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”Lad ikke din ild gå ud, gnist efter uerstattelige gnist i håbløse 

sumpe af ikke-helt, og ikke-endnu, og slet-ikke. Lad ikke helten i 

din sjæl omkomme i ensom frustration for det liv, du fortjente og 

aldrig har været i stand til at nå. Verden, du ønsker, kan vindes. 

Den eksisterer … den er ægte … den er mulig ... Den er din.” 

                                           - Ayn Rand, Atlas Shrugged. 
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eg kørte igennem den mørke nat. Månen skinnede klart fra en 

stjernefyldt himmel og sendte sit klare lys ned over landskabet 

og landevejen, jeg kørte på, som ellers lå øde hen. På trods af 

det smukke scenarie, var jeg nød til at sukke tungt. ”Don, slap 

af. Jeg ved, hvad jeg gør. Det er jo ikke, som om det er første gang, 

jeg er ude og patruljere selv. Jeg er tilbage inden midnat.” 

Jeg rullede med øjnene og håbede snart at blive fri for Dons 

evindelige vrøvl. Hvis ikke han tilfældigvis var leder af klanen, 

havde jeg bedt ham om at lukke i. Det stod desværre i jobbeskri-

velsen, at jeg skulle være lydig og ja, endda underdanig.  

”Bare du passer på, Jack. Der er blevet observeret lys i nærhe-

den af South Fork-reservatet. ” 

”Jeg ved det, jeg ved det! Det hele er under kontrol.” 

”Kontrol? Det må da være din spøg.” 

Jeg kunne mærke min arighed ulme, men det nyttede ikke no-

get at miste besindelsen. Han havde det sidste ord. Punktum. ”Jeg 

tager den sædvanlige runde og skynder mig tilbage. Det er sikkert 

ingenting.” 

J 
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Don sukkede utålmodigt. ”Okay. Vi ses senere.” 

”Ses”. 

Jeg smed walkie-talkien ned foran passagersædet, men den 

krøllede ledning gjorde, at den nær var røget lige tilbage i hovedet 

på mig. Jeg bandede og tog et skarpt sving til højre.  

Der var buldrende mørkt ude i ørkenen om natten, men som 

medlem af klanen var det mit job at patruljere efter de fremmede. 

Den amerikanske stat havde indsat os til at holde øje med den sta-

dig øgede opmærksomhed vores planet var genstand for. Der var 

såmænd ikke noget nyt i de fremmedes besøg. De kunne spores 

helt tilbage til før vores tidsregning. Men mennesket har altid været 

frygtsomt over for det ukendte, og de fremmedes interesse for os 

har ofte ført til fjendtlige sammenstød. Jeg havde været i nærkamp 

med dem før og frygtede ikke, hvis det skulle komme der til igen. 

Som soldat, ikke bare for det amerikanske folk, men for hele re-

sten af verden, var det min pligt at patruljere og værne om menne-

skeracens sikkerhed. 

Den gamle pickup brummede lullende fra motoren, og jeg var 

nødt til at skrue op for radioen for at holde mig vågen eller rettere 

sagt på vagt. Der var en grund til, at jeg kørte rundt her. De frem-

mede var blevet observeret for ganske nylig, og de ville uden tvivl 

aflægge vores planet et visit inden længe. Jeg nærmede mig reser-

vatet og slukkede lyset på bilen. Det værste, der kunne ske, var, at 

jeg blev opdaget og mistede fordelene ved et overraskelses-angreb.  

Jeg kunne høre prærieulvene hyle i det fjerne, men de var min 

mindste bekymring. Langsomt gled jeg gennem natten. Det eneste, 

der vidnede om min tilstedeværelse, var radioen og den rolige 

brummen fra motoren. En ting vi vidste om de fremmede, var at 

de er meget sky. Hvis de fik bare den mindste mistanke om, at vi 

havde færten af dem, forsvandt de som dug for solen. De ønskede 

mere end noget andet, at deres aktivitet forblev hemmelig for os. 

Det skete da også til tider, at vi først opdagede dem, når de allerede 

havde infiltreret os. Det var som om de søgte et eller andet her på 

Jorden. Et eller andet de desperat havde brug for. Fortabt i mine 



9 
 

egne tanker gled jeg gennem natten. Intet tydede på, at der var no-

get under opsejling. Usikker på teksten, sang jeg mumlende og 

snøvlende med på en eller anden countrysang, de spillede i radi-

oen. Mine tanker vendte hjem til vores tilholdssted og mine 

brødre, der sikkert alle morede sig over, at jeg trak det korteste strå 

og vandt tjansen som vagt i aften. Pludselig døde motoren ud og 

bilen trillede bare lydløst hen over asfalten. I det samme skød der 

lyn frem over himlen. Jeg missede med øjnene mod det sære 

skarpe lys. Det kunne ikke udelukkes, at det var et ganske almin-

deligt stjerneskud, men min erfaring fortalte mig, at det nok ikke 

forholdt sig sådan. Jeg trak håndbremsen og holdt øjnene på him-

len. Endnu et lyn skød frem og endnu ét. De zigzaggede hen over 

himlen. Der var ikke længere nogen tvivl. Jeg drejede nøglen, men 

bilen lod ikke til at have registreret det. Jeg prøvede igen uden held. 

Den ellers helt nye pickup var helt død, som om al elektricitet 

havde forladt den. Jeg kunne høre en svag rumlen, der kom nær-

mere og nærmere. Jeg opgav motoren og holdt i stedet øje med 

himlen. Om ikke andet ville jeg finde ud af, hvor de fremmede 

steg ned. I det samme opstod der gnister på himlen, som mundede 

ud i et stort blændende lys. Al lyd forsvandt. Jeg kunne ikke høre 

nøglerne rasle, da jeg igen forgæves prøvede at starte motoren. Jeg 

kunne ikke engang høre min egen vejrtrækning, selvom jeg kunne 

mærke, hvordan det hev i mit bryst. 

Så kom braget.  

En ødelæggende og fortærende lyd. Jeg holdt mig for ørerne, 

selvom det ikke hjalp det store. I horisonten kom en ildkugle til 

syne. Kilden til det blændende lys. Den kom farende, hen over 

taget på pickuppen, og det buldrede og rystede, da den ramte jor-

den. Deres fartøj var styrtet ned, og det havde ikke været nogen 

blød landing. 

Jeg vidste, det ville være bedst at blive i bilen og prøve at få liv 

i den igen, så jeg kunne få radiokontakt med de andre klanmed-

lemmer, men min nysgerrighed overvandt hurtigt min fornuft. Jeg 

sprang ud af bilen og begyndte at gå i retning af det sted, hvor den 
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var styrtet ned. Jeg gik så hurtigt, at jeg var ved at snuble over de 

små sten, der lå på den sandede jord. Længere fremme var der en 

fordybning i jorden, og jeg vidste, det måtte være arnestedet. Jeg 

begyndte at løbe og fumlede efter min lommelygte i mit bælte.  

Da jeg endelig fik den tændt, begyndte jeg at søge efter tegn på 

vores gæster. Jeg løb i den løse sandede jord ned mod fartøjet, der 

lå halvt begravet i krateret. Fartøjet var ikke ret stort, og ud fra hvad 

jeg vidste om deres særprægede transportmidler, så den ud til at 

ligge på siden. Det blændene lys var forsvundet. Det lignede ikke 

længere et fartøj lavet af en intelligent livsform fra det ydre rum, 

men en stor sten, der faldt fuldstændig ind med sine omgivelser. 

Vidste jeg ikke bedre, ville jeg ikke vide hvad det var. I det samme 

åbnedes der en lem, og nogen  lod sig dumpe ned på jorden. Det 

var ikke et langt fald, men hvem det end var, så lå væsenet helt 

stille. Jeg trak min pistol og pegede både den og skæret fra min 

lygte mod den livløse skikkelse. Jeg nærmede mig forsigtigt og 

kunne nu udgøre konturerne af en kvindeskikkelse, der lå på jor-

den.  

Jeg studerede den ubestemmelige blege hud, det kulsorte hår 

og det usædvanlige tøj, hun havde på. Hun var ikke et menneske. 

