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KAPITEL ET
31. JULI 

Kurt

Jeg læner mig op ad et af havens træer. Natten har lagt sig 
omkring mig som sort vand. Jeg leder i lommerne efter 
cigaretter, men finder ingen. Der er godt gang i Xanders 
fest – øl, hotdogs, ingen forældre.
 Xander træder ud af terrassedøren. Han er slank som 
en præriehund og høj. Han er også hurtig. Han sørger for, 
at folk får øl. Han går hen til den gruppe fyre, der står 
i nær heden af mig. Jeg går også hen til dem. Lytter. De 
snakker mest om piger. Om Ivy. Selvfølgelig. De vil alle 
sammen have hende. Lyshåret og sexet som hun er. Hun 
slår håret ud over skuldrene, når hun vil have, jeg skal kys-
se hende. Men jeg kan ikke nå ind til hende. Kun lidt. Hun 
er pigen, alle kigger efter. Jeg kan ikke gøre noget ved det.
 Greg, en af fyrene, spørger: “Kommer Ivy?”
 Xander svarer: “Ja, og hun har Callie med. Hun er også 
lækker. Måske ikke helt så lækker som Ivy, men det er tæt 
på.” 
 Han vender sig om mod mig: “Ivy er en ret vild pige, er 
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hun ikke?” siger han i et forsøg på at lokke mig til at rykke 
ud med nogle flere detaljer.
 Der lyder et skrig inde fra huset. En pige med langt sort 
hår – jeg mener, hun hedder Angel, men er ikke særlig 
engleagtig, efter hvad jeg har hørt – kommer løbende ud 
af huset. Hun råber mit navn og holder sin telefon i vejret: 
“Kurt!”
 Xander standser hende, inden hun når helt hen til mig.
 Hendes ansigt skinner af sved. Hun vinker med telefo-
nen. “Der er sket en ulykke. Dustin har lige sendt det her. 
Han ved ikke om … men se!”
 Jeg er tættere på nu. Alt for tæt. På hendes telefon er der 
et billede af den store bro, men noget er helt galt. En del 
af broens rækværk mangler. Jeg fløjter stille. Fuck! Et eller 
andet har ramt det! Hårdt!
 Angel viser mig det næste billede. “Jeg har ret, ikke?”
 Nu ser jeg, hvad det er, der har fået hende sådan op at 
køre. Det er et billede af politi- og redningsfolk, der er i 
færd med at trække en bil op af floden. Bilen er smadret, 
men ikke så meget, at jeg ikke kan genkende den.
 Det er Ivys bil.
 Det vender sig i mig.
 Det er Ivys bil.
 Angel flipper helt ud.
 Åh, tænker jeg. Callie.

