samtalet Isabel adrian

”Vore jag
amerikan
skulle jag vilja
bli president”
Isabel Adrian kom från ingenstans – och blev en känd
Hollywoofru.
Nu släpper hon boken ”Sex, droger & en dj”, där hon
avslöjar glamourlivets baksida. En berättelse om
falska leenden, kokain på toalettlock och Rolexklockor
i drinkglas.
– Bratsen kommer säkert hata mig när de läser den,
säger hon.
Text: Magda Gad Foto: Maria Östlin
Söndags fotograf Maria Östlin
flög till Los Angeles och plåtade
Isabel Adrian, som bor i ett stort
hus vid Lake Hollywood med
världskända dj:n Steve Angello
och två döttrar.
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H

on sitter i trasiga
jeans, svarta kängor
och osminkat ansikte i en soffa på Hotel
Diplomat på Strandvägen. Rummet är inrett för att imponera, för
att kändisfolket ska kunna visa
upp sin lyxiga livsstil när de möter pressen.
Isabel Adrian har inte klätt upp
sig för att passa in. Hon har båda
skosulorna i golvet, rör händerna
som om hon är ovan vid de målade naglarna och säger:
– Jag fick dem fixade i går.
Egentligen är jag en tomboy.
När jag frågar om livet i Los
Angeles börjar hon nämna kända
namn, på ett sådant sätt som ska
låta spontant fast det är avsiktligt.
Berättar att hon och maken Steve
Angello – världsberömd dj som
var med i Swedish House Mafia –
umgås med Dolph Lundgren. Att
de har sju bilar, att hälften används av ”hushållets personal”, att
huset är 600 kvadratmeter, att de
byggdes på 40-talet av en sångerska som brukade bjuda hem Frank
Sinatra, att de har en pool, en stor
trädgård och utsikt över Hollywoodskylten. Och så vidare.

Jag vet att folk tror att jag är
en glamourtjej men det är
långt ifrån vem jag är, säger
Isabel Adrian.

Vi spelar våra roller väl. Hon:
glamourös kändis. Jag: reportern
som vill veta allt om det ytliga livet. Det finns bara ett problem.
Ingen av oss är intresserade av det
samtal vi för.
Isabel Adrian betonar om och
om igen att hon inte gillar när folk
dömer efter utseende, hon kastar
prövande blickar på mig,
tycks mäta och fundera,
och avbryter sig plötsligt:
– Nej, men varför
sitter jag här och
namedroppar?
Sedan verkar hon
bestämma sig. Hon
reser sig och hämtar
en bok från den nytryckta traven på
sidobordet. Drar en
hand över omslaget.
En svartvit bild på
henne själv och titeln: ”Sex, droger
& en dj”.
– Den här boken har jag skrivit
till alla unga tjejer som vill lyckas,
och som tror att vara känd är samma sak som att vara lycklig.

Isabel Adrian
tillsammans med
sin man Steve
Angello.

Fakta
Namn: Isabel Adrian.
Ålder: 36.
Yrke: Författare och designer.
Bor: Los Angeles.
Familj: Gift med Steve Angello, 31, dj. Barnen
Monday-Lily, 4, och Winter-Rose, 2.
Bakgrund: Var tidigare modell, nattklubbschef
på Sturecompagniet och medverkade i Expedition Robinson och Svenska Hollywoodfruar.
Aktuell: Med boken ”Sex, droger & en dj”,
skriven med Mia Gahne.

Hon tittar på mig. Ögonen vill
mötas nu. Hon frågar:
– Du har väl velat bli journalist
av en anledning?
Ja, för att berätta.
– Det vill jag också göra. Men
ingen lyssnar.

Isabel Adrian får mejl

varje dag från tjejer som
vill komma till Los
Angeles och bli
kända. Hon slår ut
armarna och suckar:
– När jag var liten ville man bli
brandman, polis.
Man inspirerades
av seriehjältar, man
ville hjälpa folk.
Man ville inte bli
känd. Känd för vad
då?
Själv ville hon bli hemlig agent.
Hon läste äventyrsromaner, gillade Indiana Jones. Sina första år
bodde hon i Långedrag utanför

Jag fick höra
att jag var en
golddigger.
Men för mig
handlade det
ju om att jag
hade hittat
kärleken
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tuationen. Det är nog så jag gör än
i dag. Men inuti gjorde det ont.
Mammas nya man var kompositör och gitarrist, han köpte ett
par högtalare och en gammal cdspelare som han gav till Isabel.
Hon brukade sitta på ett bord i
mitten av ett rum nere i källar
våningen och lyssna på musik.
Hon målade och dansade, skrev
och läste – det kunde hon redan
när hon var fem år.
– Jag visste vad jag tyckte om
och försökte fokusera på det, och
på att livet skulle bli bättre. Jag
gjorde mycket ensam. Jag insåg ju
att jag inte hade några riktiga
kompisar.
Har du haft några riktiga kompisar
senare i livet?
– Jag trodde det …, säger hon
och blir tyst.