Det var tydeligt. Langsomt nærmede jeg mig kvinden og nåede næ-

sten helt hen til hende, før hun begyndte at røre på sig. Hun satte 

sig op, og jeg kunne se, at hun både var forvirret og groggy. Hun 

fik øje på lyset fra min lygte og fór sammen. Tydeligvis bange for 

mig 

Jeg kan ikke sige, hvad det var inden i mig, der forhindrede mig 

i ikke bare at slå skabningen ihjel med det samme, men uanset, 

hvor farlige de fremmede havde potentiale for at være, så følte jeg 

mig draget af hende. En beskyttertrang opstod i mig. Alle deres 

krigere var kvinder. De fleste nogle store bryske amazoner, men 

hende her var lille og forfinet. Hun udstrålede yndighed og sårbar-

hed. Hun var gennemført smuk. Hun kunne umuligt være en kri-

ger. Hele hendes holdning var fuld af en ynde, som de færreste 

kvinder ville kunne bære. Det tøj, hun bar, var lavet af udsøgte 
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materialer og måtte føles helt fantastisk mod hendes bløde hud. 

Hun bar smykker, men ingen våben. Hvem hun end var, var hun 

landet her ved en fejltagelse. Så meget var sikkert. 

Jeg lod min pistol falde til jorden med et bump og holdt hæn-

derne op, så hun kunne se, at jeg ikke ville gøre hende ondt. Hun 

rørte sig ikke ud af stedet, men så ud til at forstå. Hun forsøgte i 

hvert fald ikke at flygte. Roligt knælede jeg ned ved siden af hende. 

Hun flyttede sit blik ned mod jorden og prøvede at sætte sig op på 

en mere behagelig måde. Det stred imod alle regler, hvad jeg havde 

gang i, men hele min krop blev pludselig elektrisk, og der var en 

kalden fra hende, jeg ikke kunne overhøre. Det opstod en længsel 

i hver en celle i min krop efter at række ud og røre ved hende, og 

inden jeg nåede at tænke over det, var min hånd allerede alarme-

rende tæt ved hendes ansigt. 

Hun kæmpede ikke imod, da jeg skånsomt tog fat i hendes 

hage og guidede hende til at se op på mig. Et lyn skød ned igennem 

mig, da mine øjne mødte hendes. Det var de særeste øjne, jeg i mit 

liv havde set, jeg havde aldrig lagt så meget mærke til deres øjne 

før. Hendes var store og havde en sælsom grøn farve, jeg aldrig 

havde set før. Rundt om iris var der en stor sort ring, og hendes 

pupiller borede sig ind i mine. 

Jeg satte mig chokeret ned på jorden ved siden af hende. 

Selvom jeg næsten ikke turde røre ved hende af frygt for, at hun 

skulle gå i stykker eller forsvinde i den blå luft, var der stadig en 

længsel i mig, og som om hun også kunne mærke det, begyndte 

hun at række ud efter mig. Forsigtigt lagde hun sin varme hånd 

mod min kind. Jeg fik en fjollet tanke om, at jeg skulle have barbe-

ret mig, da jeg stod op i morges, men jeg skød den hurtigt væk igen. 

Vores møde var så absurd. Jeg lagde min hånd over hendes. 

”Hvad er dit navn?” spurgte hun. 

Hun havde talt perfekt engelsk. Jeg fandt mig selv fuld af ære-

frygt for dette lille væsen, og denne gang kunne jeg ikke holde det 

tilbage. Jeg udstødte en halvkvalt lyd. 
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Hun så afventende på mig i det sære kunstige lys fra min lom-

melygte. 

”Jack,” hviskede jeg. 
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allie strakte sin lange krop ud på sengen og gabte. ”Hvor 

er jeg glad for, det er overstået. Ikke mere High School!” 

Hun havde kort nøddebrunt hår og et smittende smil. Jeg 

beundrede og misundte hendes udseende. Måske var det 

bare et tilfælde af ’vil-ha'-hvad-jeg-ikke-kan-få’, men jeg syntes selv, 

det var velbegrundet. Callie var min bedste og eneste veninde, men 

vi var vidt forskellige. Jeg forgudede hendes almindelighed. Hvad 

var pointen i at skille sig ud, når man gjorde det, sådan som jeg 

gjorde det? Jeg skævede hen til det store spejl, der hang på væggen 

i Callies værelse. 

”Har jeg ikke ret?” spurgte Callie og satte sig op for at lede efter 

sin mobil, som hun straks gik i gang med at taste på. Sikkert til en 

eller anden fyr. Jeg havde for længst opgivet at følge med i hendes 

kærlighedsliv. 

Jeg trak på skuldrene. High School havde været nemt for mig. 

Alt for nemt. Jeg var fløjet ud derfra med topkarakterer i alle fag. 

Æresstuderende. Det i sig selv var nok til at gøre mig mindre po-

pulær blandt de andre elever. Men mit udseende havde allerede 

C 
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fået dem til at skubbe mig ud for længe siden. De eneste der havde 

accepteret mig var lærerne, og det kun fordi de skulle. 

Jeg har altid vidst, at jeg var adopteret. Mine forældre ville nu 

også få svært ved at forklare mit lidt usædvanlige udseende. Med-

mindre min mor havde haft et temmelig farverigt sidespring. Eller 

rettere sagt et temmelig farveløst sidespring, hvilket er højst utæn-

keligt. Mine dydige og altid korrekte forældre ville aldrig kunne 

finde på sådan noget. De kunne til gengæld sagtens finde på at 

adoptere et stakkels forældreløst barn og give hende et tilsynela-

dende perfekt liv. 

Det var ikke helt fair, at de var kommet til at vælge mig, og 

dermed fik det mest uperfekte og utilstrækkelige barn, de kunne 

få. Det var synd for dem. De fortjente at få et mere normalt barn. 

Et, der var ligesom dem. Med lyst hår, smukke blå øjne og dejlig 

solbrun hud. I stedet fik de en datter med langt sort hår og urimelig 

bleg hud med et underligt grønligt skær. 

Skræmmende. 

Det var det ord, der stod skrevet i hovedet på folk, der vovede 

at se på mig. Mine øjne er grønne. Ikke, som når en rødhåret pige 

eller fyr har de karakteristiske kontrastfarvede øjne, men grønne 

på den måde, der får folk til at se den anden vej og aldrig glemme 

den lektie, de lige har lært. Folk ser mig som regel kun én gang i 

øjnene. Selv dyr reagerer på den måde. De viger tilbage og skynder 

sig at løbe væk.        

Forståeligt nok. Det var sket mere end én gang, at jeg selv var 

veget tilbage, når jeg havde set mig selv i spejlet. Det spejl, som jeg 

også tit sad og stirrede ind i, når jeg undrede mig over, hvordan 

mine biologiske forældre mon havde set ud, siden de kunne have 

give mig sådan nogle underlige øjne. Mine adoptivforældre, Jim og 

Moira Tiller, lod som om de ikke kunne se det. Det var sødt af 

dem. De var gode forældre. De kunne bare ikke pakke alting ind. 

Ikke andre folks stirrende blikke. 

”Corey spurgte forresten efter dig,” sagde Callie fnisende og 

afbrød min tanker. 
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Jeg kunne ikke lade vær med at rulle med øjnene. ”Corey ville 

hoppe på en trebenet papegøje med en basun i munden, hvis han 

fik chancen. Han vil bare kunne prale med, at han gjorde det med 

en freak.” 

Callie prøvede, men kunne ikke holde et fnis tilbage. ”Ej, Jade, 

hold op. Du er ikke en freak. Du må ikke tale sådan om dig selv. 

Men du har nok ret i det med Corey. Han er virkelig en nar. Men 

sikke et setup, meget kinky.” Hun rev sit blik fri fra mobilen og 

fikserede sin opmærksomhed mod mig. ”Fik du snakket med dine 

forældre? 

”Ja. Jeg rejser om en måned.” 

”Virkelig? Gav de dig lov?” 

Jeg trak på skuldrene. ”Min onkel John har sagt god for, at jeg 

må flytte ind hos ham. Han har et ekstra værelse, og jeg kan ar-

bejde lidt for ham.” 

”Flippede de slet ikke ud over college?” 

”Ikke rigtig.” 

Mine karakterer og fremtidsplaner var det sidste, der bekym-

rede mine forældre. De havde selvfølgelig fået et chok, da jeg 

sagde, jeg ville rejse, men ikke på den måde, jeg havde regnet med. 

