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– Du kan dra åt ...! skrek Belle och smällde igen 
lägenhetsdörren efter sig. 

Belles mamma, Veronica, sjönk ihop på 
köksstolen. Det var inte första gången de hade 
grälat den senaste tiden. 

Kanske är det puberteten, tänkte hon. 
Belles humör växlade så snabbt. Ena 

stunden var hon jätteglad, för att sedan plötsligt 
bli sur och vresig. Fast om Veronica tänkte efter 
lite, så fanns det en sak till som gjorde att de 
grälade oftare nuförtiden. Belle hade alltmer 
börjat prata om att hon ville åka och hälsa på 
sin pappa i Stockholm. Veronica och Christer 
hade skilt sig fem år tidigare. En kort tid senare 
hade Christer fått jobb på ett it-företag i 
Stockholm och flyttat dit. Sedan dess hade 

Till Belle
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Belle inte träffat sin pappa så ofta, kanske bara 
en eller två gånger per år. De gångerna hade 
Christer åkt de nästan femtio milen tvärs över 
Sverige. Då hade han bokat hotellrum över 
helgen i sin gamla hemstad och umgåtts 
intensivt med sin dotter. Christer hade flera 
gånger försökt förmå Veronica att låta Belle ta 
tåget till Stockholm. Men Veronica ansåg att 
man inte kunde skicka iväg ett barn alldeles 
ensamt på tåget. Christer brukade föreslå att 
Veronica skulle åka med. Men hon avfärdade 
alltid det förslaget. Fast hon kände att hon 
kanske var tvungen att ändra sig på den 
punkten. Det kändes ohållbart som det var nu 
mellan henne och Belle.
 • • •
Belle hörde hur hårt dörren slog igen bakom 
henne när hon sprang allt hon kunde nerför 
trapporna. Hon avskydde alltid sig själv när hon 
hade svurit och skrikit åt mamma. Även om de 
hade väldigt olika åsikter om vissa saker, 
speciellt angående pappa, så älskade hon sin 

mamma mer än något annat. Hon var Belles 
trygghet och fasta punkt i tillvaron. Men hon 
kunde inte vända tillbaka redan nu. Istället 
fortsatte hon med bestämda steg genom 
hyreshusets ytterdörr. Hennes känslor var fort-
farande i uppror, och hon kände behov av att få 
prata av sig. Hon tog upp mobilen och ringde 
Caroline, som svarade efter första signalen:

– Hej, Belle! 
– Hej! Är du hemma? 
– Ja. Är du ute och springer? Du låter så 

andfådd!
– Ja, jag är ute. Men jag springer inte. Jag 

bara går snabbt. Kan jag komma hem till dig?
– Nu? Vad är klockan? Ska du gå ända hit?
– Den är halv nio. Det är inga problem att gå 

till dig. Så extremt långt är det inte.
– Men, Belle ... har du glömt att vi har 

simträning klockan tio idag? Vår träningstid på 
lördagar blev ju ändrad.

– Simträningen struntar jag i! Jag ska ändå 
sluta med simningen.
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Det blev tyst. Caroline var mållös. Sluta med 
simningen? De båda vännerna hade tränat och 
tävlat tillsammans i flera år. Förra året hade de 
tagit medaljer i Sommarsimmet – en riktig 
höjdpunkt och belöning för alla timmar de hade 
lagt ner i bassängvattnet. Nu var de ju verkligen 
på gång i sin utveckling. Hon förstod ingenting.

– Är du kvar? frågade Belle.
– Ja.
– Ring till Robert och säg att du är sjuk.  

Snälla! Jag har bråkat med mamma och jag  
vill inte gå hem än. Kan jag inte få komma hem 
till dig?

Caroline hörde hur ledsen och upprörd  
Belle lät.

– Det är klart du får! svarade hon. Jag ringer 
till Robert och säger att jag har ont i halsen. 
Mamma och pappa kommer säkert undra varför 
du kommer hit på en lördag morgon och att 
ingen av oss tränar idag. Men jag hittar på  
en bra förklaring.

– Åh, du är bara bäst! Då ses vi snart!

