
Forladt

Punktum-Forladt.indd   1 21-03-2011   16:05:11



JAMES W. NICHOL

Forladt
På dansk ved Kim Langer

Forlaget Punktum

Punktum-Forladt.indd   2 21-03-2011   16:05:11



JAMES W. NICHOL

Forladt
På dansk ved Kim Langer

Forlaget Punktum

Punktum-Forladt.indd   3 21-03-2011   16:05:11



Forladt
Copyright © 2004 by James Nichol
Copyright dansk udgave 2011 © Forlaget Punktum

Originaltitel: Midnight Cab
Oversat af Kim Langer
Omslag: Nic Oxby
Bogen er sat hos Pamperin & Bech Grafisk
og trykt hos Norhaven A/S

Denne bog er fiktion, og bortset fra historiske fakta er enhver lighed
med virkelige personer, levende eller døde, helt tilfældig.
ISBN: 978-87-92621-38-2
1. udgave, 1. oplag
Printed in Denmark, 2011

Published by arrangement with Canongate Books Ltd, 
14 High Street, Edinburgh EH1 1TE

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner,
der har indgået aftale med Copy-Dan,
og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts which last year 
invested $20.1 million in writing and publishing throughout Canada.

Nous remercions de son soutien le Conseil des Arts du Canada, 
qui a investi 20,1 millions de dollars l’an dernier dans les lettres et l’édition à 
travers le Canada.

 

Forlaget Punktum ApS
Ny Østergade 10, 2. th
1101 København K
www.forlagetpunktum.dk

Punktum-Forladt.indd   4 21-03-2011   16:05:11



Til Judi

Punktum-Forladt.indd   5 21-03-2011   16:05:12



Punktum-Forladt.indd   6 21-03-2011   16:05:12



7

1

1995

T reårige Walker Devereaux står tæt på en vej, selvom han er for 
lille til at se det. Han er omgivet af højt, gulbrunt græs, der har 

samme farve som en løvemanke i den sene eftermiddagssol. Fra tid 
til anden suser biler forbi.
	 Han	klamrer	sig	til	en	firkantet	maske	i	et	trådhegn	og	stirrer	
gennem den på mere græs, der stiger stejlt på en skråning, og læn-
gere oppe er der sølvblankt mos og sorte klippehylder, som tårner sig 
op.
 “Hold fast,” havde hun hvisket. “Hold godt fast.” Hendes skygge 
havde lænet sig ind over ham, hendes mørke hår hang ned og om-
sluttede ham, og han kunne mærke hendes varme ånde på kinden.
 Men han holdt i forvejen så godt fast, at hegnet skar sig ind i 
hænderne, og han var så bange for noget eller nogen, at han ikke 
turde kigge andre steder hen end på ståltrådsmasken og græsset. Og 
så var hun væk.
 Hans hænder bliver orange af den rustne ståltråd, og eftermid-
dagssolen bliver koldere. Han begynder at svaje. Skråningen bukker 
sig ind over ham, det høje græs marcherer forbi som en hvislende 
hær	med	flyvende	faner.	Og	alligevel	anstrenger	han	sig	stadig	for	
at lytte efter bilerne, når de nærmer sig, hver gang for at hans mor 
skal komme tilbage, og hver gang kører de lige forbi.
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 Indtil der er en, der standser.
 Han hører en bildør smække. Han har livet oppe i halsen, men 
han kan ikke vende sig om for at kigge, for han har stået her så 
længe, at han nærmest er vokset fast på hegnet. Det eneste, han 
kan gøre, er at hænge fast i skumringen og stirre op ad skråningen, 
mens han venter.
 En mandsstemme lyder: “Det var jo det, jeg sagde. Kom herop. 
Se lige her.”
 Han kan høre manden brase gennem græsset. Et opkogt, rødt 
ansigt dukker op i tusmørket og hænger ud for hans øre.
 “Giv slip på hegnet, min dreng,” siger det røde ansigt.
 Men han kan ikke, selvom han prøver, så manden må række ud 
og	vride	hans	fingre	væk	fra	ståltråden	én	ad	gangen.
 “Du milde himmel,” siger manden.