”Hvad sagde de?” Callie stirrede på mig med en blanding af 

beundring og rædsel.  

Jeg vidste, at hun havde håbet på, at de ville sige nej til min lille 

idé. Jeg rejste mig op og satte mig på sengen ved siden af hende. 

”Det var faktisk lidt mærkeligt.” 

Jeg begyndte at fortælle hende om min mærkelige aften med 

mine forældre. Min mor havde bare siddet og stirret på mig med 

åben mund, og min far var gået hen for at støtte sig til bogreolen, 

med ryggen til mig. Jeg kunne se, hvordan han klemte fingrene 

sammen om sin næseryg i fortvivlelse. 

”Jade ...” var min mor begyndt, men tabte så modet. 

Jeg havde rystet opgivende på hovedet. Jeg vidste godt, det ikke 

ville blive nemt at overtale dem, og jeg kunne allerede høre ’talen’ 

inde i mit hoved. 
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Jade, du er for ung! 

Jade, det er for farligt! 

Jade, du er nødt til at gøre din uddannelse færdig!      

Jade, du må jo ikke være rigtig klog! 

Men i stedet overraskede min far mig med at spørge: ”Hvorfor 

Elko?” 

Jeg havde set op på min fars alvorlige ansigt. Min far var en 

nydelig middelalrende mand, med en altid kontroleret og veltrim-

met frisure og påklædning. Altid skjorten pænt på plads under bæl-

tet. Han var revisor i et velrenomeret firma og en respekteret mand 

blandt sine kolleger og kunder. Der var ikke en ridse i hans pæne 

facade. 

Hvad skulle jeg svare? Jeg ville jo ikke såre d. Jeg havde ikke 

kunnet opdrive nogen papirer med oplysninger om min adoption. 

Mine forældre holdt dem nok godt gemt af vejen og de ville ikke 

blive glade for at høre, at jeg ville lede efter mine biologiske foræl-

dre. De havde givet mig så meget. Hvordan kunne jeg bede om 

mere?   

”Jeg … øh ... jeg vil gerne besøge onkel John. Jeg tænkte, at jeg 

kunne bo hos ham og måske arbejde på tankstationen.”  

”Er det noget, du har snakket med John om?” 

Det var sin sag at danse uden om alle de ting, der kunne såre 

dem. Det var det sidste, jeg ønskede. De havde været de perfekte 

forældre. De havde gjort alting rigtigt. De havde bare adopteret det 

forkerte barn. Jeg ville ikke give dem indtryk af, at min søgen efter 

svar skyldtes, at jeg havde været utilfreds med mit liv. Jeg havde 

nikket og bidt mig selv i læben, som jeg havde for vane at gøre. 

”Og hvad sagde han?” 

Min far havde lagt armene over kors. Det var aldrig et godt 

tegn. Jeg ville ikke give min onkel problemer. 

”Han sagde, at hvis det var i orden med jer, måtte jeg godt bo 

hos ham. Jeg kan få mit eget værelse og det hele.” 
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Mine forældre havde kigget på hinanden. Min mor havde stir-

ret på min far med rædsel, men han havde bare rystet let på hove-

det. ”Jade ... Du er 19 år. Jeg kan ikke bestemme, hvad du må og 

ikke må. Men jeg kan sige til dig, at jeg ikke synes, det er nogen 

god ide. På den anden side, hvis du absolut vil ud at rejse, så er 

onkel John den bedste værge for dig.” 

”Jim!” havde min mor udbrudt med en stemme, som om hun 

havde været lige ved at tude, men han havde sendt hende et blik, 

der fik hende til at tie stille. Min mor var ikke helt så konservativ 

som min far. Hun var blomsterbinder, meget kreativ og gik meget 

mere i farvestrålende tøj. Hendes hår fik altid lov til at falde frit i 

hendes naturlige gyldne krøller. Hun var desuden en fantastisk kok 

og alt, alt for overbeskyttende viste det sig. Det var en sær situation. 

De plejede aldrig at opføre sig sådan. De havde et godt ægteskab, 

og min far var på ingen måde dominerende, men det her bragte 

åbenbart noget op i dem. 

”Hvad med college? Har du tænkt på det? Hvad med dine 

venner og ...” 

Min mor havde desperat fisket efter argumenter for at få mig 

til at blive hjemme. Men hvert og et af dem kunne jeg mane til 

jorden. Uanset om jeg så ventede ti år med at søge ind på et uni-

versitet, ville jeg stadig stryge lige igennem uden besvær. Og venner 

havde jeg ikke mange af. Der var kun Callie. Jeg kunne vel over-

komme at holde kontakten med én person. 

”Mor ... Jeg vil af sted. Jeg skal nok passe på. Jeg ringer hjem 

hver dag, hvis du vil have det.” 

Hun havde nikket og taget mine hænder i sine.   

”Jade, du må passe på, hører du. Der er mere farligt for dig i 

Elko end nogen andre steder. Hører du?” 

Min far var kommet hen og havde lagt sin hånd på hendes skul-

der. Mine forældre overdrev helt vildt. Hvad var det, de mente var 

så farligt i Elko? Elko var bare en lille by midt i Nevadas ørken. 

Og Nevada var det eneste spor, jeg havde at gå efter. Det eneste, 

der var fulgt med mig fra min fortid var en halskæde, hvor nogen 
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havde taget en quarter, boret et hul igennem den og brugt den som 

vedhæng. På mønten var der et billede af tre heste i vild galop og 

en inskriptionen; Nevada, sølv staten. Den måtte betyde et eller 

andet. Jeg vidste bare ikke hvad. 

Til sidst var de gået med til min vanvittige plan. Jeg havde fået 

tilladelse til at køre tværs igennem landet, igennem otte stater. For 

at bo hos min onkel på ubestemt tid. Det lød måske lidt sindssygt. 

Og det var bestemt ikke, fordi de på nogen måde var letsindige 

med min sikkerhed, men de vidste bare lige så godt som jeg, at jeg 

sagtens ville kunne klare sådan en tur. Jeg ville ikke blive træt, selv 

under de mange timers kørsel, og jeg ville kunne undgå enhver 

form for opmærksomhed. Jeg fortalte mine forældre, at jeg gerne 

ville have et sabbatår. At jeg ikke følte mig klar til college. De måtte 

have vist, at det var løgn, men som de gode og forstående forældre 

de var, havde de givet efter. 

Callie så på mig med en urolig mine alt imens jeg talte. ”Jeg 

fatter det ikke! Hvis jeg havde spurgt mine forældre om sådan no-

get, havde de låst mig inde. Jeg fatter ikke, du rejser fra mig!” ud-

brød hun til sidst og slog opgivende ud med armende. 

Jeg lagde armen rundt om hende, og hun lænede sit hoved 

mod min skulder. ”Vi holder kontakten. Vi kan maile og skype. 

Det skal nok gå.” 

”Jade, for helvede,” sagde hun og lagde armene rundt om mig 

i et knus. 

 

*** 

  

Sådan blev det. Præcis en måned efter stod min bil pakket i ind-

kørslen foran mine forældres hus. Det var en hvid Honda Civic, 

som jeg havde fået i gave til min 16 års fødselsdag af mine forældre. 

Det køb fortrød de nok nu. De stod og så på mig med armene om 

hinanden. Det var synd for dem. Men nødvendigt for mig, selvom 

det stred imod alt i mig at være så selvisk. Især når det var på be-

kostning af nogen, jeg elskede så højt. 
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”Farvel, mor,” sagde jeg og lagde armene rundt om hende. 

Hun holdt mig fanget i en omfavnelse og begravede sit ansigt i 

mit sorte hår. ”Jeg elsker dig, skat. Det ved du, jeg altid vil gøre.”  

”Selvfølgelig, mor, jeg elsker også dig.” Jeg slap hende og nåede 

lige at se hendes tårefyldte øjne, før jeg vendte mig mod min far og 

også gav ham et knus.  

Han knugede mig ind til sig. Det var, lige før det gjorde ondt. 

”Pas nu godt på dig selv. Hør efter hvad onkel John siger.” 

”Det skal jeg nok.” 

Callie stod og surmulede. Hun havde ikke lagt skjul på sine 

følelser omkring min rejse. Jeg ville også komme til at savne hende, 

men samtidig havde jeg en følelse af, at der lå noget nyt og spæn-

dende forude. 