F JORT EN DAGE  FØR 

Ivy

Vi ankommer til udkanten af Edenville. Kevin har gam-
melmandsmusik kørende på sin telefon, der er sat til bilens 
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stereoanlæg. Hans hånd ligger på mors lår. De synger 
begge to. Jeg nynner med og kigger ud af vinduet. Alle 
husene i det kvarter, vi kører igennem, er bygget af træ. 
Det er totalt charmerende.
 Kevin parkerer bag huset. Huset ligner sig selv, den 
mudrede havegang ligner sig selv … Det hele ligner sig 
selv. Minderne kommer farende. Det er tre år siden, vi 
boede her, og intet har ændret sig.
 Bortset fra mig. Jeg er ikke den samme længere.
 Mor vender sig mod mig med et stort smil. “Er du okay?”
 “Selvfølgelig. Hvorfor skulle jeg ikke være okay?”
 Hun trykker næsen mod Kevins kind. Og jeg kan lige 
så godt sige det ligeud: Han er klam. Han er ved at blive 
skaldet, har tykke kinder, tyk mave og en stor, tyk røv. Og 
er alt for overfrisk.
 “Så kører det,” siger han. Han siger altid sådan nogle 
ting, der ikke giver mening. Hvad er det, der kører? Mor 
siger, at mænd godt kan lide kvinder, der er gode til at lyt-
te. Fair nok, jeg vil da ikke udelukke, at der kunne være en 
teoretisk chance for, at en af hendes mandlige venner en 
dag sagde noget, der var værd at høre på. Jeg smiler ad min 
egen joke og åbner bildøren, men jeg kigger på Callies hus, 
der ligger på nabogrunden, og tænker på den første gang, 
jeg så hende. Hun sad i træet og dinglede med benene. 
Hendes røde hår var holdt sammen af en kuglepen. Hun 
skulede til mig som en arrig kat.
 “Hvad laver du?” spurgte jeg.
 “Ikke noget.” Hun bed i sin tommelfingernegl.
 “Så hop ned fra træet, og vis mig rundt. Jeg er ny her.”
 Hun kneb øjnene sammen, overvejede min opfordring 
et øjeblik og klatrede så møjsommeligt ned fra træet. 
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 Det er tre år siden. Tre år, der føles som tre minutter.
 Kevin og mor fniser sammen, mens de stiger ud af bi-
len. Han løfter hende for at gøre den der kæresteting med 
at bære hende ind over tærsklen. I stedet bliver det til, at 
han nærmest slæber hende ind, mens hun griner. 
 Mine tanker flyver tilbage til Kansas. Ligesom Dorothy 
i Troldmanden fra Oz. Jeg er forelsket i Diego, og jeg ler mod 
hans bryst. Han kysser mig en gang og så en gang til, hår-
dere.
 Jeg dvæler ved billedet af Diego, der hopper ned fra 
scenen og begynder at tromme på mit bryst med sine 
trommestikker. Hej, hej, Ivy! Men vi er ikke i Kansas mere. 
Jeg glatter mit hår og børster imaginært støv af min hvide 
kjole. Jeg må hen og se, om Callie bor her endnu – Callie, 
den skinnende lykkemønt i mit livs sparegris.

Callie 

Jeg har forstået det. De har et lille barn nu, og de har gjort 
deres pligt: De har skabt en vellykket, velafbalanceret 
teenager.
 Jeg tager ikke stoffer. Tjek.
 Jeg drikker ikke. Tjek. 
 Jeg går ikke til vilde fester. Tjek.
 Okay, jeg har et par ringe i mit højre øre. Mor hader 
dem. Jeg har farvet mit hår sort. Far jamrer over det. Og 
han kan ikke forstå, hvorfor neglelakken på mine ring-
fingre skal være grøn, når den er mørkeblå på de andre 
negle. Jeg har fortalt ham, at der ikke er noget at forstå.
 Jeg holder stadig orden på mit værelse. Tjek.
 Jeg laver mine lektier til tiden. Tjek.
 Jeg kommer ind på det universitet, jeg har valgt. Sand-
synligvis. Tjek.
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 Jeg er på alle måder fuldstændig normal. Tjek. Tjek. Tjek.
 Og alt kunne have været fryd og gammen, hvis det ikke 
var, fordi mine forældre pludselig var blevet så belastende. 
 Jeg sætter mig tungt ved køkkenbordet. Mor har Cos-
mo i bæreselen og gør det der med at forskyde vægten fra 
den ene fod til anden, som mødre gør. Højre fod, venstre 
fod, højre fod, venstre fod. Barnet rokker fra side til side. 
Barnet stirrer op på hende, hun stirrer ned på barnet. Mor 
og barn, mor og barn. Jeg burde være ligeglad med den 
mærkelige, rå følelse i mit bryst, som jeg ikke kan få til at 
gå væk. Jeg burde være glad for at få en lille i huset. Det 
havde jeg også troet, at jeg ville blive. Spædbørn er søde. 
Han er sød. Jeg ved, at jeg ikke burde have det sådan. Jeg 
er 16 år gammel, og jeg burde kunne håndtere at få en 
lillebror.
 Jeg kradser i min neglelak og glor lidt på min telefon. 
Rebecca har lagt en latterlig video op af sig selv, der holder 
en dukke op foran sig og råber: “BABY!” Jeg fnyser.
 Mor kigger på mig. “Hvad var det?”
 “Ikke noget.”
 “Kan du ikke skrue lidt ned? Cosmo er lige ved at falde 
i søvn. Jeg skulle meget gerne nå at arbejde lidt i dag.”
 Videoen kører igen. Rebeccas stemme er meget høj. 
“BABY! BABY! BABY!”
 “Callie, skru ned! Du skal slet ikke bruge telefonen ved 
bordet.”
 Der sidder ikke andre ved bordet end mig. Telefon-
reglen gælder helt sikkert ikke, når jeg sidder alene ved 
bordet. Men mor ser meget træt ud, og jeg orker ikke at 
skændes med hende. Jeg lægger lydigt telefonen fra mig. 
Det er, som om min mor og mig ikke har noget som helst 



