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1.

DET BEGYNDTE MED STATUERNE i mormors have. Der 
var fire, og de så ud som en familie. To børn og to voksne. 
Lavet af massive, grå sten. De stod i en lille cirkel med ryg
gen mod hinanden. Så længe Simone kunne huske, havde 
de stået omme bag mormors hus. Hun vidste ikke hvorfor, 
men hun var bange for dem. Og det var lidt mærkeligt, for 
Simone var næsten aldrig bange for noget.
 “Ved du, hvem de er?”
 Simone stod i mormors køkken og kiggede på statuerne 
gennem vinduet. Det var weekend. Hun skulle være hos 
mormor, imens hendes forældre var bortrejst. Simones 
søskende havde sagt, at de ville bo hos deres venner, men 
Simone ville hellere bo i Åhus hos mormor. Det havde 
gjort mormor meget glad.
 “Statuerne? Aner det ikke,” sagde hun og stillede sig ved 
siden af Simone. “Det er vel bare en gruppe mennesker.”
 Det var typisk mormor at sige sådan. En gruppe menne
sker. Ja, det kunne Simone også godt se. Men hvad for nogle 
mennesker? Det vidste hverken mormor eller Simone.
 Mormor boede i et af de største huse, Simone nogensinde 
havde været i. Stort og hvidt og med masser af vinduer. Det 
lå bare et stenkast fra stranden og havet. Engang havde det 
været et hotel. Men det var længe siden nu. Mormor for
talte, at den forrige ejer havde lukket hotellet, fordi der var 
for få gæster. Til sidst var det blevet sat til salg. Og så købte 
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Simones mormor og morfar det. Ikke for at åbne hotellet 
igen. Kun for at bo i det. Mormor sagde, at hun ville fylde 
det med børn. Men de fik kun et barn. Det var Simones 
mor.
 Simone elskede at være hos mormor. Far sagde tit, at det 
ikke var en god ide, at mormor boede alene i sådan et stort 
hus. Men det syntes Simone. Hun syntes, det var skønt med 
alle de tomme, stille værelser. Slet ikke som derhjemme. 
Der var altid larm og kaos. 
 “Hun burde renovere eller sælge,” sagde Simones far, 
når mormor ikke var der.
 “Hun har ikke råd til at renovere, og sælge vil hun ikke,” 
sagde Simones mor. 
 Simone forstod ikke, hvad de snakkede om. Hun elskede 
mormors hus, præcis som det var. Selvfølgelig skulle hun 
ikke bygge det om. Så ville det jo blive noget helt andet.
 “Du kan måske leje nogle af værelserne ud,” sagde 
Simone til mormor. “Til folk der også er alene. Eller til 
studerende.”
 “Det kunne aldrig falde mig ind,” sagde mormor. “Skulle 
jeg have en masse fremmede mennesker rendende rundt 
her? Aldrig i livet. Jeg kan godt lide at være alene. Og jeg 
kan godt klare mig selv.”
 “Jeg mente jo ikke, at du skulle fylde huset helt op,” 
skyndte Simone sig at sige. Og tilføjede:
 “Og jeg ved godt, at du kan klare dig selv.”
 Men det sidste var hun nu ikke helt sikker på. For mor
mor havde været så træt på det sidste. Huset blev bare mere 
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og mere rodet. Det var, som om hun ikke rigtigt kunne 
overkomme det hele. Simone hjalp hende, så meget hun 
kunne. Først med at lave frokost. Bagefter med at støvsuge. 
Men så fik mormor nok og syntes, det var på tide at spille 
skak i stedet for. 
 Det gik, som det plejede. Mormor vandt, og Simone 
blev sur. 
 “Jeg må vist hellere bage en sukkerkage til i aften,” 
sagde mormor. 
 Simone pakkede spillet sammen.
 Hun tænkte på, hvad hun nu skulle lave. Hun fik svaret, 
da hun så ud på den grå himmel.
 “Jeg vil vaske vinduer,” sagde hun bestemt.
 Mormors vinduer var nemlig lige så grå som skyerne.
 “Skulle det nu være nødvendigt?” spurgte mormor.
 Det syntes Simone. Det var snart påske. Så var det rart 
for mormor, hvis her var pænt.
 “Men måske bliver det regnvejr,” sagde mormor.
 “Måske, måske ikke,” sagde Simone.
 Hun startede med vinduerne i køkkenet. Stigen, hun stod 
på, fik gulvet til at knirke. Hun gjorde, som mor havde lært 
hende. Først vaskede hun vinduerne indvendig. Med klude 
og skraber. Så åbnede hun vinduet for at vaske ydersiden. 
Men vinduet åbnede udad. Altså måtte hun slæbe stigen ud 
i haven og stå i blomsterbedet i stedet for.
 “Nu tramper du ikke på blomsterne,” sagde mormor.
 “Nej da,” sagde Simone. 
 Det var nu lettere sagt end gjort. For der var små spirer 
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overalt i den mørke jord. Simone foldede forsigtigt stigen 
ud.
 “Fald nu ikke!” råbte mormor gennem køkkenvinduet, 
der stod på klem.
 Men Simone svarede ikke. Hun var optaget af at få sti
gen til at stå fast. Det var ikke let. Jorden var helt blød.
 Idet hun klatrede op på stigen, opdagede hun noget 
mærkeligt. Lidt derfra lå et lille lysthus. Mormor brugte 
det kun om sommeren. Om vinteren var det tomt og stille. 
Men ikke nu. Det så ud, som om der stod en derinde. En der 
var høj og mørk.
 Simone blev så overrasket, at hun vaklede. Hun havde 
kluden i den ene hånd og skraberen i den anden. Forsigtigt 
lænede hun sig frem mod vinduet. “Mormor,” hviskede 
hun. “Mormor.”
 Men mormor havde tændt for håndmixeren og hørte 
hende ikke. Simone gjorde en synkebevægelse og spejdede 
igen mod lysthuset. Men skyggen, som havde bevæget sig 
derhenne, var væk. Det lille hus var tomt.
 Simone rystede på hovedet. Havde hun set forkert? 
Hvorfor skulle nogen stå i mormors lysthus?
 Hun begyndte at vaske det beskidte vindue. Det blev 
rigtig flot. Spørgsmålet var bare, hvor lang tid det ville tage 
at pudse alle de andre vinduer. Det ville tage en evighed. 
 Mormors håndmixer stoppede. Simone flyttede stigen 
til næste vindue. Hun stod med ryggen til haven. Det føltes, 
som om nogen kiggede på hende. Modvilligt vendte hun 
sig om. Der var ikke nogen. Ikke andre end statuerne.
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 Alligevel følte Simone i hele kroppen, at der var noget 
galt. Automatisk kiggede hun igen mod lysthuset. Det var 
tomt. Hun vendte på ny blikket mod statuerne. Store og grå 
stod de på den grønne græsplæne. Som de altid gjorde. 
 Men ikke helt som de altid gjorde.
 Simones hjerte slog et dobbeltslag, da hun så, hvad der 
var sket. Nogen havde flyttet på statuerne. De stod ikke 
længere med ryggen mod hinanden. I stedet stod både bar
net og manden vendt mod havet. Som om de ventede på, at 
nogen skulle komme sejlende.
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2.