”Farvel, Callie,” sagde jeg og krammede hende. 

”Du skriver til mig mindst to gange om ugen.” 

”Selvfølgelig.” 

Jeg slap hende og gik ned og åbnede bildøren. Jeg kiggede til-

bage over skulderen. ”Jeg ringer, når jeg er nået frem.” 

Mine forældre nikkede kort som svar og anstrengte sig hårdt 

for at smile til mig. Så satte jeg mig ind og startede motoren. Det 

var næsten ikke til at tro, at det rent faktisk skete. Endelig var jeg 

på vej. 

 

*** 

  

Da jeg nåede til Newton i Iowa, drejede jeg af motorvejen for at 

finde det lille motel, hvor min far havde booket et værelse til mig. 

Klokken var allerede over midnat. Min far havde sikret, at motellet 

var i nogenlunde stand, og at der var internetadgang. Jeg svingede 

ind på deres asfalterede parkeringsplads og betragtede byggeriet. 

Det var en aflang bygning, holdt i en kedelig sandfarve med frem-

hævede røde bjælker. 

Jeg efterlod bilen ude foran og gik ind til receptionen efter en 

nøgle, men først efter jeg havde iført mig mine trofaste solbriller. 
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De var en nødvendighed, når jeg var ude blandt fremmede men-

nesker. De begrænsede antallet af undrende blikke. Receptioni-

sten var en ung kvinde omkring 25 år med lange røde krøller og 

fregner hen over næsen. Hun smilede søvnigt, og jeg fik øje på de 

mørke rande under hendes øjne. Hun udleverede en nøgle til mig, 

da jeg havde opgivet min fars navn, uden nogen videre spørgsmål. 

Hun studsede ikke engang over, at jeg bar solbriller på denne tid 

af natten. De fleste mennesker havde altid en kommentar. 

Da jeg fandt værelset, skyndte jeg mig at ringe hjem. Mine for-

ældre havde siddet oppe og ventet på mit opkald og lød lettede 

over, jeg var nået frem i god behold. Halvdelen af min rejse var 

allerede bag mig. Efter et hurtigt bad hoppede jeg i seng. Næste 

morgen stod jeg op og gik ud til min bil. Min far havde allerede 

betalt for værelset, så jeg skulle bare aflevere nøglen og skynde mig 

videre. Det tog næsten 18 timer, før jeg nåede et stort skilt, der bød 

mig velkommen til Nevada. Sølvstaten. 

Jeg jublede indvendig og glædede mig til at se min onkel John 

igen. Jeg kunne næsten ikke forstå, at han var gået med til at tage 

mig ind. Jeg tænkte på, hvor ensom han måtte være ved at bo så 

langt væk fra sin familie. Vi så ham stort set aldrig. Han ringede 

kun til jul og til fødselsdage. Jeg ankom sent på aftenen og fik et 

glimt af byens rolige natteliv. Der foregik ikke meget her. Det var 

tydeligt. Der var nogle enkelte kiosker, der havde døgnåbent og 

nogle små værtshuse, der sendte lys, støj og fulde mennesker ud 

på gaden. Jeg havde svært ved at forestille mig, at jeg skulle finde 

nogle svar her.  

Min onkel ejede en tankstation lidt uden for byen. Jeg smilede 

ved mig selv, da jeg kørte min Civic ind på den støvede matrikel. 

Det lignede et scenarie taget ud af en film med de støvede standere, 

beskidte vinduer og et par dæk lænet op af husmuren. Bygningen 

var i to etager, gullig i lampernes skær og ikke særlig godt vedlige-

holdt. Malingen skallede af alle steder. Jeg gættede mig til, at min 

onkel John boede ovenpå. Bag huset var der opført tre sammen-

hængene carporte. De var alle slidte og havde flere steder huller 
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både i taget og væggene, så man tydeligt kunne se igennem til be-

voksningen bag ved. Alle tre carporte var fyldt med gammelt ra-

gelse, gamle og bildele og deslige. Jeg kørte hen ved siden af byg-

ningen og parkerede min Honda der. Da jeg steg ud af bilen, hørte 

jeg klokken til butiksdøren bimle og nogle store sko jokke sig vej 

frem i gruset. 

”Hvem har vi der?” råbte min onkel John glad og bredte sine 

store arme  ud. Han havde en støvet rød skovmandsskjorte på og 

et tre dage gammelt skæg på kinderne og hagen. Jeg løb ham i 

møde og modtog et kæmpe bjørneknus. ”Er det ikke min yndlings-

niece, der kommer her?” 

”Har du andre?.” 

”God pointe,” grinede han og gik hen for at åbne bagagerum-

met. 

Han løftede to store kufferter ud og begyndte at traske tilbage 

mod det, der måtte være hans hoveddør. Han åbnede op og viste 

vej gennem en rodet entré. Onkel John var tydeligvis ungkarl og 

gik ikke særlig meget op i indretning. Væggene var nikotingule og 

kun udsmykket med en gammel knagerække og et snavset spejl. 

På gulvet lå der stakke af gamle aviser og papirer. John viste vej op 

ad en trappe. Den førte op til en stor åben stue, der var lige så 

rodet som hans entré. Her var væggene malet i en støvet grøn farve. 

I det ene hjørne stod en stor blød brun sofa. Alle møblerne var 

holdt i mørkt træ, og der hang gamle malerier med skovscenarier 

på væggene. Det var rædselsfuldt. 

”Wauw ... her er virkelig hyggeligt,” løj jeg og smilede venligt. 

John vendte sig rundt og blinkede med det ene øje. Så fløjtede 

han. Pludselig kunne jeg høre kløer skrabe mod trægulvet og en 

tung ånde fra en glad hund. Jeg stivnede. Jeg beskyttede min krop 

med den sportstaske, jeg havde i hånden, og pressede mig op mod 

væggen.  

Onkel John stirrede spørgende på mig. ”Er du bange for 

hunde?” 
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Jeg rystede på hovedet. En stor grå hund kom løbende rundt 

om hjørnet. Den havde tungen hængende ud af munden og så glad 

ud. Men idet den fik øje på mig, bremsede den hårdt op og be-

gyndte at gø og knurre. John stirrede spørgende fra hunden til mig. 

”Hunde er bange for mig,” uddybede jeg. 

Onkel John gik frem mod den arrige hund og tog fat i dens 

halsbånd. Han trak den ud af stuen og lukkede døren, men den 

blev ved med at stå på den anden side og gø af mig. 

”Det må du undskylde. Jeg anede det ikke.” 

Jeg åndede lettet op og lod min taske glide ned på gulvet. ”Det 

er okay. Det kunne du ikke vide.” 

”Sker det med alle hunde?” spurgte han og samlede mine kuf-

ferter op igen. 

”Alle dyr,” præciserede jeg og pillede nervøst ved sømmen på 

min t-shirt. 

Han havde ikke fortalt mig, han havde hund. Onkel John nik-

kede og begyndte at gå ned ad en gang. ”Dit værelse er hernede,” 

sagde han og fik mig til at følge efter ham. 

Mit værelse havde tidligere fungeret som et opbevaringsrum 

for alle de ting, John ikke kunne finde plads til andre steder i huset. 

Jeg bed mig i læben for ikke at komme til at grine. Han overleve-

rede værelset til mig med en masse undskyldninger. I virkelighe-

den var det fuldstændig ligegyldigt, hvordan rummet så ud. Jeg 

havde ikke tænkt mig at blive i Elko særlig længe. Jeg var kun kom-

met for at finde nogle svar.   

”Her er pænt,” sagde jeg og så mig omkring. 

Møblerne var ret slidte, men det så ud til, at onkel John havde 

været ude og investere i en helt ny seng til mig. 

”Ja, det er ikke meget. Men det er dit helt alene.” 