I boken, som inte är en självbio-

Isabel Adrians
”Sex, droger & en dj” har
presenterats internationellt
och i USA har man redan visat intresse för att göra både
film och tv-serie av boken.

Göteborg. När hennes föräldrar
skilde sig flyttade hon med mamma till Mölnlycke. På bussen hem
stod det: Skogen.
– I en så liten stad ska alla vara
lika, men alla är inte lika. De band
fast mig runt en stolpe och kallade
mig saker, mina ”kompisar”.
Hon gör citattecknen med fingrarna i luften.
– Jag var väldigt mobbad när jag
var liten. Jag var blek och fet och
utanför, hade väldigt dålig syn och
fick gå med piratlapp för ena ögat.
Det pratades mycket skit om min
familj, min pappa kallade de för
blatte, han är spanjor, och om min
mamma sa de: ”Jaha, är hon med i
en sekt?”, för att hon var yogalärare.
Hon stryker undan en hårslinga.
– Ingen ville komma hem till
mig. Alla tyckte att min familj var
för konstig.
Hur kändes det för dig?
– Jag ville inte visa någon vad
jag egentligen tyckte och tänkte,
utan försökte göra det bästa av si-

grafi, men som bygger på hennes
egna erfarenheter, blir alter egot
Bella ständigt överkörd. Hon söker äkta känslor men möter bara
yta. När hon väljer att göra slut
med en rik Östermalmskille för att
bli ihop med en diskjockey från
förorten reagerar folk med att säga
upp bekantskapen: ”Vadå, ska du
bli ihop med en knarkande dj? Då
får du inte komma på mitt bröllop!” När han sedan blev rik och
känd – dj-trion Swedish House
Mafia drog under ett år in nästan
100 miljoner kronor – ville folk
umgås igen.
– Jag fick höra att jag var en
golddigger och massa annat. Men
för mig handlade det ju om att jag
hade hittat kärleken. I början när
jag och Steve var vänner var det
som att han kände mig bättre än
alla andra människor jag hade
träffat innan. Han gav mig nyckeln till sin bil och litade på att jag
var bra på att köra, det hade ingen
gjort tidigare. Han var den första
som fick mig att inse att jag var
duktig. Det var som att han gav
mig nyckeln till friheten.

När jag frågar Isabel Adrian om
hon har velat bli känd utbrister
hon:
– Nej, gud nej!
Dokusåpan Robinson kom hon
med i av en slump; hon följde med
en kompis på uttagningen och
blev övertygad av produktionsbo53
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laget att själv söka. Då var hon en
oskyldig tjej med en naturlig utstrålning, oförstörd av Stureplanslivet som kom senare.
Hon funderar vidare kring min
fråga.
– Känd har jag aldrig velat bli,
men ibland önskar jag att jag hade
haft föräldrar som ägt
H&M eller hetat Wallenberg för då hade det varit
så mycket lättare att
få prova på saker
och få ut sin röst.

När Isabel Adrian

Hon lutar sig framåt, betonar
upprört varje ord:
– Något som är helt sant i boken
är att de här människorna tar av
sig sina Rolex-klockar och lägger
dem i drinkglas och häller över
sprit. Det är sådan disrespect! Hallå, vem har de fått pengarna ifrån?
De bränner sina föräldrars
förmögenhet och öppnar
någon reklamfirma på
Stureplan, men kan
de något?
Hon lutar sig tillbaka, konstaterar
lugnt:
– Bratsen kommer säkert hata mig
när de läser den här
boken.

folkning som tror att hon kan skriva en bok. Det där sitter fortfarande i – att hon utgår från att andra
inte tror att hon kan något. Men
vågar hon då själv släppa in någon?
– Jag har jättemycket problem
med trust issues och kan säkert
uppfattas som avvisande. Jag litar
inte på att folk ska visa respekt för
varandra. Desto mer folk jag behöver ha runt omkring mig, det
blir ju värre när man är känd, desto mindre kontroll känner jag.
Jag kan undra: Varför vill de vara
med mig?
Hon tittar ner på sina kängor.
– Jag tror inte att jag fått en
kram av någon så där spontant på
säkert tre år.

