 "Se Sundbyberg och sedan dö", tänkte Göran när han gick nedför Gjuteribacken och längsmed järnvägsspåret mot pizzerian som han spanat in på andra sidan Marabous chokladindustri en dag. Det fanns en gammal schlager som hette så. Ja, vad kunde man väl hitta på i Sundbyberg en söndagsförmiddag i slutet av mars när koltrasten flöjtade från hustaket, och de första krokusarna blommade i rabatterna? Han hade utforskat det mesta av förorten nu. Suttit uppe i Kyrkparken med en känsla av utanförskap och blickat ned över hustaken, uppsökt en frisörsalong med en underlig frisör med utländskt påbrå, som inviterat Göran till sin stol genom att berätta att han och hans senaste kund "blev kåta båda två", blivit stamkund på biblioteket, som inte var någon barmhärtighetsinstans. Det var sant som den där mannen hade påstått då i december på Sveavägen när Göran och Måns hade varit på arbetsplatsintervju till Kodak: "Det här är en hård och kall stad." Det blev kärvare på jobbet också. Göran gjorde fel med färgprintrarna och Mange varnade honom: Göran kunde inte stå och dagdrömma på jobbet. "Skrik rätt ut bara", var Manges medicin mot att bota ångest och grubblerier. Men Göran lyckades inte med det. Han tog det filosofiskt istället, tystnade, blev alltmer inbunden, och tolererade påhopp. Han hade sjukskrivit sig från jobbet en morgon när han inte kände för att gå dit. Det var så lätt att sjukskriva sig i Sverige. Det var bara att ringa till jobbet och säga att man var sjuk, och så kunde man vara borta, med betalning, i tre dagar. Inte att undra på att svenskarna var så mycket sjuka. Det var lite si och så med arbetsmoralen. Annat var det med finnarna. De bet ihop tänderna och jobbade på. Ville göra rätt för sig. Kanske fattades de vassa armbågarna hos Göran. Kanske han inte alls ville jobba sig upp, som Raili menat att man kunde göra. Han hade ringt Stanley en dag och berättat hur illa han börjat trivas på jobbet. "Jasså, började det redan smaka trä", hade Stanley svarat, och bjudit Göran till Hammarbyhamnen där hans band höll på och bandade in en ny singel. Göran hade åkt iväg dit, men inte hittat, och så åkt hem igen. Raili hade ringt också, helt apråpå, och hotat på skoj att komma och besöka honom till hans nya lägenhet,
 - Hallå, hördu, vad är det för kön på dig egentligen?
 Göran väcktes ur sina drömmerier av en pigg ung man, som passerade förbi på trottoaren och riktade en rak och enkel fråga till honom. Men frågan var retorisk och krävde inget svar.