MORMOR BLEV BÅDE OVERRASKET og oprørt, da hun 
så statuerne.
 “Der må have været nogen henne og flytte på dem, mens 
vi spillede skak,” sagde Simone. “Vi kiggede på dem lige 
inden. Da stod de, som de plejede. Med ryggen til hinanden.”
 “Meget mærkeligt,” sagde mormor. “Men det er nok 
bare nogen, der vil lave lidt sjov.”
 Hun kiggede op og så pludselig meget træt ud. Men 
Simone var ikke spor træt. Hun fortalte ivrigt om det, hun 
havde set i lysthuset.
 Mormor rystede på hovedet.
 “Hvem skulle det dog have været?” spurgte hun.
 “Det var måske den, der har vendt statuerne,” sagde 
Simone. 
 Men mormor ville ikke høre på Simone i dag. Det var, 
som om hun havde en masse andre ting at tænke på. 
 “Kom nu ind igen,” sagde hun. “Kagen er snart klar.”
 Mormor tændte for radioen, mens de spiste kage. I 
nyhederne sagde de, at der var vintervejr på vej igen. 
 “Typisk,” sagde mormor.
 Hun havde det bedst, når det ikke var så koldt. Ældre 
mennesker fik åbenbart ondt i arme og ben, når det blev 
køligere.
 “Lad os nu se,” sagde Simone. “Det er jo snart påske. 
Der plejer det at være varmt.”
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 Men næste dag var det så koldt, at græsset var hvidt af 
frost. Vejene var blevet blanke af is. Simone kiggede på sta
tuerne gennem køkkenvinduet. De var også hvide af frost. 
Men de havde i det mindste ikke vendt sig i løbet af natten.
 “Lad nu de stakler være,” sagde mormor. Hun skubbede 
hende væk fra vinduet. “Jeg har noget til dig.”
 “Hvad er det?”
 “Det får du at vide, når vi har købt ind,” sagde mormor.
 Men det fik hun slet ikke. For det var der, det skete.

