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· 9 ·

DEN SIDSTE gANg jeg så Laurent Jammet, stod han i Scotts butik 

med en død ulv over skulderen. Jeg var gået ned efter synåle, og han 

var der efter dusøren. Scott insisterede på at få hele kadaveret udleve-

ret på en gang, fordi han tidligere var blevet snøret af en yankee, som 

var kommet ind og havde fået sin dusør for et par ører den ene dag, et 

par dage efter fik han endnu en dollar for poterne, og til sidst en dol-

lar mere for halen. Det var om vinteren, og kropsdelene så forholdsvis 

friske ud, men til Scotts store ærgrelse blev historien om fupnummeret 

hurtigt almindeligt kendt. Ulvehovedet var derfor det første, jeg så, 

da jeg kom ind i butikken. Tungen hang ud af munden, og læberne var 

krænget bagud i en grimasse. Det gav et sæt i mig, selvom jeg prøvede 

at lade som ingenting. Scott skældte ud, og Jammet undskyldte mange 

gange; det var umuligt at blive vred på ham, ikke med hans charme 

og dårlige ben og det hele. Kadaveret forsvandt ud bagved et sted, og 

mens jeg kiggede på varerne, begyndte de at mundhugges om det møl-

ædte skind over døren. Jeg tror, at Jammet for sjov foreslog, at Scott 

skiftede det ud med et nyt. På skiltet under det står der: ‘Canus lupus 

(han), den første ulv, som blev fanget i byen Caulfield, den 11. febru-

ar 1860.’ Skiltet siger en masse om John Scott: Dels afslører det hans 

prætentiøse ønske om at fremstå som lærd og hans selvforherligelse, og 

dels viser det, at autoritet i hans øjne er vigtigere end sandhed. Det var 

bestemt ikke den første ulv, der blev fanget her på egnen, og strengt ta-

get findes der ikke en by, der hedder Caulfield, selvom han ville ønske, 

at der gjorde, for så ville der være et byråd, og han kunne være byens 

borgmester.

 “Desuden er det en hun. Hannerne er mørkere i halskraven, og så er 

de større. Den her er meget lille.”

 Jammet vidste, hvad han talte om, for han havde fanget flere ulve 

end nogen anden, jeg kender. Han smilte for at vise, at han ikke var ude 

på at fornærme nogen, men Scott bliver fornærmet, lige så snart chan-

cen byder sig, og rejste straks børster.
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· 10 ·

 “De husker det måske bedre, end jeg gør, hr. Jammet?”

 Jammet trak på skuldrene. Han var nødt til at træde forsigtigt, i og 

med at han ikke var her i 1860, og i og med at han var franskmand, i 

modsætning til os andre.

 På det tidspunkt gik jeg hen til disken. “Jeg tror, det var en hun, hr. 

Scott. Manden, som kom med den, sagde, at hendes hvalpe hylede hele 

natten. Det husker jeg tydeligt.”

 Og måden Scott hængte kadaveret op i bagbenene uden for butik-

ken, så folk fik noget at glo på. Jeg havde aldrig før set en ulv og blev 

overrasket over, hvor lille den var. Den hang med snuden mod jorden og 

lukkede øjne, som om den skammede sig. Mænd hånede kadaveret, og 

børn lo og udfordrede hinanden til at stikke en hånd i munden på den. 

De poserede sådan til stor fornøjelse for alle.

 Scott spiddede mig med sine små, blanke øjne, men det var svært at 

sige, om han var fornærmet over, at jeg tog udlændingens parti, eller om 

han bare var fornærmet i al almindelighed.

 “Og se bare, hvad der skete med ham.” Doc Wade, manden, der ind-

kasserede dusøren, druknede det følgende forår – som om det såede 

tvivl om hans dømmekraft.

 “Jamen, så …” Jammet trak på skuldrene og blinkede til mig, den 

frækkert.

 Uvist hvordan – jeg tror, Scott bragte det på bane – kom vi til at 

tale om de stakkels piger, sådan som folk har for vane, når snakken fal-

der på ulve. Selvom verden er fuld af historier om ulyksalige kvinder 

(jeg kender personligt til flere end rigeligt), er det her på egnen altid 

to bestemte, man taler om, når man nævner ‘de stakkels piger’– Seton-

søstrene, som forsvandt for år tilbage. I nogle få minutter udvekslede vi 

artigheder og ligegyldige synspunkter, indtil vi pludselig blev afbrudt, 

fordi klokken ringede, og fru Knox kom ind. Vi lod, som om vi var helt 

opslugt af knapperne på disken. Laurent Jammet fik sin dollar, bukkede 

for mig og fru Knox og gik. Klokken ringlede på sin metalfjeder længe 

efter, at han var gået.

 Det var det hele, ikke noget særligt overhovedet. Den sidste gang, jeg 

så ham.
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· 11 ·

Laurent Jammet var vores nærmeste nabo. Alligevel vidste vi næsten 

ingenting om ham. Engang undrede jeg mig over, hvordan han bar sig ad 

med at gå på ulvejagt med sit dårlige ben, men så fortalte nogen mig, at 

han lagde strykninforgiftet hjortekød ud. Kunsten var at følge sporet fra 

kødet til dér, hvor ulven døde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det; 

i mine øjne er det ikke at gå på jagt. Jeg ved, at ulve har lært at holde 

sig uden for rækkevidde af en Winchesterriffel, så de kan ikke være helt 

dumme, men de er på den anden side ikke så kloge, at de har lært ikke 

at stole på gratis mad, og hvor er tilfredsstillelsen i at følge et dødsdømt 

dyr til dets endeligt? Der var også andre usædvanlige ting ved ham: lan-

ge rejser væk hjemmefra i ukendte egne, besøg af mørklødede, fåmælte 

fremmede og kortvarige udbrud af overvældende gavmildhed i skarp 

kontrast til hans faldefærdige hytte. Vi vidste, at han var fra Quebec. 

Vi vidste, at han var katolik, skønt han kun sjældent gik i kirke eller til 

skrifte (selvom han muligvis har gjort begge dele under de langvarige 

fravær). Han var beleven og munter, skønt han ikke var ven med nogen 

bestemt og holdt en vis afstand. Og han var, må jeg nok indrømme, en 

flot mand med næsten kulsort hår og øjne og ansigtstræk, som gav ind-

tryk af, at han netop var færdig med at smile eller skulle til at begynde 

på det. Han behandlede alle kvinder med samme ærbødige charme, 

men formåede at gøre det uden på noget tidspunkt at irritere hverken 

dem eller deres mænd. Han var ugift og viste ingen tegn på at gå i ægte-

skabstanker, men jeg har bemærket, at nogle mænd har det bedre alene, 

især hvis de har for vane at opføre sig sjusket og regelløst.