Jeg drejede rundt om mig selv og sugede alle de nye indtryk til 

mig. Ikke bare af mit værelse, men af hele den nye tilværelse jeg 

havde udsøgt mig. Jeg prøvede at forstå, hvorfor det var vigtigt for 

mig at finde svar, når det betød, at jeg vendte hele mit liv på hove-

det og flyttede til denne udørk. Jeg vidste det ikke. Og det var lige 



23 
 

nøjagtig det, der var i problemet. Jeg havde ingen svar. Det eneste, 

jeg havde, var et hoved fuldt af spørgsmål og min halskæde. 
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ohn tændte for alle lysene i butikken. De gamle lysstofrør i lof-

tet og inde i køleskabene blinkede søvnigt, inden de oplyste 

den lille butik. Der var hylder med blade og nogle med slik og 

chips. En væg var fyldt med bilplejeprodukter og dvd'er. Ba-

gerst stod der køleskabe med glaslåger, fyldt med sodavand og læ-

skedrikke. Der var alt, hvad der skulle være, men alligevel så den 

lille butik enormt sparsom ud og trængte til en kærlig hånd. Jeg 

forstod hurtigt, at tankstationen var min onkels hjertebarn. Han 

fortalte og forklarede med en passion og en begejstring, der føltes 

helt malplaceret, men uden tvivl var meget dybtfølt. Det var intet 

problem for mig at huske alle de daglige gøremål i butikken. Onkel 

John forklarede mig, hvordan kasseapparatet virkede, og hvordan 

jeg tastede ind, når folk skulle tanke. Det faldt mig alt sammen 

nemt, og jeg havde hurtigt fornemmelsen af, at arbejdet på tanken 

ikke var det mest sindsoprivende stykke arbejde, jeg skulle udføre 

i mit liv. Onkel John var begejstret over min hurtige lærerevne og 

roste mig meget. 

J 
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Han var sød. Jeg kunne rigtig godt lide ham. Hans væremåde 

var så ligefrem og ærlig. Jeg undrede mig over, at han boede her 

helt alene. Han var faktisk ganske pæn. Han kunne måske godt 

trænge til at smide nogle kilo og ændre sin tøjstil, men hans grå-

sprængte hår og skægstubbene klædte ham faktisk godt. Kunne 

man sige om en mand, at han ældedes med ynde? Jeg måtte tage, 

lige hvad jeg ville i butikken, hvis jeg bare skrev det ned på en lille 

seddel, som han havde lagt frem til mig. Han var meget generøs. 

Jeg gik hurtigt i gang med at fylde varerne op på hylderne, så de 

var helt fyldt op og stod pænt på række og i stabler. Onkel John 

stod bag kassen og var ved at gennemgå nogle regnskaber. Jeg el-

skede den måde, han kløede sig på hagen, når han ikke kunne få 

tallene til at passe. 

Jeg så ud ad vinduet og fik øje på en bil, der kørte hen ved 

siden af en af standerne. En mand, et sted i fyrrerne, stod ud og 

tankede sin bil op. Han var iført et fint jakkesæt, som gjorde, at 

han virkelig faldt uden for sine omgivelser. Jeg fulgte ham med øj-

nene, da han bagefter gik hen og åbnede motorrummet på sin bil. 

Han stod lidt og rodede med den, men opgav så og marcherede 

mod butikken. 

Onkel John så op og smilede til manden, da klokken bimlede 

over hans hoved. ”Hvad kan jeg hjælpe Dem med, sir?” 

”Min bil kommer med en underlig lyd ude fra motoren, jeg 

kan ikke se, hvor den kommer fra. Kender du en god mekaniker 

i nærheden?” 

”Skal jeg ikke prøve at se på den? Jeg roder selv lidt med biler 

i min fritid.” 

Manden så overrasket på onkel John. ”Vil du gøre det?” 

”Selvfølgelig, Sir. Kør den om bagved, der har jeg en lille ga-

rage,” sagde onkel John og pegede bagud med sin tommelfinger. 

Garage var nok så meget sagt. 

”Super. Tak skal du have!” sagde manden forbløffet. 

”Jade, ser du efter her imens?” 
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Jeg nikkede pligtopfyldende til onkel John og gik straks hen 

mod kassen. 

Manden i jakkesættet kiggede på mig og gispede. Han så straks 

væk og forsvandt ud ad døren efter min onkel. Shit! Jeg havde 

glemt mine solbriller. Jeg skyndte mig at finde dem frem fra min 

lille håndtaske, så jeg ikke skræmte alle onkel Johns kunder væk. 

Det sidste, jeg havde brug for, var et rygte i sådan en lille by som 

Elko. Jeg satte mig ned på en slidt kontorstol, som stod bag disken. 

Halvdelen af betrækket manglede, så man kunne se ind til den 

gullige skumgummi. Jeg snuppede et tilfældigt blad ud af en bunke, 

som lå på disken og ikke var sat på plads endnu. Jeg bladrede frem 

til horoskoperne og fandt derefter en artikel, der handlede om 

sammenhængen mellem en mascaras pris og dens kvalitet. 

I det samme kørte en gammel blå pickup hen ved siden af stan-

deren tættest på butikken. En meget ung fyr med kortklippet brunt 

hår og en ternet blå skjorte hoppede ud. Han havde ladet skjorten 

stå halvt åben, så man kunne se hans nøgne brystkasse. Han bar 

lange mørkeblå jeans og et par udtrådte gummisko. Han var ret 

køn, og man kunne se, at han viste det selv, på den måde han op-

førte sig. Han lo højt og larmende for at tiltrække sig opmærksom-

hed. 

En anden ung fyr hoppede ud fra passagersædet. Han havde 

lyst pjusket hår, der faldt ned over hans øjne. Han vendte sig med 

ryggen til, så det eneste jeg kunne se var, at han var klædt i sort fra 

top til tå, med bukser og jakke og store støvler. Han måtte have det 

helt horribelt varmt i den hede, men han lod ikke til at lade sig 

mærke af det. Den mørkhårede lænede sig op ad bilen, mens den 

anden tankede, og snart var de på vej ind i butikken. 

Jeg rejste mig og smilede venligt, da den mørkhårede fik øje på 

mig og sendte mig et overrasket smil. 

”Halløjsa ... hvad har vi her?” 

Han slentrede hen mod mig, mens han lod sit blik glide ned 

over mig. Jeg følte mig pludselig meget udsat. ”Hvad hedder sådan 

en køn pige som dig?” 
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”Jeg hedder Jade,” sagde jeg tøvende. 

”Jeg vidste ikke, John havde søgt personale?” 

”Nej, jeg er lige flyttet ind. John er min onkel.” 

Den høje mørke fyr lyste op i et endnu mere blændende smil. 

Han lænede sig mageligt ind over disken og hævede interesseret 

det ene øjenbryn. ”Jeg syntes heller ikke, du lignede en her fra 

byen.” 

Jeg beholdt det servicemindede smil, men trådte et skridt til-

bage. Noget ved den fyr fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på 

mig. ”Nej, jeg er fra Long Island.” 

”Virkelig?” 

Jeg nikkede bekræftende og lod forsigtigt mit blik vandre gen-

nem butikken og lande på hans ven. Jeg bildte mig ind, at det var 

for at holde øje med, om hans kvalmende charme var et led i en 

eller anden snedigt udtænkt forbryderplan, og at jeg måtte tjekke, 

at hans ven ikke var ved at stjæle det halve af butikken. 

Men det var en løgn. 

I virkeligheden kiggede jeg efter ham, fordi han kaldte på mig. 

Et lydløst og uforklarligt kald. Jeg havde aldrig følt det på den måde 

før. Han stod og studerede hylderne med slik og chokolade. I det 

samme så han op og direkte på mig, som om han også havde hørt 

mig kalde. Der gik et elektrisk stød igennem mig og det var som 

jorden rystede under mine fødder. Han så på mig med rynkede 

bryn og elektriske, dybe hav blå øjne. Kæben var markant, med 

korte skægstubbe, hans mund var sat i en stram mine, men havde 

en drenget sødme over sig. Hans blik holdt mig fanget, og et kort 

øjeblik følte jeg mig umådelig sårbar.  

”Wauw ... en ægte New Yorker-pige, lige her i Elko. Det er da 

dejligt med et frisk pust.” 

Med den bemærkning fangede den mørke mine øjne igen. 

Han smilede stadig på en charmerende, men dog total utiltalende 

måde. Long Island lå et godt stykke fra New York, og jeg havde 

faktisk kun været der nogle få gang i mit liv, men han redte åben-

bart det hele over én kam. 
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”Hvad mener du?” 

”Når man bor i en lille by som Elko, kan det godt blive lidt ... 

trivielt. Udvalget af piger, mener jeg. Man har jo ligesom set det 

hele,” sagde han og trak på skuldrene. 