*  *
Det var begyndelsen på alting, nittenårige Walker Devereaux’ 
første erindring. Han var blevet forladt – ikke overgivet i en vens 
varetægt, ikke afleveret til de sociale myndigheder, ikke engang 
lagt i et dødssygt motelværelse et sted, men efterladt i vejkanten 
som en uønsket hundehvalp. Og altid det samme spørgsmål, det 
samme, gnavende spørgsmål: hvorfor?
 Det gav et ryk i bussen. Trafikken begyndte at gå i stå, en 
ubrudt række af biler og campingvogne og bådtrailere, da week-
endfolket forsøgte at klemme sig ind i Toronto igen på en søndag 
aften.
 Walker stirrede ud ad sit vindue. Så mange mennesker, stor-
bymennesker. Han var allerede begyndt at føle sig som en bon-
deknold, der kom ind med firetoget.
 Han så ned på sine slidte jeans. Der var en flænge på højre 
knæ, men i hans tilfælde var det ikke, fordi han var med på no-
derne, det var bare en flænge.
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 Han forsøgte at strække benene uden at røre ved den mid-
aldrende kvinde på nabosædet. Dér havde de siddet i godt og 
vel seksten timer og havde uundgåeligt gnubbet albuer et par 
gange, men stort set uden at sige noget til hinanden. På et tids-
punkt havde hun fisket et papirlommetørklæde frem for at tørre 
nogle tårer væk. Walker havde ikke vidst, hvad han skulle sige, 
så derfor havde han ikke sagt noget. Han gik ud fra, at hun var 
ensom, fordi han selv var ensom og længtes efter sin adoptivfa-
milie og sine venner. Og efter Cathy.
 Én ting måtte man sige om hans familie: De forstod at holde 
sammen. De havde holdt en stor fest for ham i aftes, og så havde 
de alligevel været der tidligt i morges – alle med tømmermænd 
og dundrende hovedpine på nær hans mor og hans tre lillesøstre 
– og stået i blændende sol på hovedgaden i Big River og med 
tapre miner ventet på bussen fra Thunder Bay.
 Og da den rullede ind i byen, begyndte alle hans seks søstre 
at give ham gode råd om, hvordan man klarede sig i storbyen, 
som om de havde forstand på det, hans tre svogre trykkede ham 
i hånden, og Gerard Devereaux, skovhugger gennem hele livet, 
drikfældig gennem hele livet, forholdt sig som sædvanlig tavs i 
den kvindelige kakofoni, men så Walker lige i øjnene, som om 
han ikke forventede at få ham at se igen lige med det første. 
Pludselig havde Mary Louise Devereaux armene om hans hals 
og læberne vildt og voldsomt mod hans kind og mund. Hans 
bedste ven, Stewey, hjalp ham med at få hockeytasken læsset ind 
i bussens bug, og alle hans venner og hele hans familie stimlede 
sammen om ham og ønskede ham held og lykke. Held og lykke, 
Walker!
 Men Cathy holdt sig væk. Det vidste han, at hun ville. En 
aften, da de holdt parkeret i hans gamle pickup, havde hun sagt: 
“Walker, det har ikke noget med mig at gøre.”
 “Du kunne tage med,” havde Walker sagt uden egentlig at 
mene det. “Se lidt af verden.”
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 “Din store idiot,” havde hun svaret og vendt ansigtet bort.
 Han kunne have kysset hende. Han kunne have hvisket: “Jeg 
vil ikke miste dig.” Han kunne have indsnuset hendes vidunder-
lige duft, der blandede sig med den parfume, som han var så 
vild med, den som hun hele tiden dubbede sig med bag ørerne, 
han kunne have trukket hende ind til sig igen og taget hende for-
sigtigt på brysterne og mumlet: “Vi kan tage af sted, eller vi kan 
blive her. Når bare vi er sammen, Cath, det er det eneste, der 
betyder noget for mig,” og så ville pickuppens ruder være dugget 
til endnu en gang. Men han gjorde det ikke. For det handlede om 
mere end bare hans lyst til at se verden. Han havde fundet ud af 
noget. Noget, som han ikke ville fortælle til nogen.
 “Jeg rejser, Cath,” havde han sagt.
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2

1961

Bobby gnubbede næsen mod myggenettet i vinduet. Det var 
en rar fornemmelse. Beroligende. Op og ned. Op og ned.