Åh, hvis bare hun havde været mere opmærksom, tænkte 
Simone. For det var sådan en dum og unødvendig ulykke. 
Da mormor steg ud af bilen uden for sit hus, trådte hun 
direkte ud på noget is, så hun gled. Hun faldt hurtigt og 
hårdt. Simone følte, at hun kunne mærke jorden ryste. 
Selvom mormor var så lille.
 Simone fandt et tæppe i bilen, som hun lagde over mor
mor. Så ringede hun efter en ambulance.
 “Dør du nu?” sagde hun uroligt.
 Hun sad på den kolde jord og holdt mormor i hånden. 
 “Du er et værre lille fjols,” sagde mormor. “Der er da 
ingen, der dør af at falde og slå sig. Men det ville være 
dejligt, hvis ambulancen snart kom. Det er lidt koldt.”
 Simone skyndte sig at stoppe tæppet bedre omkring 
hende.
 “Det her var for dumt,” sukkede mormor. “Dine foræl
dre kommer jo ikke og henter dig førend i morgen aften.”
 “Jeg kan godt klare mig,” sagde Simone og rettede sig 

bog3007_Stenengle.indd   11 08-01-2015   11:06:46



1312

op. “Vi har jo lige været ude og købe ind. Jeg kan spise 
havregryn og koge pasta, indtil mor og far kommer.”
 Men det, syntes mormor, var en dårlig ide. 
 “Kan du ikke ringe til din kammerat?” sagde hun. “Hvad 
er det nu, hun hedder? Hende der også bor i Åhus.”
 “Billie,” sagde Simone. “Jo, jeg kan ringe til hende. 
Eller Aladdin. Han bor jo også her.”
 Det var begyndt at blæse. Det lød, som om vinden hvi
skede i de høje graner. Sorte fugle fløj på kryds og tværs 
over himlen. Som om de var lige så urolige som Simone.
 Bare mormor bliver rask, tænkte hun. Bare hun bliver 
rask.
 I det samme kom ambulancen. Simone blev skuffet. De 
havde hverken sirener eller blå blink på. Var de ikke klar 
over, at det hastede? En mand og en kvinde hoppede ned 
fra forsædet. De satte sig på hug ved siden af mormor.
 “Hvad er der sket her?” sagde kvinden.
 “Det kan I vel se,” sagde Simone vredt. “Hun har bræk
ket benet. Måske begge ben.”
 Det sidste sagde hun, for at de skulle forstå, hvor slemt 
det var.
 “Det er ikke så let at se, når hun har det store tæppe over 
sig,” sagde manden.
 Han blinkede til Simone.
 Forsigtigt tog de tæppet væk og klemte lidt på benet. 
Mormor skar en grimasse, og Simone knyttede hånden. 
Hvis ikke de slap mormor, skulle de få bank. Men det blev 
ikke nødvendigt.
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 “Det skal vi nok klare,” sagde manden.
 Kvinden gik hen og hentede en båre, som de løftede 
mormor op på.
 “Skal du med på sygehuset?” spurgte manden.
 Simone så på, at de trillede mormor ind i ambulancen.
 “Selvfølgelig skal jeg det,” sagde hun. “Jeg skal bare 
lige ordne noget først.”
Hun tog kasserne med mad ud af bilen, løb ind med dem 
i mormors køkken og stillede dem i køleskabet. De måtte 
pakke dem ud senere.
 Så løb hun ud til ambulancen igen.
 “Du låste vel både bilen og huset?” sagde mormor uro
ligt. 
 Simone nikkede.
 Egentlig ville hun have sagt, at hun havde rykket i døren 
flere gange, men hun kunne ikke få en lyd frem. Hun fik 
nemlig lov til at sidde foran i ambulancen og havde derfor 
andet at tænke på.
 Nu skulle Billie og Aladdin have set mig! tænkte hun. 
 Ambulancen kørte ikke med udrykning. De kørte forbi 
huse og haver og rundkørsler og vandtårnet, som Aladdin 
boede i.
 Mormor havde tydeligvis meget ondt. Hun fik noget 
medicin, som skulle tage smerterne. Medicinen gjorde 
hende svag og forvirret. 
 “Hvor skal vi hen?” sagde hun.
 “Til sygehuset i Kristianstad,” sagde manden, der kørte. 
Vi er der snart.”