 Visse personer vækker en stilfærdig og helt igennem godhjertet mis-

undelse. Sådan var Jammet, doven og ubekymret, som om han skøjtede 

let og ubesværet gennem tilværelsen. Jeg anså ham for heldig, fordi han 

tilsyneladende ikke bekymrede sig om alle de ting, der gør os andre grå 

før tid. Han havde ikke et eneste gråt hår, men han havde en fortid, som 

han for det meste holdt for sig selv. Han forestillede sig velsagtens også, 

at han havde en fremtid, men det havde han ikke. Han var vel omkring 

de fyrre. Han var så gammel, som han nogensinde ville blive.

*
Det er en torsdag formiddag midt i november godt og vel to uger efter 

mødet i butikken. Jeg er på vej ned ad vejen fra vores hus i et frygteligt 
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· 12 ·

humør, mens jeg nøje planlægger min opsang. Sandsynligvis øver jeg 

mig højlydt på den – en af de mange sælsomme vaner, som kun er alt 

for lette at tillægge sig i en udørken. Vejen – som ikke er meget mere 

end et par furer slidt af hove og hjul – følger floden, hvor den strømmer 

ned over en række små strømfald. Under birketræerne glimter mosset 

smaragdgrønt i sollyset. Visne blade stive af nattefrost knaser under 

mine fødder og hvisker om vinterens komme. Himlen er så klar og blå, 

at det næsten gør ondt. I min vrede går jeg med hurtige skridt og ho-

vedet højt løftet. Det får mig sikkert til at se ud, som om jeg er i godt 

humør.

 Jammets hytte ligger lidt tilbagetrukket fra flodbredden på en lille 

ukrudtsmark, der skal forestille en have. De ru bjælkevægge er falmet 

med årene, og nu ser hele redeligheden grå og ulden ud og ligner mere 

en gevækst end en bygning. Den ligner noget fra en svunden tid: Døren 

er et hjorteskind spændt ud over en trækarm, vinduerne er betrukket 

med olieret pergament. Han må have det koldt om vinteren. Det er ikke 

et sted, hvor kvinderne i Dove River særlig ofte kommer forbi, og selv 

har jeg ikke været her i månedsvis, men lige nu har jeg ikke flere steder 

at lede.

 Ingen røg signalerer liv indenfor, men døren står på klem. Der er 

snavsede håndaftryk på hjorteskindet. Jeg kalder og banker derefter på 

væggen. Jeg får ikke noget svar, så jeg stikker hovedet indenfor, og da 

mine øjne har vænnet sig til mørket, får jeg øje på Jammet, der er hjem-

me og ganske symptomatisk ligger og sover på sengen på denne tid af 

formiddagen. Jeg tænker, at det ikke tjener noget formål at vække ham, 

og er lige ved at gå igen, men min ærgrelse holder mig til ilden. Jeg er 

ikke kommet hele den lange vej for ingenting.

 “Hr. Jammet?” begynder jeg og lyder, synes jeg selv, irriterende mun-

ter. “Hr. Jammet, jeg er ked af at forstyrre, men jeg må spørge Dem …”

 Laurent Jammet sover sødt. Om halsen har han den røde halsklud, 

han altid går med, når han er på jagt, så andre jægere ikke skal forveksle 

ham med en bjørn og komme til at skyde ham. En fod stikker ud over 

siden af sengen iført en beskidt sok. Hans røde halsklud ligger på bordet 

… Jeg har grebet fat om dørkarmen. Pludselig er alt forvandlet fra nor-

malt til noget helt andet: Fluer summer om deres sene efterårsfestmål-
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· 13 ·

tid, han har ikke den røde klud om halsen, det kan han umuligt have, 

for den ligger på bordet, og det betyder …

 “Åh,” udbryder jeg, og chokket sender mig med et forskrækket spjæt 

indenfor i den tavse hytte. “Nej.”

 Jeg klamrer mig til døren og forsøger at lade være med at løbe min 

vej, selvom jeg i næste sekund godt ved, at jeg ikke kunne røre mig ud af 

stedet, om så det gjaldt mit liv.

 Den røde farve om hans hals er sivet ned i madrassen fra en åben 

flænge. En flænge. Jeg hiver efter vejret, som om jeg havde løbet. Lige 

nu er dørkarmen det vigtigste i verden. Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre 

uden den.

 Halskluden har ikke virket efter hensigten. Den har ikke forhindret 

hans alt for tidlige død.

 Jeg foregiver ikke at være specielt modig og har faktisk for længst 

forkastet tanken om, at jeg skulle være udstyret med særlige egenskaber 

af nogen art, men jeg er forundret over den ro, hvormed jeg ser mig 

omkring i hytten. Min første indskydelse er, at Jammet har taget sig selv 

af dage, men hans hænder er tomme, og der er ikke et våben at se i nær-

heden af ham. Den ene hånd dingler ud over siden af sengen. Det falder 

mig ikke ind, at jeg har noget at være bange for. Jeg er fuldkommen 

sikker på, at den, der har gjort det, ikke er i nærheden – hytten runger 

af tomhed. Selv liget på sengen er tomt. Det har ikke længere nogen 

karaktertræk – det lyse sind og de sjuskede vaner og de gode skydefær-

digheder, gavmildheden og det barkede – det er alt sammen forsvundet.

 Der er endnu en ting, som jeg ikke kan undgå at lægge mærke til, i 

og med at hans ansigt er drejet halvvejs væk fra mig. Jeg har ikke lyst 

til at se det, men det er der, og det bekræfter det, jeg allerede modstræ-

bende har erkendt – at af alle de ting, man aldrig kan vide noget om her 

i verden, er Laurent Jammets skæbne ikke en af dem. Dette er ikke en 

ulykke, og det er heller ikke sket for egen hånd. Han er blevet skalperet.