 Han kunne se sin far sidde i pavillonen i baghaven. Han kun-
ne ikke se ham i hel figur, kun hans ben og hørbukserne, der 
var så hvide, at Bobby fik helt ondt i øjnene. Og så bevægede 
hans far sig, lagde benene over kors og løftede den ene enorme, 
tofarvede sko over den anden. Snørebåndene var bundet i store 
løkker, det hvide læder var ikke helt så hvidt som hans bukser, 
og det lysebrune læder havde nøjagtig samme farve som hans 
sokker.
 Langt nede under sig kunne Bobby se sin mor gå tværs gen-
nem haven og ad den vifteformede trappe op til hans far. Hun 
gik med en bakke i hænderne. Glas glimtede, is ringlede.
 Hun stod lidt med hovedet afskåret af tagkanten og kroppen 
dækket af krusende blomster i et eller andet florlet kjolestof, 
som Bobby kunne se lige igennem.
 Hans far arbejdede. Hans far arbejdede altid. Som regel var 
han langt væk et sted, men sommetider arbejdede han i værelset 
nedenunder, der lugtede af cigar, og så skulle Bobby være stille. 
Sommetider sad hans far udenfor.
 Bobby kunne høre sin mor pludre løs. Pludre, pludre. Til sidst 
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satte hun sig på et trappetrin. Hendes ansigt så snusket og plet-
tet ud i sensommerlyset. Hun var holdt op med at tale, hun stir-
rede bare frem for sig. Hun begyndte at gnide sig om munden 
med hånden, frem og tilbage.
 Bobby blev også ved med at gnubbe næsen blødt mod myg-
genettet. Frem og tilbage. Frem og tilbage.
 Pludselig rejste hans mor sig, gik gennem haven og forsvandt.
 Hans fars ben ændrede sig ikke. De var stadig hvide og ube-
vægelige. Pressefolderne i dem var knivskarpe.
 Bobby trykkede ansigtet hårdere mod det varme net. Det gled 
op med den blødeste lyd, man kunne tænke sig. Han kravlede ud 
og sad på gesimsen, som var dækket af grønne vedbendblade. 
Hans tykke, små ben dinglede ud over kanten i skriggule pyja-
masbukser.
 Hans fars lange, hvide ben bevægede sig stadig ikke.
 Bobby gav slip og susede gennem en lang, grøn tunnel af 
vedbend og hvirvlede ned mod buskene i stenhaven under hans 
vindue. Han gik hen over græsplænen til pavillonen. Og nu rej-
ste hans far sig og stillede sig oven for trappen for at tage imod 
ham, og hans solbrune ansigt lyste op i hans berømte smil med 
tænder så hvide som en filmstjernes, og han var forundret over 
sin søn og hans mod og hans hårdførhed. Når som helst nu ville 
han samle Bobby op, og så ville Bobby blive trykket ind mod 
hans ru kind, mens duften af hans cologne og hans kropslugt 
fyldte Bobbys hoved og sendte ham snurrende ind i tryghedens 
favn, ind i søvnens livtag, ind i lyksaligheden.
 Bobby gnubbede sin næse hudløs mod nettet. Hans fars ben 
havde ikke bevæget sig.
 Bobby rørte sig på næsetippen med en finger. Det gjorde 
ondt.
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3

Walker havde adressen på et vandrehjem på Church Street. 
Hans plan var at overnatte dér en nat eller to, mens han 