Han mente sikkert selv, at han var ustyrligt spændende. Men 

mine øjne flakkede stadig mod hans lyshårede ven. 

”Kom her og hils på Jade,” kaldte den mørke og vinkede den 

anden over. 

Den lyse gik modstræbende over mod os, og den mørke lagde 

armen rundt om hans nakke. Igen fangede den lyse mit blik. 

”Jeg hedder Steele, og det er her er Colt.” 

Jeg nikkede høfligt uden at være i stand til at fjerne mit blik fra 

Colt. Det var underligt, som han stirrede på mig. Underligt, og al-

ligevel kunne jeg mærke, at jeg kunne lide det, også selvom hans 

blik egentlig var temmelig køligt og måske endda en lille smule 

fjendtligt. Det var bare så berusende at være genstand for hans fik-

serede blik. Steele så frem og tilbage imellem os og gav så Colt et 

slag i nakken. 

”Hvad fanden laver du?” hvæsede han og skubbede ham væk. 

Colt slap mine øjne og vendte sig væk. Jeg blinkede med øj-

nene og skulle lige finde mig selv igen. 

”Du må meget undskylde min ven.”Steele vinkede mig tættere 

på og holdt hånden op for sit ansigt, så han skærmede for Colt. 

”Han kan være lidt sær en gang imellem.” 

”Det er okay,” sagde jeg og rystede let på hovedet. 

Steele smed tyve dollars på disken og pegede ud mod den blå 

pickup. Jeg skyndte mig at slå pengene ind. Det gik strygende let, 

selvom det var min første kunde. For mig var det her bagateller. 

”Vi ses, smukke,” sagde Steele over skulderen og trak Colt med 

sig ud ad døren. 

”Farvel.” 

Jeg fulgte dem med øjnene hele vejen hen til deres bil. Colt så 

ned i jorden, imens han lod sig føre væk. I det samme kom onkel 

John farende hen mod de to drenge. Han vinkede for at få deres 
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opmærksomhed. Da Steele fik øje på ham, skiftede hans person 

fuldstændig. Smilet forsvandt, og han så på onkel John med en 

underlig ærbødighed. John lænede sig op ad bilen og skyggede for 

mit udsyn, men jeg kunne læse på onkel Johns kropssprog, at det, 

de talte om, var meget alvorligt. Det så nærmest ud, som om onkel 

John irettesatte de to drenge. Men de havde jo ingenting gjort? 

Pludselig tog John nogle skridt tilbage, og bilen ræsede væk i høj 

fart. Jeg så efter støvskyen, de havde efterladt, imens John gik til-

bage mod butikken og gik hen for at rulle persiennerne for.   

”Er der noget galt?” spurgte jeg og så bekymret på ham. 

Han virkede meget ophidset og urolig over, at de havde været 

her. 

”Du må love mig en ting, hvis du vil bo her, Jade. Hold dig 

langt væk fra de drenge.”          

”Hvorfor?” 

”Fordi jeg siger det!” udbrød han, men lød mere desperat end 

autoritær. Han vendte sig rundt og så alvorligt på mig, nærmest 

bedrøvet. ”De drenge giver kun ballade. Hele byen er utryg på 

grund af dem.” 

”Det lød ellers til, at de kendte dig ret godt.” 

Jeg ved ikke, hvorfor jeg udfordrede onkel John på den måde. 

Hvorfor jeg tvivlede på hans bedømmelse af de to fyre. Men hans 

forbud irriterede mig. Han gik hen og lagde sine store hænder på 

disken og så indtrængende på mig. 

”Lov mig det, Jade.” 

Jeg nikkede, men tusind spørgsmål var ved at danne sig inde i 

mit hoved. Onkel John slap mit blik og rystede fortvivlet på hove-

det. 

”Det skal jeg nok, onkel John,” mumlede jeg og satte mig ned 

igen. 

John tøffede om på den anden side af disken til mig, lagde hån-

den på min skulder og gav mig et skævt afvæbnende smil for så at 

begyndte at rydde sine papirer væk. Onkel John brød sig vist ikke 
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om at lege den voksne og sætte regler op på den måde. Jeg stude-

rede den store, men venligt udseende mand. Jeg kunne ikke lade 

være med at spekulere på, om han måske vidste noget om min 

fortid. 

”Onkel John ...” begyndte jeg. 

Han så afventende på mig. Jeg mindedes de gange, han havde 

besøgt mig som barn. Onkel John havde altid været god ved mig, 

men selv han måtte da have undret sig over mit udseende, og at 

hans brors kone lige pludselig havde fremvist et barn uden de ni 

måneders graviditetskvaler. Hvad havde de egentlig fortalt ham? 

”Ved du noget om, hvor jeg kommer fra?” 

Med et sæt rettede John sig op og søgte febrilsk efter noget, han 

kunne beskæftige sine hænder med. ”Hvad mener du?” spurgte 

han uden at se på mig. 

Jeg tog mine solbriller af og prøvede at fange hans øjne. Der 

var nogle ting, han umuligt kunne ignorere. Så tog jeg fat i min 

halskæde og holdt den ud mod ham. Han stoppede op og stirrede 

på den lille mønt, der hang og dinglede fra mine fingre. 

”Hvad er det?” spurgte han og rømmede sig. 

”Jeg ved det, onkel John,” sagde jeg og lagde armene over kors. 

”Jeg ligner dem jo ikke engang.” 

Onkel John lukkede sin store bjørnehånd rundt om mønten. 

Det var tydeligt, at han vidste et eller andet. Han kiggede igen op 

på mig. ”Det eneste, jeg ved, er, at du er min brors datter, og at jeg 

holder meget af dig. Mere behøver jeg ikke at vide.” 

Jeg stirrede skuffet, men også forundret på ham. Der var noget 

ved den måde, han sagde det på, der fik mig til at tænke, at det 

betød meget mere, end det han sagde. Så vendte han rundt og for-

svandt op ad trappen mod privaten. 

  

*** 

  

Da klokken blev fire den eftermiddag, og min tjans i kiosken var 

slut, tog jeg min Civic ind mod bymidten. Onkel John havde ikke 
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brudt sig om det, men efter jeg havde googlet og fundet det eneste 

adoptionsbureau i hele det nordlige Nevada, var jeg blevet tændt. 

Hvis der kun fandtes det ene, måtte det uden tvivl have haft med 

min sag at gøre. Jeg tastede adressen til bureauet ind i navigations-

programmet på min mobil og kørte som anvist ad den støvede ho-

vedvej mod bymidten. 

Jeg blev mødt af en hovedgade, der var spækket med banker, 

forsikringsselskaber, spisesteder og hoteller. Det gav det klassiske 

fordomsbillede af Nevada. Jeg blev navigeret ned ad en sidevej og 

fandt frem til en lille mintgrøn bygning med hvide vinduesrammer. 

A new beginning, stod der på et hvidt skilt udenfor. Jeg krydsede 

fingre for, at det også var henvendt til mig, og parkerede min hvide 

Honda. 

Mine øjne faldt på en afroamerikansk kvinde, der sad bag en 

skranke, da jeg trådte ind ad døren. Hendes krusede hår var sat op 

i en knold på hendes hoved, og hun var iført en flerfarvet blomstret 

T-shirt og blodrøde hornbriller, der hvilede på det nederste af hen-

des næse. Hun så op på mig og smilede. 

”Hejsa. Hvad kan jeg gøre for dig, skat?” 

Jeg tøvede, men rakte så ned i min taske efter nogle af mine 

personlige papir og lagde dem på skranken. 

”Mit navn er Jade Tiller. Jeg er adopteret og leder efter mine 

biologiske forældre. Jeg tænkte, I måske havde nogle oplysninger.” 

Damen smilede til mig med medlidenhed malet i sit mørke og 

varme ansigt. ”Jeg kan godt se efter, men du skal lige være klar over 

én ting. Når man vælger at give sit barn bort, har man mulighed for 

at vælge, at man ikke ønsker at blive opsøgt af barnet igen. At vi 

ikke må give oplysninger videre.” 