 Langt om længe, skønt det sikkert kun er nogle få sekunder senere, 

trækker jeg døren i bag mig, og jeg får det bedre, så snart jeg ikke læn-

gere kan se ham. Resten af dagen og de følgende dage har jeg ondt i 

min højre hånd, fordi jeg knugede så hårdt om dørkarmen, som om jeg 

havde forsøgt at ælte træværket, som var det dej.
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VI BOR I DOVE RIVER på nordbredden af georgian Bay. Min mand og 

jeg udvandrede fra det skotske højland for en halv snes år siden, tvunget 

ud som så mange andre. I løbet af nogle få år ankom halvanden mil-

lion mennesker til Nordamerika, men til trods for det enorme antal, 

til trods for at vi var så klemt i skibets lastrum, at man tænkte, at der 

umuligt kunne være plads til alle de mennesker i Den Ny Verden, si-

vede vi fra landgangsbroerne i Halifax og Montreal som små bække og 

vandløb og forsvandt hver og én ind i vildmarken. Landet opslugte os og 

hungrede efter flere. Vi hakkede agre ud af skoven og gav vores steder 

navne, som udsprang af de ting, vi så – en fugl, et dyr – eller navne på 

gamle hjembyer; nostalgiske påmindelser om steder, vi ikke husker med 

nostalgi. Det viser bare, at man i virkeligheden ikke kan lægge noget 

bag sig. Man tager det hele med, hvad enten man vil eller ej.

 For en halv snes år siden var her ikke andet end træer. Længere nordpå 

er landet ugæstfrit med enten mose eller sten, hvor end ikke piletræerne 

eller lærken kan slå rod. Men langs floden er mulden blød og dyb, den 

omgivende skov er så mørkegrøn, at den næsten er sort, og stilheden med 

de skarpe dufte føles så dyb og uendelig som himlen. Det første jeg gjor-

de, da jeg så det, var at bryde i gråd. Enspændervognen, der havde bragt 

os hertil, raslede bort igen, og jeg kunne ikke forlige mig med tanken om, 

at kun vinden ville svare mig, uanset hvor højt jeg råbte. På den anden 

side, hvis formålet havde været at finde fred og ro, måtte det siges at være 

lykkedes. Min mand ventede roligt, indtil mit hysteriske anfald klingede 

af, og sagde så med et nærmest grumt smil på læben:

 “Herude er intet større end gud.”

 Det virkede sandsynligt, hvis man altså tror på den slags.

 Med tiden vænnede jeg mig til stilheden og den tynde luft, som gjor-

de alting lysere og klarere, end det havde været derhjemme. Jeg kom 

endda til at holde af det. Og jeg navngav stedet, eftersom det ikke hav-

de et navn, som nogen kendte til: Dove River.

 Jeg er heller ikke uberørt af nostalgi.
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Andre kom hertil. Så byggede John Scott møllen nede ved flodmun-

dingen, og fordi han havde brugt så mange penge på den, og da der nu 

engang var sådan en fin udsigt over bugten fra den, bestemte han sig 

for, at han lige så godt kunne bo i den. Af uransagelige årsager blev det 

begyndelsen på en dille med at bo tæt på kysten, selvom det var ufor-

klarligt for dem af os, som netop var rejst op ad floden for at undgå de 

hylende uvejr, hvor bugten formelig forvandler sig til et arrigt hav, som 

med næb og kløer har tænkt sig at generobre det land, man har forma-

stet sig til at bosætte sig på. Men Caulfield (endnu et udslag af nostalgi: 

Scott kommer fra Dumfriesshire) tog fart på en måde, som Dove River 

aldrig ville kunne – på grund af overfloden af flade jordstykker og den 

forholdsvis tynde skov, og fordi Scott åbnede en købmandsbutik, der 

gjorde landlivet meget lettere. Nu er der et samfund på over hundrede 

sjæle – en spøjs blanding af skotter og yankee’er. Og Laurent Jammet. 

Han har ikke – havde ikke – boet her så længe og ville næppe være flyt-

tet hertil overhovedet, hvis ikke han havde taget den jordlod, som ingen 

andre ville have.

 For fire år siden købte han nabogården lidt længere nede ad floden. 

Den havde stået tom et stykke tid på grund af den tidligere ejer, en æl-

dre skotte. Doc Wade kom til Dove River i søgen efter billig jord, hvor 

han kunne være lidt i fred for sine fordømmende omgivelser – han hav-

de en velhavende søster og svoger i Toronto. Folk kaldte ham Doc, skønt 

han viste sig slet ikke at være læge, men blot en kultiveret mand, som 

ikke havde fundet et sted i den ny verden, som værdsatte hans man-

gesidede, men diffuse evner. Desværre var Dove River ikke den und-

tagelse, han ledte efter. Som mange mænd har erfaret, er jordbrug en 

langsom og sikker måde at miste sin formue på, ødelægge sit helbred og 

knække nakken. Arbejdet var for tungt for en mand i hans alder, og han 

havde ikke sjælen med i det. Hans afgrøder slog fejl, hans svin stak af i 

skoven, der gik ild i taget på hans hytte. En aften gled han på klippen, 

der danner en naturlig mole foran hans hytte, og blev senere fundet i 

den dybe strømhvirvel neden for Horsehead Bluff (således opkaldt med 

den befriende canadiske mangel på fantasi, fordi den ligner et hesteho-

ved). Ifølge nogen var det en barmhjertig udfrielse oven på alle hans 

genvordigheder. Andre kaldte det en tragedie – den slags lille, hjemlige 
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tragedie, som finder sted overalt i udørknen. Jeg tror nok, jeg havde en 

anden opfattelse. Wade drak, ligesom de fleste andre mænd. En aften, 

da alle pengene var brugt, og han ikke havde mere whisky, da der ikke 

var mere for ham at gøre i denne verden, gik han ned til floden og stir-

rede ned i det kolde, sorte vand, som brusede forbi. Jeg forestiller mig, 

at han så op på himlen, hørte skovens hånlige, udeltagende stemmer en 

sidste gang, følte den svulmende flod trække i sig og kastede sig i dens 

barmhjertige uendelighed.

 Bagefter ville den lokale sladder vide, at jorden var uheldsvanger, 

men den var billig, og Jammet var ikke den, der tog notits af overtroiske 

rygter, selvom han måske nok skulle have gjort det. Han havde været 

bådfører for Pelskompagniet og var faldet og havde fået en kano over 

sig, da han ville trække den op ad nogle strømfald. Ulykken havde gjort 

ham halt, og han fik en erstatning. Han virkede snarere taknemlig for 

sin ulykke end det modsatte, for den havde givet ham penge nok til at 

købe sit eget stykke jord. Han gjorde et nummer ud af at fortælle, hvor 

doven han var, og han udførte i hvert fald ikke det landbrugsarbejde, 

som de fleste ikke kunne komme uden om. Han solgte det meste af Wa-

des jord fra og ernærede sig ved ulvedusøren og en smule handel. Hvert 

forår kom en kæderække af mørklødede mænd turende langt nordvest-

fra med deres kanoer og bylter. De fandt en åndsbeslægtet handelspart-

ner i Jammet.