bog3007_Stenengle.indd   13 08-01-2015   11:06:46



14

 Simone og hendes familie boede i Kristianstad. Åhus lå 
kun tyve kilometer derfra. Men alligevel var det dumt, at 
der ikke var noget sygehus der. Hvis Simone skulle sove 
hos Billie, blev hun jo nødt til at køre tilbage til Åhus igen.
 “Sikke dumt det hele blev,” sagde mormor, da hun blev 
trillet ind på sygehuset. “Og jeg som havde tænkt, at vi 
skulle have det sjovt. Du skulle jo have haft båndoptageren 
i dag.”
 “Båndoptageren?” sagde Simone.
 “Ja, det ved du vel knap nok, hvad er. Det er en slags 
musikafspiller, som man brugte tidligere. Forstår du, man 
havde noget, der hed kassettebånd og …”
 “Jeg ved da godt, hvad det er,” afbrød Simone. Hun him
lede med øjnene. “Far har masser af gamle bånd, som han 
ikke vil smide ud. Men hvorfor vil du give mig en bånd
optager? Jeg har jo ingen kassettebånd.”
 “Nej, men jeg vil give dig et,” sagde mormor. “Så kan 
du optage forskellige ting.”
 Simone rynkede panden. Mormor var stadig lidt forvir
ret. Hvorfor skulle Simone løbe rundt og optage lyde?
 “Fordi det er en helt usædvanlig båndoptager,” sagde 
mormor, da hun spurgte.
 “Hvordan usædvanlig?” hviskede Simone.
 Mormor svarede ikke. To sygeplejersker var kommet 
frem til båren. De hjalp mormor over på en rigtig seng. 
Sengetøjet var hvidt, og sengen var lavet af metal. Simone 
gik ved siden af mormor, da de rullede af sted med hende 
mod røntgenafdelingen. Dér skulle lægerne tage billeder 
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og se, om mormors ben var okay indeni. Lamperne i loftet 
blændede næsten Simone. Det lugtede stærkt af sæbe over
alt. Simone rynkede på næsen. Bare mormor ikke skulle 
være for lang tid på sygehuset.
 Snart var de alene igen. Simone mindede mormor om 
båndoptageren. 
 “Hvordan er den usædvanlig?” spurgte hun stædigt.
 Mormor smilede. Hun vinkede Simone nærmere. Som 
om hun skulle fortælle hende noget hemmeligt. 
 “Båndoptagerne kan indspille lyde, som ingen andre 
kan høre,” hviskede mormor.
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