· 12 ·

at sige til hinanden for tiden. Vi taler kun om Cosmo eller 
om alt det, jeg gør forkert.
 Silkeblødt lys falder ind gennem vinduerne på al rodet i 
dagligstuen – det farverige babytæppe, pakkerne med ble-
er, legetøjet og musikinstrumenterne. Manuskriptsiderne 
til mors næste billedbog ligger spredt ud over bænken 
under vinduet. De smukke illustrationer bliver levende i 
solen.
 Hun opdager, at jeg kigger på dem. “Jeg er næsten fær-
dig. Jeg skal bare lige se de der sider igennem, mens han 
sover.” Hun klapper blødt Cosmo på hovedet. “Bagefter 
skal vi til kaffe hos tvillingerne klokken tre. Vil du med?”
 “Og hænge ud sammen med en masse babyer? Nej 
tak.” 
 “Okay, Callie. Men pas nu på, at du ikke bare spilder ti-
den. Ferien begyndte for flere uger siden, og du har stadig 
ikke fundet et job.”
 “Jeg har prøvet.”
 “Du har da ikke været på alle hotellerne, som jeg fore-
slog.”
 “Det har jeg vel nok. Det fortalte jeg dig jo. Jeg var af 
sted i går. Det er ikke så nemt, som du tror, mor. Jeg har 
sendt mit cv til rigtig mange. Der er ingen, der har ringet 
tilbage.”
 “Helt ærlig, Callie. Du behøver virkelig ikke at fortælle 
mig alt det der. Udvis initiativ! Kontakt dem igen. Sig til 
dem, at du kan begynde når som helst. Gør dig selv inte-
ressant. Du er nødt til at finde et job …”
 “Det lyder, som om du gerne vil have mig ud af huset.”
 “Nej, søde, sådan er det slet ikke.”
 Far kommer ind i stuen og går direkte hen til mor. 
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Han er en mand med skæg og briller, et udvalg af mo-
derne, omtrent ens, ternede skjorter og cowboybukser og 
en stor, kraftig stemme. Han elsker smukke ting, teater, 
græske digte og min mor. Han kysser hende på munden 
og bøjer hende bagover. Hun ler og skubber ham blidt 
væk.
 “Du maser den lille, skat.”
 Cosmo siger nogle gurglende lyde. Mor lader, som om 
hun bliver sur over, at far har vækket ham. Hun himler 
med øjnene og sukker, men hun er i virkeligheden slet ikke 
sur. Jeg ved, at jeg burde være taknemmelig over, at mine 
forældre er så glade for hinanden. Jeg rækker ud efter min 
telefon og læser et par ligegyldige sms’er. Mor begynder 
at synge for Cosmo. Jeg forestiller mig, hvordan hun sang 
den samme sang for mig for tusind år siden. 
 Far river mig ud af mine selvmedlidende tanker: “Har 
du haft travlt i dag, Calliope?”
 Jeg ryster på hovedet, læner mig tilbage og tørrer mig 
om munden. “Jeg er ved at læse korrektur på min artikel. 
Men jeg skal ikke noget særligt bagefter, siger jeg og træk-
ker på skuldrene.
 “Hvad laver Rebecca?”
 “Det har jeg jo sagt. Hun er på campingtur med sin 
far.”
 “Så nu kan I ikke sende sms’er til hinanden en million 
gange om dagen?” Han spærrer for sjov øjnene op, som 
om det var en skrækkelig tanke.
 “Hun har internet.”
 “Er der nu også internet helt ude i ørkenen? Det er helt 
utroligt, hvad teknologien kan nu om dage.”
 “Det virker ikke hele tiden.”
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 “Hvad med dine andre venner? Hvad er det nu, hun 
hedder?” Han knipser med fingrene. “Hende der blomster-
pigen?”
 “Mener du Dahlia?”
 “Ja, hende.”
 “Hun rejser rundt i Europa sammen med Liona, indtil 
skolen begynder igen. Tilly og hendes familie er heller ikke 
hjemme.”
 “Nej, for de er i sommerhus. Der kan du se, jeg hører 
skam efter, hvad du siger.” Han sætter en tommelfinger i 
sit bælte. “Har du nu læst Bonjour Tristesse igen?”
 Jeg genlæser den hver sommer. Når sollyset falder ind 
gennem vinduet, som den gør nu, og duften af solcreme og 
nyklippet græs svæver ind gennem den åbne dør, får jeg 
lyst til at læse historien om Cecile igen. Jeg læste den første 
gang, da jeg var 13. Den ondskab, Cecile udfolder, når hun 
manipulerer farens veninder, alt roderiet, selvmordet, det 
hele, får mig til at føle mig mere levende. Francoise Sa-
gan skrev historien, da hun var 18 år gammel; to år ældre 
end mig. Hvert år, når jeg læser romanen, håber jeg, at 
det bliver det år, hvor jeg selv begynder at skrive for alvor. 
Telefonen brummer i min hånd.
 Sms’en er fra Kurt Hartnett: Har du skrevet artiklen? 
 Kurt laver ‘Jorden er flad’, vores skolebad. Han er ved 
at forberede det første nummer efter sommerferien og 
vil gerne have en artikel om navnet på vores skoles foot-
ballhold: Redmen. Er navnet racistisk, eller er det bare 
historisk? Hvordan skal man skrive den artikel, så den 
ikke støder nogen? De tre mennesker, jeg har interviewet 
indtil videre, blev ophidset, næsten inden jeg havde nået at 
stille spørgsmålet. 
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 Jeg sidder med artiklen foran mig og læser korrektur på 
den. Jeg tager et billede af den og sender det til ham med 
ordene: Er lige ved at være færdig. Jeg læner mig tilbage, 
så stolen vipper.
 “Pas på, du ikke vælter,” siger mor. Hun kigger den an-
den vej. Hvordan kunne hun vide, at jeg vippede på stolen?
 Kurt sms’er: Nu, nu, nu!