En halv time senere banker jeg på døren til det største hus i Caulfield. 

Jeg bøjer og strækker fingrene på min højre hånd, mens jeg venter på, at 

der bliver åbnet. De er på det nærmeste krampet sammen som en klo.

 Hr. Knox har en trist, grålig ansigtskulør, som får mig til at tænke på 

levertran, er høj og tynd med en knivskarp økseprofil, der ser ud, som 

om den konstant er parat til at slå ned på de uværdige – nyttige træk for 

en foged. Pludselig føler jeg mig så tom, som hvis jeg ikke havde spist i 

en uge.

 “Åh, fru Ross … en uventet fornøjelse …”

 Ærlig talt ser han mest af alt foruroliget ud ved synet af mig. Måske 

ser han sådan på alle mennesker, men det får mig til at føle, at han ved 

lidt mere om mig, end jeg ville bryde mig om, og dermed godt ved, at 
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jeg ikke er en type, som han vil have sine døtre til at omgås.

 “Hr. Knox ... Det er desværre ikke nogen fornøjelse. Der er sket en 

… en frygtelig ulykke.”

 Minuttet senere lugter fru Knox dyrebar sladder og kommer ilende, 

og jeg fortæller dem begge, hvad der ligger i hytten ved floden. Fru 

Knox tager sig til det lille guldkors, hun har om halsen. Knox mod-

tager nyheden i god ro og orden, men vender på et tidspunkt ansigtet 

bort, inden han vender sig om mod mig igen, efter at han – kan jeg 

ikke undgå at føle – har lagt det i de rette folder – alvorsfulde, dystre, 

beslutsomme og så videre. Fru Knox sidder ved siden af mig og stryger 

min hånd, mens jeg anstrenger mig for ikke at trække den til mig med 

et ryk.

 “Og at tænke sig, at sidst jeg så ham var dengang i butikken. Han vir-

kede så …”

 Jeg nikker samtykkende og tænker tilbage på, hvordan vi var blevet 

grebet af en brødebetynget tavshed, da hun dukkede op. Efter at hun 

gentagne gange har udtrykt chok og sin dybeste medfølelse og givet 

gode råd om flossede nerver, iler hun ud for at informere sine to døtre 

på en passende måde (med andre ord langt mere detaljeret, end hvis 

deres far var med). Knox sender straks et bud til Fort Edgar for at hid-

kalde mænd fra Kompagniet. Han lader mig sidde alene tilbage med 

udsigten og vender så tilbage for at fortælle, at han har sendt bud efter 

John Scott (der foruden butikken og møllen ejer adskillige pakhuse og 

store jordområder), for at han kan gå med ham op og undersøge hytten 

og sikre den mod ‘indtrængen’, indtil kompagnimændene når frem. Det 

er det ord, han bruger, og jeg fornemmer en vis kritik. Ikke at han kan 

bebrejde mig, at jeg fandt liget, men jeg er sikker på, at det ærgrer ham, 

at en simpel bondekone som jeg har besudlet gerningsstedet, før han 

har haft chancen for at anvende sine uovertrufne evner. Men jeg for-

nemmer også noget andet i ham ud over hans misbilligelse: spænding. 

Han øjner en chance for selv at komme til at brillere i et drama, der er 

langt mere alvorligt end hovedparten af de ting, der sker i udørknen – 

han vil ud og efterforske. Jeg går ud fra, at han tager Scott med, for at 

det skal se officielt ud, og for at have en, der kan bevidne hans geniali-

tet, og fordi Scott har en vis status i kraft af sin alder og velstand. Det 
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kan ikke have noget med begavelse at gøre – Scott er det levende bevis 

på, at de velhavende ikke nødvendigvis er hverken bedre eller klogere 

end os andre.

 Vi begiver os op langs floden i Knox’ gig. Da Jammets hytte ligger 

tæt på vores hus, kan de ikke undgå at tage mig med, og fordi hans hyt-

te er først på vejen, tilbyder jeg at gå med dem ind. Knox rynker panden 

i alfaderlig bekymring.

 “De må være udmattet efter det forfærdelige chok. Jeg insisterer på, 

at De går hjem og hviler Dem.”

 “Vi vil kunne se det samme som Dem,” tilføjer Scott. Og mere til, 

siger han indirekte.

 Jeg vender mig bort fra Scott – visse mennesker er det formålsløst at 

diskutere med – og henvender mig direkte til økseprofilen. Det går op 

for mig, at han er pikeret over, at min kvindelige natur overhovedet kan 

udholde tanken om at stå ansigt til ansigt med en sådan gru endnu en 

gang. Men noget inde i mig forhærder i stædig trods ved hans formod-

ning om, at han og ingen andre vil kunne drage den korrekte slutning. 

Eller også er det bare, fordi jeg ikke bryder mig om, at andre fortæller 

mig, hvad jeg skal og ikke skal. Jeg siger til dem, at jeg vil kunne se, om 

der er blevet pillet ved noget, hvilket de ikke kan benægte, og desuden 

er der ikke ret meget, de kan gøre, medmindre de ligefrem vil trække 

mig med hen ad stien med magt og låse mig inde i mit eget hus.

 Efteråret viser sig fra sin milde side, men der lugter svagt af rådden-

skab, da Knox åbner døren. Det lagde jeg ikke mærke til første gang. 

Knox skrider frem, mens han trækker vejret gennem munden, og læg-

ger fingrene på Jammets hånd – jeg ser ham tøve med løftet hånd, i tvivl 

om hvor han skal placere fingrene – hvorefter han bekendtgør, at den 

døde er ganske kold. De to mænd taler lavmælt sammen, næsten i en 

hvisken. Jeg forstår – det ville være uforskammet at tale højere. Scott 

finder en notesbog frem og noterer de ting, som Knox siger, idet han 

betragter placeringen af liget, temperaturen på brændeovnen, de for-

skellige genstandes placering i rummet. Så står Knox en stund uden at 

foretage sig noget, men formår alligevel at se målbevidst ud – et anato-

misk tilfælde, bemærker jeg interesseret. Der er udtværede fodaftryk på 

det støvede gulv, men ingen mystiske genstande, ingen våben af nogen 
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slags. Det eneste spor er det grufulde, runde sår på Jammets isse. Knox 

siger, det må have været en lovløs indianer. Scott er enig: En hvid mand 

kunne ikke gøre noget så barbarisk. Jeg tænker på, hvordan hans kones 

ansigt så ud forrige vinter, da det var hævet gult og blåt, og hun fortalte, 

at hun var gledet på en iset plet, selvom alle kendte sandheden.