Att hela tiden kämpa för att komma framåt, och se på
när de som fått allt serverat slösar
bort så mycket, har gjort henne
frustrerad. Utan att linda in det säger hon:
– Jag var en väldigt hård,
arg och bitter människa i många
år.
Vad har du lärt dig av livet?
– Att man måste hitta sin egen
väg. Hade jag utbildat mig till
journalist och bara skrivit så tror
jag aldrig att jag hade fått släppa
den här boken. Det tog lång tid för
mig att inse att det inte var den enda vägen. Jag kanske ångrar att jag
var med i Svenska Hollywoodfruar, men det tog mig dit jag ville.
Och nu känns det så fantastiskt
skönt att jag äntligen har fått berätta den här historien.
Hon säger att det nog inte är
mer än en procent av Sveriges be-

De människor hon själv vänder
sig till är sådana som andra kör
över. Med Steve Angello har hon
startat Size Foundation, som hjälper kastlösa barn i Indien med boende och utbildning. Hon rasar
över att det finns slaveri på
2000-talet, men ser även problem i
vår del av världen. Varför tror till
exempel killar att de är så mycket
smartare än tjejer?
– De tycker att de är så mycket
bättre men många gånger tycker
jag att de är idioter. De slänger
iväg bruksanvisningar och tror att
de kan allt själva. Jag hatar när
man beter sig så, själv söker jag
alltid kunskap.
Hon svär också över våldtäkter
– ”hur kan någon ta ifrån en
människa det finaste hon har att
ge till en annan?” – och önskar
att hon hade mer makt att påverka.

Jag var en
väldigt hård,
arg och
bitter
människa i
många år

i unga år frågade
om hon fick skriva
för skoltidningen
möttes hon av ett
skratt, hon kunde
väl inte skriva, hon
var ju söt och blond. I grundskolan hade hon bra betyg men på
gymnasiet struntade hon i att
plugga – hon kände sig utdömd på
förhand.
Efter att hon upptäcktes som
modell och kom in i glamourvärlden möttes hon av tjejer som drog
i sig kokain från toalettlock, spred
tomma leenden och sökte efter
prinsen. På Stureplan och i Båstad
festade bratsen och och bekostade
vitt pulver och sprit med föräldrarnas kapital.
– De här människorna har allt –
pengar och alla möjligheter – men
de gör inget gott av det. Killar står
i baren med backslick och säger:
”Kom över tjejer och ta en drink”.
Tackar man nej så får man en dask
i rumpan. Jag blir så jäkla arg! Gör
man så med kvinnor? Jag vill betala min egen drink.

4 x senast …
… grät: ”2 maj, efter den sista inspelningen för en amerikansk tv-show. Det
kändes som att jag inte skulle få fram
vem jag är i programmet.”
… var förälskad: ”Jag är förälskad
varje dag i Steve, sedan nio år tillbaka.”

… kände mig misslyckad:
”I morse. För att jag har lämnat
mina barn i Los Angeles för att åka
hit.”
… var stolt: ”I dag. För att du
kom och ville prata med mig.”
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2. You bring me light av Audrey Napoleon. ”Det är soundtracket till boken.”

I sin bok beskriver Isabel
Adrian innefolkets liv med
sprit och droger. Själv har
hon sagt att hon tog kokain
när hon var 18 år. ”Det var
då, jag var tjock och olycklig,
vad skulle jag göra?”

Till sist tänker Magda:

Isabel gav mig ett exemplar av sin bok
efter intervjun, och skrev i den: ”Tack
för att du tog mig för den jag är.” Jag
tänker att det sammanfattar Isabels liv
och drivkraft – att inte vilja bli dömd på
förhand. Det borde vara varje människas rätt. Och det gör ju livet så mycket
roligare också – vem vet vad som döljer
sig under den yta du redan bestämt dig
för att inte gilla?

Självporträttet

3 x favoritlåtar
1. Knas av Steve
Angello.

– Vore jag amerikan skulle jag
vilja bli USA:s president, säger
hon med både allvar och skämt i
rösten.
Titeln på hennes roman summerar det hon försöker säga –
döm inte efter omslaget.
– Folk kommer tro att den bara
handlar om sex och droger, men
det här är min kärlekssaga. wHon
håller upp boken.
– Det här är inte mycket, det vet
jag, men jag känner att jag måste
få göra någonting innan jag dör.
Det här är mitt sätt att säga till alla
som står på Stureplan att om ni inte börjar respektera era föräldrar
och era tjejer så kommer ni aldrig
må bättre. Det här är mitt sätt att
säga att man inte blir lycklig bara
för att man är känd. Det är sådan
bullshit!
n

3. I will be there av
Katie Melua.

Nej men
usch, det
här blir inte bra.
Jag ritar ett nytt
på baksidan.
Sådär ja, det
var ganska kul
faktiskt!
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