 Jeg vipper stolen tilbage og svarer: Rolig nu! 
 Skal vi mødes i morgen og snakke om den?

 Måske. Jeg vil skrive den færdig først. Den skal jo 

være helt perfekt, ikke?

Fire timer senere ligger min udgave af Bonjour Tristesse 
åben på sofaen. Jeg læner mig ind over vasken og spiser en 
fersken, så saften driver ned ad min hage. Mine fingre er 
klæbrige, frugten er sød og lækker. Mens jeg vasker mine 
hænder, tænker jeg på, hvad jeg skal lave resten af dagen. 
Måske skulle jeg gå hen på museet og snakke med Kurt. 
Jeg kunne måske også prøve at fange Tilly på Facebook. 
Eller Dahlia – uanset hvilken tidszone hun nu befinder sig 
i. Jeg ved, mor vil blive sur over, at jeg chatter med venner, 
når jeg ikke har været rundt med mit cv endnu. Jeg har 
slet ikke været ude i dag, fordi jeg har været helt optaget af 
min artikel. Først lavede jeg én sætning om, så en anden, 
så en tredje og så videre. Måske skulle jeg bare gå ud med 
cv’et nu.
 Mor pludrer med Cosmos ovenpå. Far tog af sted for 
lidt siden. Han har et kontor på universitetet. Men jeg tror 
alligevel, det er ham, der kommer, da hoveddøren bliver 
lukket op. Jeg kigger ikke engang op.
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 “Callie, bor du her endnu?”
 Jeg får et mindre chok. 
 “Det er en evighed siden,” råber hun, da jeg vender mig 
om mod hende. Jeg er ikke i stand til at sige noget, for 
Ivy Foulds har listet sig gennem entreen og forbi køkken-
bordet, som stikker ud i vores åben plan-rum, og omfavnet 
mig i et kæmpestort, parfumeret knus. Hun dufter, som 
hun plejer: af vanilje med et stænk af noget dybere, af 
mørk skov. Hendes hår dækker mit ansigt, og i et langt 
øjeblik kæmper jeg med at synke klumpen i min hals. Jeg 
gengælder hårdt hendes knus. Hun er spinkel og sart som 
en fugl, men stærk.
 Hun trækker sig lidt væk og ser nøje på mig. “Sort hår? 
Sødt. Hvad …? Har du savnet mig så meget? Tør du næ-
sten ikke tro på, at jeg er kommet tilbage? Har du fået et 
barn eller hvad? Hvorfor ligger der legetøj over det hele?”
 “D-det er min lillebrors …” stammer jeg.
 Der er mindre end en halv meter imellem os. Da vi 
var 13 år gamle, var hun yndig. Nu er hun fantastisk smuk. 
Hendes platinblonde hår er glat, hendes grå øjne har det 
der sølvagtige slangeskindsmønster, som jeg altid har 
misundt hende, hun er solbrændt og fejlfri, og hun har 
en hvid kjole på, der ser temmelig dyr ud. Hun er stadig 
højere og slankere end mig. Jeg har mine behagelige, men 
gammeldags sorte leggings på og en alt for stor T-shirt.
 “Vi er lige kommet tilbage. Jeg kom herover med det 
samme. Døren var åben. Jeg håbede så meget, at du var 
hjemme! Åh, Callie, hvor bliver det sjovt! Vi to skal styre 
hele klassen efter sommerferien. Det var det, vi aftalte, 
ikke?”
 Ja, det var det jo, ville jeg sige. Det har jeg ikke glemt. Og 



