
Isabellas hästsvans stod rakt ut när den hårda blåsten svepte om hennes huvud. Hon 

promenerade tillsammans med Markus till busshållplatsen. De gick tätt och han höll sin ena 

arm över hennes skuldror som om han beskyddade henne mot omvärlden.  

”Klarar du dig nu då?”Han smålog lite retfullt så där som han brukade. 

”Äh, vadå? Varför skulle jag inte klara mig? Jag har åkt buss till stan förr, vet du.” 

Hon lösgjorde sig från hans kram. 

”Säger du det så. Älskar dig”, sa Markus med huvudet lite på sned.  

Isabella vek undan från hans blick. I stället för att svara kröp hon in i hans famn igen, höll 

honom hårt en stund och lät ett utdraget mmm komma ut i ett andetag. Han doftade diskret av 

citrustoner och manlighet. 
Markus väntade en kort stund på ett svar. Strök sedan Isabella på kinden, vände tillbaka till 

höghuset för några timmars studier innan han skulle till högskolan för eftermiddagens pass. 

Hon följde honom med blicken. Suckade. Förde in händerna i jackfickorna. Där inne kände 

hon de hårda konturerna av hemnyckeln. Den hade sällskap av cykelnykeln och Roxie Heart-

Stealer. 

Isabella strök med fingret över den lilla voodoo-dockan i garn. Amanda köpte den efter att 

Isabella avslöjat sitt intresse för Linus förra sommaren. Enligt Amanda var Roxie expert på att 

fånga hjärtan. 

Isabella fingrade eftertänksamt på knippan. Linus hade det varit då och ingen annan än Linus, 

ända fram till inflyttningsfesten. 

Men nu. Markus. 

Isabella fattade ännu inte riktigt att de var ihop. Hon hade aldrig tänkt på Markus på det sättet. 

Som en pojkvän. Han var bara Linus snälle kompis. En kille som man absolut kunde prata 

med men kanske inte drömde om att vakna bredvid. Nu gjorde hon det flera gånger i veckan. 

Ännu hade han inte tänt någon glöd i henne. Kanske skulle den komma? Isabella insåg att 

kärlek inte alltid var som i Vecko-Revyn. Och det var väl ändå speciellt att kunna känna sig så 

trygg med en annan människa? 

Isabellas fingrar fortsatte automatiskt att söka inne i fickorna. I samma stund som bussens 

strålkastare lyste upp vägen insåg hon att något fattades. 

Mobiltelefonen. Fan. 

Hon kunde verkligen inte åka till jobbet och vara borta hela dagen utan att ha den med sig. 

Nästa buss skulle komma om en kvart. Hon skulle kunna hämta telefonen och ändå bara bli 

lite, lite sen till Thebrödsbageriet. 

Bussen stannade till vid hållplatsen och dörrarna öppnades med ett sugande läte. Därinne 

tittade chauffören på henne med en frågande min. Isabella slog ut med händerna. 

”Förlåt. Jag ska inte med.” 

Hon hörde hur chauffören svor samtidigt som dörrarna smällde igen. 