 Mændene går ovenpå til det andet rum. Jeg kan følge med i, hvor 

de er, fordi gulvbrædderne knirker under deres fødder, og fordi støvet 

falder ned mellem dem og bliver fanget i lyset. Det drysser ned på liget 

af Jammet og falder blidt som snefnug på hans kind. Små gran lander, 

ubærligt, på hans åbne øjne, og jeg kan ikke lade være med at stirre på 

dem. Jeg har lyst til at gå hen og børste støvet af og sige til dem, at de 

skal holde op med at forstyrre tingene, men jeg gør ingen af delene. Jeg 

kan ikke få mig selv til at røre ved ham.

 “Ingen har været deroppe i dagevis – støvet lå helt urørt,” siger Knox, 

da de er nede igen, mens de børster støv af bukserne med deres lomme-

tørklæder. Knox har taget et rent lagen med ned oppefra og ryster det 

for at folde det ud, så endnu flere støvkorn hvirvler rundt i rummet som 

en solbeskinnet bisværm. Han lægger lagnet over liget på sengen.

 “Så, det skal nok holde fluerne væk,” siger han i et selvtilfreds tone-

leje, selvom enhver idiot kan se, at det vil det bestemt ikke.

 Det bliver besluttet, at der ikke er mere, vi – eller rettere de – kan 

gøre, og da vi går, lukker Knox døren efter os og forsegler den med et 

stykke snor og en klat varm lak. En detalje, som jeg, skønt jeg ikke er 

meget for at indrømme det, ikke kan undgå at blive imponeret over.
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NÅR VEJRET SLÅR OM, bliver Andrew Knox pinefuldt opmærksom 

på sin alder. I efterhånden nogen år nu er hans led begyndt at gøre ondt 

om efteråret og er fortsat med at smerte hele vinteren, ligegyldig hvor 

mange lag flannel og uld han pakker dem ind i. Han må gå med forsig-

tige skridt for at tage højde for den lynende smerte i begge hofter. Hvert 

efterår begynder smerterne en lille smule tidligere.

 Men i dag har trætheden bemægtiget sig hele hans sjæl. Han siger til 

sig selv, at det er fuldt forståeligt – hvem som helst ville blive rystet af 

en så voldsom begivenhed som et mord. Men det er mere end det. Ingen 

er nogensinde blevet myrdet i de to landsbyers historie. Vi kom hertil 

for at slippe væk fra alt det, tænker han: Det var meningen, vi skulle 

lægge den slags bag os, da vi forlod de store byer. Og dog virker det så 

fremmedartet … et brutalt, barbarisk drab, sådan noget som kunne ske 

sydpå i Staterne. I løbet af de senere år er folk selvfølgelig døde af al-

derdom, eller af sygdom eller i ulykker, for ikke at tænke på de stakkels 

piger … Men ingen er blevet slagtet på den måde, forsvarsløs i strømpe-

fødder. Han er oprørt ved tanken om, at offeret ikke havde sko på.

 Efter middagen gennemlæser han Scotts notater og anstrenger sig for 

ikke at miste tålmodigheden: “Brændeovnen er tre fod høj og en fod 

og otte tommer dyb og føles lunken, når man rører ved den.” Det kan 

velsagtens være nyttigt, tænker han. Hvis ilden blussede lystigt, da dra-

bet fandt sted, kunne det tage op til seksogtredive timer, før den blev 

kold. Derfor kunne mordet godt være sket dagen før. Medmindre ilden 

allerede var ved at dø ud, da Jammet mistede livet, og i så fald kunne 

det være sket i løbet af natten. Det er vel ikke utænkeligt, at det er sket 

natten før. Dagens eftersøgning havde ikke givet meget. Der var ikke 

tydelige tegn på kamp, ikke andet blod end det på sengen, hvor han må 

være blevet overfaldet. De havde højt spekuleret over, om hans hytte 

var blevet gennemsøgt, men hans ting lå spredt så tilfældigt ud over det 

hele – det sædvanlige syn, ifølge fru Ross – at det var umuligt at sige 

med sikkerhed. Scott proklamerede højlydt, at det måtte være en ind-
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født: En hvid mand ville aldrig kunne gøre noget så barbarisk. Knox er 

knap så sikker. For nogle år siden blev Knox kaldt ud til en gård i nærhe-

den af Coppermine i kølvandet på en særlig uheldig hændelse. Der fin-

des en skik, som er populær i visse bygder, hvor brudgommen udsættes 

for en rituel ydmygelse på sin bryllupsnat. Det kaldes for en ‘charivari’ 

og skal opfattes som et gemytligt udtryk for uvilje over for ægteskabet, 

for eksempel at en gammel mand gifter sig med en meget yngre kone. I 

dette tilfælde var den aldrende brudgom blevet dyppet i tjære og rullet 

i fjer og hængt op i fødderne i et træ uden for sit hus, mens den lokale 

ungdom marcherede omkring med masker på og slog på gryder og blæ-

ste i fløjter.

 En spøg. Ungdommelig kådhed.

 Men pludselig var manden død. Knox havde kendskab til mindst én 

ung mand, som uomtvisteligt havde deltaget i løjerne, men ingen ville 

sige noget, selvom det gik dem på. En spøg, som var gået for vidt? Scott 

havde ikke set mandens blodunderløbne ansigt, det tynde reb, der skar 

sig brutalt ind i ophovnede ankler. Andrew Knox kan ikke få sig selv til 

at fritage en hel race for mistanke med den begrundelse, at den ikke er i 

stand til at udvise grusomhed.

 Han er blevet opmærksom på lyde uden for vinduet. Uden for hans 

vægge findes måske en ond kraft. Måske listighed af en slags, som kunne 

finde på at skalpere en mand for at kaste mistanke på dem af en anden 

farve. Kære gud, lad det ikke være en mand fra Caulfield. Og hvil-

ket motiv kan der have været til dette drab? Da ikke tyveri af Jam-

mets gamle og ramponerede ejendele? Havde han en skjult rigdom et 

sted? Havde han fjender blandt sine handelspartnere – måske en ubetalt 

gæld?

 Han sukker og er utilfreds med sine tanker. Han havde været så sik-

ker på, at han ville finde spor, måske endda svar, når han først fik set 

sig om i hytten, men han ved mindre end før. Det sårer hans forfæn-

gelighed, at han ikke var i stand til at tyde tegnene, især i selskab med 

fru Ross – en provokerende kvinde, som altid gør ham ilde til mode. 