· 17 ·

jeg har heller ikke glemt, hvor sårende det var, at du rejste 
din vej uden så meget som at sige farvel. Jeg læner mig op ad 
bordet.
 “Vil du vide, hvad der skete?” spørger hun. “Det har 
du garanteret spekuleret meget over, ikke? Prøvede du at 
finde mig på nettet?”
 “Øh …”
 “Jeg er ikke nem at finde. Jeg ved det godt. Det er to-
tal retro ikke at findes på nettet, men også ret sejt.” Hun 
dæmper stemmen, som om hun betror mig en statshem-
melighed: “Jeg bruger ikke mit rigtige navn. Jeg kalder mig 
Kansas Pearl.”
 “Selvfølgelig prøvede jeg at finde dig.”
 “Der er så meget, jeg skal fortælle dig. Men først: Hvor-
dan har du det? Hvordan går det? En lillebror? Hvor er 
han?”
 “Han er ovenpå. Vil du gerne se ham?”
 “Du kunne også gå med mig over til Kevin og hjælpe 
mig med at pakke ud? Kan du ikke huske, at det var det, vi 
gjorde sidste gang?”
 “Er din mor kommet tilbage sammen med Kevin?”
 “Han er åbenbart blevet chef i potaskeminen nu. Det er 
ham, der har købt kjolen til mig.” Hun breder sine arme ud 
for rigtigt at vise den frem. 
 “Jeg har set ham nogle gange, men han har da aldrig … 
Nå, han ville nok heller ikke sige noget til mig.”
 “Vil du med så?”
 “Ja, selvfølgelig. Jeg siger det lige til mor.”
 “Jeg kan næsten ikke fatte, at du stadig bor her,” siger 
hun. “Du ser godt ud. Smuk som altid.”
 Jeg ler affærdigende ad hendes kompliment. “Ja, ja.”
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 “Jeg har virkelig savnet dig.” Hun griber min hånd og 
klemmer den.
 Jeg klemmer tilbage. “Jeg gik over til dig med blomster 
dagen efter. Kevin sagde, at du var rejst.”
 “Men nu er jeg her.”
 “Ja, du er.” Jeg opdager, at jeg smiler.
 Hun slipper min hånd. “Det var ikke mig, der bestemte 
det. Det ved du godt, ikke?”
 “Ja, ja.” Cosmo begynder på at skrige ovenpå. “Jeg sen-
der mor en sms senere. Hun opdager sikkert ikke engang, 
at jeg er smuttet. Kom, sagde du ikke, at du ikke var færdig 
med at pakke ud?”