Jeg nikkede forstående og mærkede et stik i hjertet. Jeg håbede 

for alt i verden, at mine forældre ikke havde gjort det. Det ville såre 

mig mere end noget andet. Jeg havde brug for svar. Damen smi-

lede og forsvandt ud bagved med mine papirer. Jeg så mig under-

søgende om i lokalet. Der var opslagstavler med tegninger fra små 
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børn, hvor der stod ”tak” med sjuskede kragetæer, og efterlysnings-

plakater med billeder af små børn, nogle kun med navne på. For-

ældre og børn, der desperat ledte efter deres familiemedlemmer. 

Jeg burde føle trøst ved, at jeg ikke var alene i min situation, men 

det gjorde mig kun trist at tænke på, hvor mange splittede familier, 

der fandtes derude. 

Med små tøffende skridt kom damen tilbage og sendte mig et 

anspændt smil. Hun gik hen mod sin, for længst uddaterede, com-

puter, og begyndte at taste noget ind og klikkede et par gange med 

musen, men rystede så på hovedet. ”Jeg beklager meget, men jeg 

kan ikke finde din sag i vores system. Er du sikker på, at du blev 

adopteret herfra?” 

”Ja ... eller nej. Nevada er mit eneste spor.” 

”Det er ikke meget at gå efter, vel? Hvis du vil, kan jeg prøve 

at sende dine oplysninger videre til nogle andre bureauer. Måske 

dukker der noget op.” 

”Tak, det må du meget gerne.” 

”Okay, skat. Så skal jeg bare lige have et nummer eller din e-

mailadresse ...” 

  

Lidt efter stod jeg igen ude i Nevadas bagende sol og havde det, 

som om mit hjerte var svulmet op til dobbelt størrelse. Jeg takkede 

for mine solbriller, der skjulte mine rødsprængte øjne. Jeg vidste 

godt, det kunne blive besværligt at finde mine forældre, men jeg 

havde virkelig håbet på at finde noget. Men jeg var slet ikke blevet 

klogere. Jeg så hen på min hvide Honda og besluttede mig for, at 

det var for tidligt at tage hjem til onkel John. Jeg ville ikke have, at 

han skulle se, at jeg var ked af det. Så i stedet begyndte jeg at vandre 

ned ad fortovet mod de mange forretninger og caféer, der lå i den 

næste gade. Jeg slæbte mine fødder hen over de sandede fliser og 

begyndte at kigge på de vinduer, jeg gik forbi. Jeg havde brug for at 

lede mine tanker et andet sted hen. Jeg gik forbi en lille café og 

studerede deres menukort. 

”Hej,” lød en stemme bag mig. 
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Jeg snurrede rundt og stod ansigt til ansigt med en pige på om-

trent min egen alder. Hun var en lille smule højere end mig, havde 

langt, tykt mørkeblondt hår, der krøllede og var sat op i en høj 

hestehale. Hun var indbegrebet af ’nabopigen’. Hendes hud havde 

en lækker solbrun farve, som hun viste frem i en tanktop og et par 

stramme leggings. 

”Søger du noget?” spurgte hun igen og rynkede brynene. 

Hun var den totale kontrast til alt, hvad jeg var. 

”Nej ... jeg øh ... kiggede bare lidt,” svarede jeg og så nervøst 

væk fra hende. Den her pige havde øjne, der kunne bore sig lige 

igennem mig. 

”Ja, undskyld, du så bare lidt fortabt ud,” fortsatte hun. 

Jeg lagde mærke til, at hun stod med en lille notesblok i hæn-

derne, og hun havde en kuglepen bag øret. Hun måtte være en 

servitrice fra caféen. Jeg smilede. Hvis hun bare vidste, hvor fortabt 

jeg virkelig var. Jeg havde ingen anelse om, hvad jeg lavede her, og 

hvor jeg skulle gå hen for at komme videre. Lige nu virkede min 

plan ikke så gennemtænkt. 

”Det er jeg faktisk også.” 

”Er du ikke hende den nye nede fra Johns tank?” 

Jeg så forvirret op på hende. Jeg havde ikke engang været i Elko 

i 24 timer, og jeg blev allerede genkendt på gaden. 

”Jo. Jeg er hans niece, jeg ankom i går.” 

”Jeg hedder Mary Birt,” sagde hun venligt og rakte sin hånd 

frem mod mig. ” Jeg hørte et par af de lokale tale om, at John 

havde fået nyt personale. Det undrede mig faktisk lidt, for jeg vid-

ste slet ikke, at han havde søgt, og der er ellers ikke meget, der går 

min næse forbi.” 

Et par af de lokale? Jeg kunne godt gætte, hvem det var. 

”Jeg hedder Jade,” sagde jeg venligt og gav hånd til den nysger-

rige pige. 

Hun tog ivrigt imod min hånd. ”Hvad regner du med at finde 

i Elko, som de ikke har i New York?”  
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Wow. Hvad var det med den her pige? Ikke alene vidste hun 

alt. Hun læste mig også som en åben bog. Det kunne godt gå hen 

og blive et problem. 

”Øhm ... solskin,” svarede jeg, hvilket var det eneste jeg kunne 

se de havde i overflod.  

Mary lo højt og lænede sig op ad en parasolstolpe. ”Det er her 

i hvert fald en masse af. Når du er helt ny her, må du føle dig lidt 

på herrens mark.” 

Jeg nikkede, ude af stand til at regne ud, hvad jeg skulle sige. 

Det var ikke tit, jeg mødte mennesker, der kunne tage mælet fra 

mig på den måde. 

”Jeg kan godt lide dig, Jade Tiller. Og du ligner en, der godt 

kunne bruge en guide. Må jeg ikke give dig en rundtur i Elko i 

morgen?” 

Selvom hun var meget direkte, på den lidt forstyrrede måde, 

var hendes tilbud temmelig lokkende. Bortset fra onkel John 

kendte jeg ikke et øje, og John virkede ikke interesseret i at uddybe 

sit bekendtskab med Steele og Colt, men Mary var lokal og kunne 

helt sikkert fortælle mig noget mere. 

”Det ville faktisk være fedt. Jeg aner ikke, hvor det er godt at 

shoppe, og hvor man får den bedste kaffe.” 

”Kaffen har du fundet,” sagde hun og nikkede mod caféen. 

”Resten kan du trygt overlade til mig. Jeg skal sørge for, at du er 

up-to-date inden i morgen aften.” 

”Tak, det lyder fedt.” 

”Det er mig, der takker. Jeg bliver jo the-go-to-girl, når folk 

gerne vil vide noget om Jade fra tanken,” sagde hun og satte trium-

ferende hænderne i siden. 

Jeg grinede og håbede, at hun mente det som en joke. 

”Jeg henter dig i morgen klokken to. Jeg arbejder her, men jeg 

har en fridag i morgen.” 

”Det lyder fint.”   

”Så ses vi, Jade Tiller.” Hun gjorde honnør og drejede smi-

lende rundt på hælen. Som om intet var hændt begyndte hun at 
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rydde bordene ude foran cafeén for kaffekopper og små tallerk-

ner. 

”Ses.” 

  

*** 

 

Jeg tog direkte hjem efter mit møde med Mary. På grund af hende 

var jeg ikke længere så trist. Jeg havde fundet det, jeg havde ledt 

efter. En, der kunne give mig flere oplysninger om de to drenge. 

De havde virkelig vakt min nysgerrighed, især Colt. Det var, som 

om han havde genkendt mig. Et eller andet sagde mig, at han vidste 

noget om mig. Måske kendte Mary også noget til sladderhistorier 

om et hittebarn for 19 år siden. Mulighederne var mange. 

Jeg fandt John inde i butikken. Han sad på kontorstolen og var 

ved at skille en eller anden motordel ad på disken. Han gik vist 

ikke spor op i hygiejne. Men det gjorde tankens kunder nok heller 

ikke. Ved den tanke blev jeg nødt til at ryste på hovedet af min 

egen fordomdfuldhed. 

”Hej, Jade. Nå, fik du set dig lidt omkring?” spurgte han uden 

at se op. 

”Ja. Elko er større, end jeg regnede med.” 

”Vi er jo ikke helt ude på landet.” 

Jeg gemte et fnis i ærmet. Jeg ville ikke fornærme min onkel, 

men han virkede faktisk som et fortidslevn i en by, der var vokset 

uden om ham. Jeg kom i tanke om min aftale med Mary. Jeg var 

spændt på, hvordan han ville reagere, når jeg fortalte ham om det. 