Hendes spydige blik blev på intet tidspunkt blidere, end ikke da hun 

beskrev sin gruopvækkende opdagelse eller stod ansigt til ansigt med 

den for anden gang. Hun er ikke populær i byen, for det virker, som om 
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hun ser ned på folk, selvom hun, efter hvad alle siger (og han har hørt 

noget ret så hårrejsende sladder), ikke har noget at stikke næsen i sky 

over. Men når man ser på hende og genkalder sig nogle af disse skumle 

historier, er det vanskeligt at tro på dem: Hun har noget majestætisk 

over sig og et nydeligt ansigt, bevares, selvom hendes stikne facon ikke 

er forenelig med ægte skønhed. Han havde kunnet mærke hendes øjne 

på sig, da han gik hen til liget for at mærke dets temperatur. Han kunne 

knap få hånden til at holde op med at ryste – det var, som om der ikke 

var et eneste stykke bar hud uden blod at røre ved. Han tog en dyb ind-

ånding (som kun gav ham kvalme) og lagde fingrene på den døde mands 

håndled.

 Huden var kold, men var derudover menneskelig og helt normal at 

røre ved – som hans egen hud. Han forsøgte at holde øjnene væk fra 

det forfærdelige sår, men ligesom fluerne blev de draget. Jammets øjne 

stirrede op på ham, og det gik op for ham, at han stod samme sted, som 

morderen måtte have stået. Han havde ikke sovet, ikke til allersidst. 

Han følte, han burde lukke Jammets øjne, men vidste, at det ville han 

ikke kunne få sig selv til. Kort efter hentede han et lagen ovenpå og 

dækkede den døde til. Blodet var tørt og ville ikke plette lagnet, sagde 

han – som om det betød noget. Han forsøgte at dække over sin forvir-

ring med endnu en praktisk bemærkning, alt imens han krympede sig 

ved lyden af det kække toneleje, han sagde den i. I morgen ville han i 

det mindste ikke længere stå alene med ansvaret – kompagnimændene 

ville ankomme, og man måtte formode, at de vidste, hvad der skulle 

gøres. Noget ville sikkert vise sig, nogen ville have set noget, og inden 

aften ville det hele være faldet på plads.

 Og med denne falske forhåbning retter Knox papirerne ind i en ny-

delig bunke og puster lampen ud.
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DET ER OVER MIDNAT, men jeg sidder oppe med en lampe og en bog, 

jeg ikke kan læse, og venter på fodtrin, på at døren skal gå op og kold 

luft strømme ind i køkkenet. På ny opdager jeg, at jeg tænker på de 

stakkels piger. Alle i Dove River og Caulfield kender historien, og den 

bliver genfortalt for alle og enhver, som kommer her, eller gentaget om 

og om igen med små, umærkelige ændringer på vinteraftener foran ka-

minen. Ligesom alle gode historier er det en tragedie.

 Familien Seton var respektable folk fra St. Pierre La Roche. Charles 

Seton var læge, og hans kone, Maria, var for nylig indvandret fra Skot-

land. De havde to døtre, som var deres ét og alt (som man siger, men 

hvornår er børn ikke det?). På en mild septemberdag tog Amy, som var 

femten, og Eve på tretten med veninden Cathy Sloan ud for at plukke 

bær og holde skovtur ved bredden af en sø. De kendte vejen, og alle 

tre piger var opvokset i vildmarken, kendte dens farer og rettede sig 

efter dens regler: aldrig forlade stierne og aldrig blive ude efter mør-

kets frembrud. Cathy var ualmindelig køn og var kendt i byen for sit 

udseende. Den oplysning bliver altid tilføjet, som om det gør historien 

endnu mere tragisk, selvom jeg personligt ikke kan se, at det spiller 

nogen rolle.

 Pigerne tog af sted med en madkurv klokken ni om morgenen. Klok-

ken fire, da de skulle være vendt hjem, var de ingen steder at se. Deres 

forældre ventede endnu en time, og så tog de to fædre ud for at følge 

samme rute som deres døtre. Efter at de havde gået siksak rundt om 

stien og kaldt på pigerne uafbrudt, kom de til søen, og de fortsatte med 

at lede og blev ved med at kalde til efter mørkets frembrud, men uden 

at finde dem. Så gik de hjem igen i den tro, at pigerne havde taget en 

anden sti hjem, men da de kom tilbage, var pigerne der ikke.

En storstilet eftersøgning blev sat i værk, og alle i byen mødte op for 

at hjælpe med at lede efter pigerne. Fru Seton dånede adskillige gange. 

Om aftenen den næste dag kom Cathy Sloan gående ind i St. Pierre. 
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Hun var afkræftet, og hendes tøj var beskidt. Hun havde mistet sin 

frakke og sin ene sko, men klamrede sig stadig til madkurven, som de 

havde haft deres frokost i – åbenbart var den nu (en grotesk detalje og 

sikkert opspind) fuld af blade. Eftersøgningsholdet fordoblede deres 

indsats, men fandt aldrig noget som helst. Ikke en sko, ikke en tøjlas, 

ikke så meget som et fodaftryk. Det var, som om et hul havde åbnet sig 

i jorden og opslugt dem.

 Cathy Sloan blev lagt i seng, selvom det var et åbent spørgsmål, om 

hun nu også fejlede noget. Hun fortalte, at hun var kommet op at skæn-

des med Eve kort efter, at de havde forladt byen, og havde dalret bag 

de to andre og til sidst havde tabt dem af syne. Hun gik ud til søen 

og kaldte på dem og syntes, det var tarveligt af dem at gemme sig for 

hende. Hun for vild i skoven og kunne ikke finde stien. Hun så aldrig 

Seton-søstrene igen.

 Folk i byen fortsatte eftersøgningen og sendte delegationer til de nær-

liggende indianerlandsbyer, for mistanken faldt lige så naturligt på dem, 

som regn falder på jorden. Men ikke alene svor de på Biblen, at de var 

uskyldige, der var ikke skyggen af bevis på bortførelse. Hr. og fru Seton 

udvidede eftersøgningen mere og mere. Charles Seton hyrede folk, som 

kunne hjælpe ham med at lede, blandt andet en indiansk sporfinder, og 

dernæst, efter at fru Seton var død, øjensynligt af hjertesorg, en pro-

fessionel sporingsmand, en mand fra Staterne. Sporingsmanden rejste 

rundt til indianerbosættelser i hele det øvre Canada, men fandt ingen-

ting.