– Ja, men du måste lova mig en sak.
– Självklart! Vad?
– Att du berättar varför du har bråkat med 

din mamma ... och varför du vill sluta med 
simningen.

– Jag lovar. Du är ju min bästa vän.
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Belle skulle precis trycka på ringklockan, när 
dörren öppnades.

– Hej! sa Caroline glatt och släppte in Belle. 
Jag har suttit vid köksfönstret och spanat efter 
dig. Det var därför jag visste att du var här 
innan du hann ringa på.

Belle gick in i hallen och tog av sig sina skor. 
Någon jacka hade hon inte tagit på sig när hon 
rusade hemifrån. Men det behövdes inte heller. 
Det var en ganska ljum och behaglig majdag.

– Har du ätit någon frukost? frågade 
Caroline.

– Nej.
– Perfekt! Kom! Mamma har dukat upp 

världens godaste frukost ... bara till oss två. De 
andra har redan ätit. 

Caroline drog med sig Belle till köket. 
– Oj! utbrast Belle när hon såg det välfyllda 

köksbordet. Åh, vad gott det luktar!
– Ja, eller hur? Mamma bakar nästan alltid 

eget bröd på helgerna. Det är bara att välja vad 
man är sugen på ... supergoda mackor med 
smör, ost, marmelad, skinka eller tomat. Du 
kanske är sugen på ägg? 

De satte sig vid bordet. Belle visste inte 
riktigt vad hon skulle välja. Men hon var faktiskt 
riktigt hungrig. Den snabba promenaden på 
fem kilometer hade gjort henne ännu mer 
sugen på frukost. 

Caroline fortsatte att ”guida” Belle om val-
möjligheterna:

– Vi har olika juicer ... apelsin, fläder och 
mango. Är du sugen på pannkakor?

– Pannkakor?
– Ja, det finns färdig smet i kannan på bänken. 

Det bara att hälla i stekpannan och grädda!
– Din mamma är galen! Har ni alltid sådana 

här frukostar?
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– Nja ..., började Caroline.
Längre hann hon inte förrän hon blev 

avbruten.
– Var det någon som kallade mig galen?
Caroline och Belle vände sig om och såg 

Carolines mamma, Maria, stå i dörröppningen. 
Belle rodnade och kände sig generad.

– Jag skojar bara! skrattade Maria. Nej, vi 
äter inte alltid sådana här frukostar. Det är bara 
när vi får så prominenta gäster som du, Belle! 
Jag måste bara kolla med dig ... vet din mamma 
om att du är här?

Hon tittade ner i golvet och skakade på 
huvudet.

– Ring henne nu, fortsatte Maria. Även om 
du kanske är arg på henne just nu, så måste 
hon få veta var du är. Annars kommer hon att 
vara jätteorolig. Lovar du mig det, Belle?

– Ja, svarade hon. Jag lovar.
– Bra! Tjejer ... jag sticker nu. Jag måste 

skynda mig så jag hinner öppna min bokhandel 
innan kunderna står och bankar på dörren.

– Äh, sa Caroline. Det är väl ingen som är  
så ivrig för att komma in och köpa böcker. 

– Det där tänker jag inte ens svara på,  
log Maria. Ni får ha koll på Max. Han sitter och 
kollar på tv i vardagsrummet. Pappa har åkt till 
jobbet. Han ska köra taxi hela dagen. 

– Men Max är tio år, mamma! protesterade 
Caroline. Han kan väl ha koll på sig själv. Eller 
så kan han följa med dig till bokhandeln som 
han gör ibland.

– Nu blir det som jag har sagt. Jag har inte 
öppet så länge idag. Det handlar bara om 
några timmar. 

– Ja, okej, suckade Caroline.
– Ha det riktigt mysigt nu, tjejer. Hej då!
Belle tittade på Caroline, men sa ingenting.
– Vad är det? undrade Caroline, som kände 

av Belles irritation.
– ”Även om du kanske är arg på henne just 

nu”, sa din mamma. Vad har du egentligen 
berättat för henne?

– Förlåt, men jag kunde bara inte ljuga tro-