Nok havde han ladet mig tage ind til bymidten, men han havde 

også bedt mig om at holde afstand til et par tilsyneladende helt 

almindelige fyre. Jeg huskede min mors advarsel og spekulerede 

på, om han mon delte hendes mening. Selv min far havde jo virket 

nervøs over min rejse. 

”Jeg mødte én.” 

John snurrede rundt på stolen og så på mig med et bekymret 

ansigt. ”Det var hurtigt?” 



36 
 

Jeg rullede med øjnene og modtog hans brede smil. ”Ja, altså 

ikke på den måde. En pige. Hun hedder Mary.” 

”Nå, Mary Birt.” 

Og så sagde han, at Elko ikke var lille? Mary havde måske et 

vist rygte i byen? Jeg mindede mig selv om, at det nok ikke var alt, 

jeg skulle fortælle Mary. Onkel John skulle nødig have at vide, 

hvorfor jeg var kommet. Jeg ville for alt i verden ikke såre ham. 

”Hun kommer og henter mig i morgen, og så vil hun vise mig 

Elko.” 

”Det kan jeg da gøre,” sagde John, helt fornærmet, men kort 

efter flækkede hans mund i et smil. 

”Det er en pigeting,” sagde jeg og lagde en hånd på hans skul-

der. Jeg lænede mig ind for at se nærmere på den ting, han sad og 

var ved at skille ad, selvom jeg ingen anelse havde om, hvad det 

var. 

”Jeg går op og ringer mor,” annoncerede jeg og skævede op 

mod uret.  

Min mor var nok allerede ved at gå til af nervøsitet hjemme på 

Long Island, og Callie sad nok og tjekkede sin mail i dette øjeblik. 

”Okay. Så lukker jeg ned her og ringer efter en pizza.” 

Onkel John var ikke den store kok, og jeg havde endnu ikke 

haft lejlighed til at udforske hans køkken. Mest fordi han holdt sin 

hund, Roxy, spærret inde derude. Jeg vidste ikke, hvordan vi skulle 

løse det lille problem, så vi kunne bo sammen i det lange løb, men 

hvis mine planer med Mary skred hurtigt frem, ville det nok heller 

ikke vare længe, inden jeg vendte tilbage til mit normale liv. 

Jeg fandt min mobil frem fra min taske og skyndte mig at ringe 

op til min mor. Jeg kunne mærke, hvor meget jeg savnede hende.  

”Mor, det er mig ... Ja, jeg har det fint.” 
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in samtale med mine forældre havde virkelig fået min 

hjemve godt op at køre. Jeg savnede min mor og far 

helt vildt. Det var næsten ikke til at holde ud, men på 

den anden side var jeg også så tæt på at få nogle svar. 

Mary vidste slet ikke, hvor vigtig en brik hun var for mig. Jeg følte 

mig næsten skyldig over at udnytte hende på den måde. Det var 

tydeligt, at det eneste, hun var ude efter, var venskab, men måske 

kunne vi få begge dele. Måske kunne vi begge to få, hvad vi øn-

skede. 

Jeg hjalp til i butikken, til klokken nærmede sig to. Der havde 

stort set ikke været nogen kunder, og jeg var begyndt at undre mig 

over, hvad onkel John egentlig levede af. Mary var der på slaget to. 

Hun kørte ind ved siden af en af standerne og dyttede i hornet på 

sin røde slidte Ford. John så op fra den hylde, han var ved at fylde 

med insektfjerner på spraydåse, og vinkede til Mary. 

”Vi ses senere,” sagde jeg, inden jeg nåede døren. John sendte 

mig et kærligt smil og et nik. ”Kan I to have en god dag.” 

”Det skal vi nok.” 

Jeg nåede lige at tage fat i dørhåndtaget, inden han sagde: ”Jade. 

Pas nu på dig selv.” 

M 
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Jeg så op på ham. Lige pludselig var hans ansigt fuld af bekym-

ring. Jeg vidste, at han var glad på mine vegne. Men han var stadig 

bange, fordi jeg bevægede mig uden for hans beskyttende ejen-

dom. Der var noget derude, han var bange for, jeg skulle møde. 

Det var sødt af ham, men det var lige så frustrerende, som når mine 

forældre var sådan. Hvad var det, de alle sammen var så bange for? 

Jeg var faktisk ret fornuftig. Hvis man altså så bort fra, at jeg havde 

droppet at tage på universitetet og var kørt tværs igennem landet 

på grund af en mønt. Før alt det havde jeg altid været den perfekte 

datter. Jeg havde aldrig rodet mig ud i noget før. Deres mistillid 

sårede mig, men jeg ville ikke lade det hele gå ud over onkel John. 

”Det skal jeg nok,” sagde jeg og forsvandt ud ad døren. 

Marys overstadige vinken var et kærkomment syn. Hun ville 

da i det mindste behandle mig som enhver anden og ikke pylre 

unødigt om mig. Jeg hoppede hurtigt ind i hendes bil, og hun klap-

pede begejstret i hænderne. ”Nå, hvad vil du se først? Butikker 

eller sightseeing?” 

Jeg satte en finger mod min hage og lod, som om jeg virkelig 

skulle tænke mig længe om, men i virkeligheden var ingen af de-

lene vigtige for mig. ”Jeg har faktisk en del kontanter, jeg kan tillade 

mig at brænde af, og jeg havde egentlig ikke ret meget tøj, jeg kunne 

tage med mig hjemmefra. Varmen her er jo ulidelig!” sagde jeg og 

grinede let.   

”Wow!” udbrød Mary og slog hænderne op for sin mund. 

Hun så på mig med store øjne, som om jeg havde glemt at tage 

tøj på eller sådan noget. Men i det samme vidste jeg, hvad der var 

galt. Jeg havde glemt mine solbriller igen. Jeg lagde genert en hånd 

over mine øjne, så jeg skærmede for dem. 

”Wauw! Sikke nogle vilde øjne du har. Jeg har aldrig set noget 

lignende.” 

Jeg sank ned i sædet. Forbløffet over, hvor dum og glemsom 

jeg havde været. 

”Du skal ikke gemme dig,” sagde hun og tog fat i mit håndled 

for at føre min hånd væk. Da jeg igen mødte hendes blik, stirrede 
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hun stadig beundrende på mig. Hun førte sin anden hånd op mod 

mit ansigt og kiggede på mig, som om hun ville spørge om lov til 

at røre mig. Jeg nikkede let. Ingen havde nogen sinde reageret så-

dan, som hun gjorde. Hun lod forsigtigt sine fingre løbe hen over 

min kind. Hendes fingre var varme og bløde. 

”Jade ...” 

Nu kom det. 

Jade, du er den største freak, jeg nogen sinde har set. Du er 

klam og underlig. Pis ud af min bil, din grønne spasser! 

”Det er da for sejt! Du har de vildeste øjne, jeg nogen sinde har 

set!” 

Jeg så forbløffet på hende. Hun havde taget min hånd i sin, og 

vores fingre flettede sig næsten sammen. Hun var ikke bange for 

mig. Hun havde intet imod at røre ved mig efter at have set mine 

giftige øjne. Den her pige var vist noget helt for sig selv. Hun satte 

alle de kendte spilleregler på bænken. 

”Er du ikke ... bange for mig?” spurgte jeg, stadig forvirret over, 

hvad der var sket. Hun lagde hovedet på skrå og så nu for første 

gang på mig, som om noget var galt med mig. 

”Nej da. Skulle jeg være det?” 

”Det bliver folk som regel, når de ser mig.” 

Hun trak på skuldrene, som om tanken var hende fuldstændig 

uforståelig. ”Folk er ikke altid, som de burde være.” 

Hun vendte sig om og begyndte at styre bilen ud mod vejen 

igen. Utroligt. Hun ville stadig gerne være sammen med mig efter 

alt det. 

”Jeg gad godt se dine forældre. Hvem af dem har du fået de 

øjne fra?” 

Av. Den ramte hårdt. 

”Det ved jeg ikke. Jeg er adopteret.” 

Skuffelsen var tydelig i Marys ansigt. En skuffelse, jeg kun 

kendte alt for godt. Der var intet andet, jeg ønskede, end at vide, 

hvor jeg havde fået mine øjne fra. Hvordan de mennesker, der 

havde skabt mig, så ud. 