 Måneder blev til år. Tooghalvtreds år gammel døde Charles Se-

ton, udmattet, ruineret og fortabt. Cathy Sloan genvandt aldrig helt 

sin skønhed, hun virkede sløv og underbegavet – eller havde hun altid 

været sådan? Ingen huskede det længere. Historien om sagen spredte 

sig vidt og bredt og blev efterhånden til en myte, som blev fortalt med 

vilde uoverensstemmelser af skolebørn og af nedslidte mødre for at for-

hindre deres børn i at strejfe. Teorierne om, hvad der var sket med de to 

piger, voksede sig vildere og vildere; folk skrev langvejsfra, at de havde 

set dem, eller var blevet gift med dem, eller at de var dem, men der var 

ikke substans i noget af det. I sidste ende fandt man ikke en forklaring, 

som kunne udfylde tomrummet efter Amy og Eve Setons forsvinden.
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 Det skete alt sammen for femten år siden eller mere. Hr. og fru Se-

ton er døde nu, først moren af sorg, så faren, ruineret og udmattet af 

sin utrættelige søgen. Men historien tilhører os, fordi fru Setons søster 

er gift med hr. Knox, og det er derfor, vi blev grebet af brødebetynget 

tavshed den dag i butikken. Jeg kender hende ikke specielt godt, men 

jeg ved, at hun aldrig taler om det. Man må formode, at hun taler om 

noget andet på vinteraftenerne foran kaminen.

Folk forsvinder. Jeg forsøger ikke at formode det værste, men nu fø-

ler jeg mig hjemsøgt af alle de obskure teorier om pigernes forsvinden. 

Min mand er gået i seng. Enten er han ikke bekymret, eller også er han 

ligeglad – det er flere år siden, jeg holdt op med at kunne gætte, hvad 

han tænker. Det er velsagtens sådan, det er med ægteskaber, eller også 

viser det bare, at jeg ikke er særlig god til det. Min nabo Ann Pretty vil 

nok holde på det sidstnævnte; hun har tusind forskellige måder at an-

tyde på, at jeg ikke lever op til mine forpligtelser som ægteviv – egentlig 

en bemærkelsesværdig præstation af en så uraffineret kvinde, når man 

tænker over det. Hun opfatter min mangel på egne biologiske børn som 

udtryk for, at jeg har forsømt min indvandrerpligt, som åbenbart er at 

opfostre en arbejdsstyrke, der er stor nok til at drive en gård uden at 

hente hjælp ind udefra. Ikke nogen ualmindelig reaktion i så stort og 

tyndt befolket et land. Sommetider tror jeg, at nybyggerne yngler så 

heltemodigt, fordi landets størrelse og tomhed fylder dem med rædsel, 

og de forestiller sig, at de kan fylde det med deres afkom. Eller også er 

de bange for, at et barn så let kan gå tabt, at de hele tiden skal sørge for 

at have flere. Måske har de ret.

 Da jeg kom hjem i eftermiddags, var Angus kommet tilbage. Jeg for-

talte ham om Jammets død, og han rugede længe over sin pibe, som 

han har for vane, når han sidder i sine egne tanker. Jeg var lige ved at 

græde, selvom jeg ikke kendte Jammet særlig godt. Angus kendte ham 

bedre – havde været på jagt med ham fra tid til anden. Men jeg kunne 

ikke tyde strømningerne under hans hud. Senere sad vi i køkkenet på 

vores faste pladser og spiste i stilhed. Mellem os, på bordets højre side, 

var der dækket op til endnu en. Ingen af os kommenterede den tomme 

plads.
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For mange år siden rejste min mand tilbage østpå. Han var bortrejst i 

tre uger, hvorpå han sendte et telegram og fortalte, at jeg kunne vente 

ham den følgende søndag. Vi havde ikke tilbragt så meget som en nat 

hver for sig i fire år, og jeg glædede mig meget til, at han kom hjem 

igen. Da jeg hørte de rumlende hjul på vejen, løb jeg ham i møde, men 

så nu forundret, at der sad to personer i vognen. Da vognen kom nær-

mere, så jeg, at det var et barn omkring femårsalderen, en pige. Angus 

holdt ponyen an, og jeg løb hen til dem med hjertet oppe i halsen. Pigen 

sov med lange øjenvipper på blege kinder. Hendes hår var sort. Hendes 

øjenbryn var sorte. Lilla blodårer skinnede i hendes øjenlåg. Hun var 

smuk. Og jeg kunne ikke få et ord frem. Jeg stod bare og stirrede.

 “De var hos de franske nonner. Deres forældre døde i epidemien. Jeg 

hørte om det og tog ud til klosteret. Der var en hel masse børn. Jeg 

prøvede at få en, som havde den rigtige alder, men …” Han gik i stå. 

Vores nyfødte datter var død året før. “Men hun var den kønneste.” Han 

trak vejret dybt. “Vi kan kalde hende Olivia. Jeg ved ikke, om du kunne 

tænke dig det, eller om …”

 Jeg slog armene om halsen på ham og opdagede pludselig, at mit an-

sigt var helt vådt. Han knugede mig ind til sig, og så slog barnet øjnene 

op.

 “Jeg hedder Frances,” sagde hun med markant irsk betoning. Hun 

havde noget vågent over sig med åbne øjne, noget opmærksomt.

 “goddag, Frances,” sagde jeg nervøst. Hvad nu, hvis hun ikke kunne 

lide os?

 “Skal du være min mor?” spurgte hun.

 Jeg blev brændende varm i kinderne, da jeg nikkede. Bagefter sagde 

hun ikke mere. Vi tog hende med indenfor, og jeg lavede den dejligste 

aftensmad, jeg kunne skrabe sammen – helt og grøntsager og te med 

masser af sukker, selvom hun ikke spiste ret meget og stirrede på fisken, 

som om hun var usikker på, hvad det var. Hun sagde ikke et ord mere, 

og hendes mørke øjne flakkede frem og tilbage mellem os. Hun var ud-

mattet. Jeg tog hende i favnen og bar hende ovenpå. Følelsen af at holde 

den varme, afslappede krop i mine arme fik mig til at skælve af bevæ-

gelse. Hendes knogler føltes skrøbelige i mine hænder, og hun lugtede 

lidt som et indelukket værelse. Fordi hun stort set allerede var faldet 
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i søvn, nøjedes jeg med at tage kjolen, skoene og strømperne af hende 

og putte hende under et tæppe. Jeg kiggede længe på hende, mens hun 

spjættede i søvne.

 Frances’ forældre var ankommet til Belle Isle om bord på en postbåd 

ved navn Sarah. Dækket var pakket med irlændere fra County Mayo, 

som stadig led efter kartoffelhungeren. Ligesom folk, der først hopper 

med på en dille længe efter, at den er gået af mode igen, fik de tyfus om 

bord, selvom de værste epidemier var klinget af. Næsten et hundrede 

mænd, kvinder og børn omkom om bord på skibet, som sank på retur-

rejsen til Liverpool. Adskillige børn blev forældreløse og var blevet an-

bragt på klosteret, indtil man kunne finde hjem at anbringe dem i.

