hon hängde nyckeln i nyckelskåpet, ”nu får ni ursäkta mig, men jag är
trött i kväll och måste gå och lägga mig.”
”Det är Bears fel – du har varit uppe sedan fem, Ma. Jag tar hand
om honom i morgon bitti.”
”Nej, Ally. Om jag går och lägger mig nu kommer det att gå bra. Jag
vaknar ändå tidigt numera. God natt.” Hon nickade åt oss och lämnade köket.
”Jag ska gå upp och titta till Bear”, sa Ally och skulle precis följa
efter Ma när jag knackade henne på axeln.
”Varför tar du inte hissen?” Jag tog nyckeln från kroken och dinglade med den framför henne. ”Den går upp till vindsvåningen. Det
fanns en knapp till den i hissen.”
”Nej, Electra, jag klarar mig, tack.”
”Skyll dig själv”, sa jag med en axelryckning när hon gick mot trappan. Jag gjorde i ordning ännu en vodka med cola åt mig och gick
sedan genom hallen och sköt upp dörren till Pas arbetsrum. Det var
som ett levande museum; det kändes som om Pa bara hade gått ut en
stund och snart skulle komma tillbaka. Hans penna och anteckningsblock låg fortfarande mitt på skrivbordet och allting var perfekt som
vanligt –till skillnad från hans yngsta dotter, tänkte jag med ett självbelåtet leende och satte mig i hans gamla skinnklädda kaptensstol.
Jag tittade på bokhyllorna som stod längs ena väggen, reste mig upp
och gick fram och drog ut det stora Oxford English Dictionary, som
jag så ofta hade använt när jag var liten. En dag hade jag kommit in
och fått se Pa sitta i sin stol och lösa ett korsord i en engelsk nyhetstidning.
”Hej, Electra”, hade han sagt med ett leende när han tittade upp på
mig. ”Jag har problem med det här.”
Jag hade läst ledtråden – De stängs vid sömn (8) – och funderat.
”Ens ögonlock kanske?”
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”Ja, självklart, du har rätt! Vilken smart flicka du är.”
Från den dagen brukade han, när det var skollov eller annars när
han var hemma, ropa in mig i sitt arbetsrum och så satt vi där tillsammans och löste korsord. Jag hade alltid tyckt att det var lugnande och tog fortfarande ofta med mig en tidning från avgångsloungen när jag väntade på ett flyg. Det hade även gett mig ett väldigt
bra engelskt ordförråd, som jag visste förvånade journalister som
intervjuade mig – alla antog att jag var lika ytlig som sminket i mitt
ansikte.
Jag ställde tillbaka lexikonet och skulle precis lämna rummet när
jag hejdades av den starka doften av Pas cologne. Jag skulle ha känt
igen den där friska citrondoften var som helst. Det gick en ilning
längs ryggraden på mig när jag tänkte på det som Ally hade sagt tidigare om att hon kände att Theo var hos henne …
Med en rysning lämnade jag snabbt arbetsrummet och smällde
igen dörren efter mig.
Ally var tillbaka i köket och höll på med några nappflaskor.
”Varför är det mjölk i den där tillbringaren?” frågade jag. ”Jag trodde att du ammade Bear.”
”Det gör jag, men jag pumpade ur det här förut så att Ma kan mata
Bear när han vaknar i morgon bitti.”
”Usch.” Jag rös till igen när jag såg hur hon hällde över mjölken i en
nappflaska. ”Om jag någon gång får barn, vilket jag tvivlar starkt på,
skulle jag aldrig kunna göra allt det där.”
”Man ska aldrig säga aldrig”, log Ally mot mig. ”Förresten såg jag ett
foto av dig och Zed Eszu i någon tidskrift för några veckor sedan. Är
ni tillsammans?”
”Herregud, nej”, sa jag och stack ner handen i kakburken och tog
upp en mördegskaka. ”Vi går ut och leker tillsammans i New York
ibland. Eller, för att vara mer korrekt, vi stannar hemma.”
”Menar du att han är din älskare?”
”Ja, hur så? Har du problem med det?”
”Nej, inte alls, jag menar …” Ally vände sig mot mig och såg nervös
ut. ”Jag …”
”Vad då, Ally?”
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”Äh, ingenting. Hur som helst, nu ska jag gå och lägga mig och försöka sova medan jag kan. Du då?”
”Ja, jag följer ditt exempel”, sa jag.
Det var först när jag hade tömt en tandborstmugg med ren vodka
och krupit ner i min barndomssäng och kände mig härligt lummig
som jag kom ihåg konturen av dörren bakom vinstället nere i källaren. Jag kanske borde åka ner och undersöka nu …
”I morgon”, lovade jag mig själv innan mina ögonlock föll ihop.
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