 Næste morgen gik jeg op i gæsteværelset, hvor Frances stadigvæk lå 

og sov, selvom jeg fik indtryk af, at hun sov rævesøvn, da jeg rørte let 

ved hendes skulder. Det gik op for mig, at hun var bange – måske havde 

hun hørt forfærdelige historier om canadiske landmænd og troede, at 

vi ville behandle hende som en slave. Jeg smilte til hende, tog hende i 

hånden og førte hende nedenunder, hvor jeg havde gjort et varmt bad 

klar til hende foran komfuret. Hun stirrede ned i gulvet, da hun løftede 

armene, så jeg kunne trække den lange underkjole af hende.

 Jeg løb ud af huset for at finde Angus, som kløvede brænde rundt om 

hushjørnet.

 “Angus,” hvæsede jeg og følte mig både vred og dum på en gang.

 Han vendte sig om med øksen i hånden og så spørgende på mig med 

rynket pande. “Er der noget galt? Er hun okay?”

 Jeg rystede på hovedet ad det første spørgsmål. Et kort øjeblik tænk-

te jeg, at han allerede vidste det, men slog lige så hurtigt tanken ud af 

hovedet igen. Vant til mig, som han var, vendte han sig atter om mod 

brændestykket; ned susede øksen, og de to halvdele faldt lige så fint ned 

i brændekurven.

 “Angus, du fik en dreng.”

 Han lagde øksen fra sig. Han vidste det ikke. Vi gik indenfor, hvor 

barnet legede distræt med sæben i badekarret og lod den smutte mel-

lem fingrene. Hans øjne var store og vagtsomme. Han var ikke overra-

sket over, at vi stirrede på ham.

 “Skal jeg sendes tilbage igen?” spurgte han.
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 “Nej, selvfølgelig ikke.” Jeg lagde mig på knæ ved siden af ham og tog 

sæben fra ham. Skulderbladene stak ud som afskårne vinger på hans 

magre ryg.

 “Lad mig gøre det.” Jeg tog sæben og begyndte at vaske ham med 

sæben og håbede, at mine hænder bedre end ord kunne fortælle ham, 

at det var uden betydning. Angus gik ud til brændebunken igen og lod 

døren smække efter sig.

 Francis gav på intet tidspunkt udtryk for forundring over, at han hav-

de været klædt som en pige, da han kom hertil. Vi spekulerede i timevis 

over, hvorfor de franske nonner havde gjort det – troede de, at det var 

lettere at finde et nyt hjem til en pige end til en dreng? Men der havde 

også været drenge blandt de forældreløse. Var de blevet forblændet af 

hans smukke ansigt og havde ganske enkelt ikke bemærket det, men 

blot iklædt ham det tøj, der virkede passende? Francis kom ikke med 

nogen forklaring selv og var ikke den mindste smule flov. Han modsatte 

sig det heller ikke, da jeg syede et par bukser og nogle skjorter til ham 

og klippede hans lange hår.

 Han tror, vi aldrig tilgav ham, men det er ikke tilfældet med mig. 

Hvad min mand tænkte, kan jeg ikke være sikker på. Han er fuldblods-

højlænder og bryder sig i sagens natur ikke om at blive holdt for nar, og 

jeg ved faktisk ikke, om han nogensinde kom sig over chokket. Det gik 

godt nok, da Francis var lille. Han kunne være meget morsom, når han 

klovnede og efterabede. Men vi blev alle ældre, og tingene forandrede 

sig, sådan som de tilsyneladende altid gør, til det værre. Han udviklede 

sig til en dreng, som aldrig helt passede ind sammen med de andre. Jeg 

så ham forsøge at være stoisk og hård og udvikle en dumdristig tap-

perhed og den skødesløse mangel på respekt over for farer, som altid 

er gangbar mønt i udørken. For at være en mand skal man være modig 

og udholdende og tage let på smerte og trængsler. Aldrig beklage sig. 

Aldrig vakle. Jeg så det gå galt for ham. Hvis vi havde boet i Toronto 

eller New York, havde det måske været ligegyldigt. Men det, der tange-

rer heltegerninger i en blidere verden, er daglige sysler her. Han opgav 

at forsøge at være som de andre og blev mut og umeddelsom og blev 

uimodtagelig for kærlighed, nægtede helt at røre ved mig.

 I dag er han sytten. Hans irske accent er helt forsvundet, men på 
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nogle punkter er han mere fremmed end nogensinde. Han ligner den 

skifting, han er; man siger, der er spansk blod i nogle irlændere, og det 

tror man gerne, når man ser på Francis – han er lige så mørk, som Angus 

og jeg er lyse. Ann Pretty kom engang med en anstrengt spøg om, at vi 

havde fået ham af tyfusplagen, og nu var han blevet vores egen person-

lige plage. Jeg blev rasende på hende (hun lo naturligvis ad mig), men 

ordene blev siddende og kommer brasende ud af hukommelsen, hver 

gang Francis stormer gennem huset og smækker med dørene og grynter, 

som om han knap kan tale. Jeg er nødt til at huske på min egen ungdom 

og bide mig i tungen. Min mand er knap så tolerant. Der kan gå dagevis, 

uden at der falder et eneste positivt ord mellem dem.

 Det er derfor, jeg var bange for at fortælle Angus, at jeg ikke havde 

set Francis siden i går. Men derfor falder det mig alligevel for brystet, 

at han ikke spørger. Snart vil det være morgen, og så har vores søn ikke 

været hjemme i to døgn. Det er sket før – han kan finde på at tage på fi-

sketur alene i to-tre dage og komme hjem, som oftest uden fisk, og knap 

et ord om, hvad han har foretaget sig. Jeg tror ikke, han bryder sig om at 

slå noget som helst ihjel – fiskeriet er kun et skalkeskjul for hans trang 

til at være alene.

Jeg må være faldet i søvn i stolen, for jeg vågner stiv og kold, da det 

næsten er lyst. Francis er ikke vendt hjem. Uanset hvor ihærdigt jeg for-

søger at overbevise mig selv om, at det er et sammentræf, bare endnu en 

forlænget vildmarkstur, hvor han er ude at fiske efter ingenting, kan jeg 

ikke slippe tanken om, at min søn er forsvundet på selve dagen for det 

eneste mord, som nogensinde er blevet begået i Dove River.
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