ledte efter noget mere permanent – og når han så havde fundet 
et sted at bo, ville han gå i gang med at søge arbejde. Han havde 
to hundrede dollars i kontanter i tegnebogen og to tusinde dol-
lars i rejsechecks.
 Han mor var nær besvimet, da han sagde, at han havde tænkt 
sig at tømme sin bankkonto.
 “Du må for guds skyld ikke hæve alle de penge. Åbn en konto 
i Toronto, og få banken til at overføre pengene. Du bliver dræbt 
og bestjålet, før du overhovedet står af bussen!”
 Men Walker havde holdt fast i sit. Han ville ikke vente på en 
eller andet bankbureaukratisk forsinkelse, han skulle bruge ot-
te-ni hundrede dollars med det samme til første måneds husleje 
og en måneds depositum, og selvom han kunne sove på gulvet i 
sin sovepose og spise på restaurant de første par dage, ville han 
hurtigt få brug for en seng, og en gryde, og en kedel og en ske 
og en kniv og …
 “Du skal ikke være bange, mor,” havde han sagt og lagt sin 
hånd oven på hendes.
 Et gammelt kinesisk ægtepar kom gående arm i arm over 
fodgængerovergangen ved busstationen. De så ikke på Walker. 
De så ikke på nogen. I løbet af de kommende dage skulle Walker 
komme til at opdage, at det gjorde folk i byen sjældent, bortset 
fra ludere, tiggere og tosser.
 “Kan I sige mig, hvor jeg finder Church Street?” spurgte Wal-
ker.
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 Den gamle dame trak sin hjulbenede mand ind til sig og gik 
videre. Manden løftede hovedet, og med et uventet, tandløst 
smil pegede han med tommelfingeren over skulderen.
 “Tak,” sagde Walker.
 Han gik over gaden og begyndte at gå den vej, østpå, selvom 
han ikke vidste det. Han slentrede på en lidt lasket måde og nød 
at strække musklerne. Den varme byluft fyldte hans lunger og 
lugtede svagt og forunderligt af nybagt brød. Det var ikke faldet 
ham ind at spørge, om Church Street var to eller ti gader væk. 
Han var bare gået ud fra, at uanset hvor det var, så var det inden 
for gåafstand. Han havde utrætteligt trasket mange mil på til-
isede snesko gennem tjørnekrat og over frosne moser langs den 
linje af fælder, som Gerard Devereaux plejede at lægge ud for at 
tjene lidt ekstra. At gå gennem en by måtte være en smal sag, 
uanset hvor langt der var.
 Da Walkers adoption endeligt gik igennem den juni måned, 
før han fyldte tretten, havde familien Devereaux holdt fest for 
ham. Hans lillesøstre havde givet ham skøre gaver, som for ek-
sempel en dåse flækærtesuppe, fordi han nu var halvt franskca-
nadier (på sin fars side) og en æske te, fordi han nu var halvt en-
gelskcanadier (på sin mors side). Hans ældste storesøster havde 
foræret ham en stor, blå hjemmestrikket babykyse – Walker hav-
de sagt tak og trukket den ned over hovedet. Alle havde holdt en 
tale, også Gerard, overraskende nok.
 På vej forbi de oplyste butiksvinduer blev Walker ramt af 
dårlig samvittighed. I ugevis havde han løjet om, hvorfor han 
ville til Toronto, og mumlet uforpligtende om at komme væk, se 
tingene i et større perspektiv, smage på friheden.
 Sandheden var, at han var taget til Toronto for at lede efter 
sin biologiske mor – hende, der havde bøjet sig over ham for 
seksten år siden, den mørke skygge, det uudgrundelige spøgelse, 
der havde hvisket ham i øret: “Hold fast, hold godt fast.”
 Forrige sommer – dagen efter at Walker var fyldt atten og 
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således havde fået ret til at læse sin journal hos børneforvalt-
ningen i Sudbury – var han og Stewey klatret om bord i Walkers 
rustne pickuptruck og var kørt den lange tur sydpå. Dengang 
føltes det som det eneste rigtige. En slags overgangsritual.
 Børneforvaltningen havde til huse i en gammel, gul treeta-
gers murstensbygning med lange rækker af små vinduer. En bar-
netegning af et skævt hus med røg op af skorstenen var sat op 
med tape på indersiden af glasdøren. Walker kunne ikke kende 
bygningen, selvom han vidste, at han havde været der mindst én 
gang før, da han var tre år gammel.
 Heather Duncan kunne han derimod godt kende, og hun 
kunne også kende ham. Han havde ringet ugen inden, og hun 
vidste, at han ville komme, men derfor havde hun alligevel kun-
net genkende ham hvor som helst. Hun nærmede sig pensions-
alderen – hendes engang så brune hår var gråt som stål – men 
det skarpe blik bag hornbrillerne var uændret, og det samme var 
hendes henrykte omfavnelse.
 Han vidste, at de måtte se en lille smule åndssvage ud i 
Steweys øjne, fordi Walker med sine én femogfirs var tredive 
centimeter højere end hende, så hendes ansigt blev klemt ind 
mod hans bryst. Men Walker var ligeglad med, hvad Stewey 
mente, og gengældte knuset. Hun havde været hans sagsbehand-
ler i alle de år, han var i familiepleje i Sudbury. Han havde siddet 
på hendes skød og klamret sig til hendes hånd, da hun præsen-
terede ham for hans nye plejeforældre, og siden hen for flere nye 
plejeforældre – fem plejefamilier på otte år.
 “Hvorfor kan jeg ikke bo hos dig?” havde han spurgt mere 
end én gang.
 “Det er imod reglerne,” havde hun sagt. “Men bare rolig, jeg 
skal nok sørge for, at der ikke sker dig noget.”
 Hvilket ikke var helt i overensstemmelse med sandheden, 
for det første sted, han boede, var der børn, der pressede hans 
hoved i toilettet, og et andet sted tæskede hans plejefar ham 
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på ryggen med et bæltespænde, og i en tredje familie stak en 
meget pubertetsramt pige blyanter op i numsen på ham. Men 
han sagde det aldrig til nogen, aldrig. Han blev bare kontrær, og 
derfor blev Heather Duncan gang på gang nødt til at tage ham 
med i bilen og flytte ham til et nyt sted.
 Hun gjorde, hvad hun kunne. Hun kyssede ham på kinden. 
Hun gav ham tyggegummi. Hun var hans bedste ven.
 Hun græd endda, da familien Graziano besluttede at flytte 
tre hundrede kilometer længere nordpå til Thunder Bay, og si-
den de var de bedste plejeforældre, han nogensinde havde haft, 
og siden han næsten ikke havde været oppe at slås i skolen hele 
året, besluttede børneforvaltningen, at han skulle flytte med. På 
det tidspunkt var han elleve år gammel og i statens varetægt.
 Heather Duncan spurgte ham, om han virkelig gerne ville 
med, og Walker tænkte over det i et minuts tid med et alvors-
fuldt og sammenbidt udtryk i sit lille ansigt. Han tænkte på alle 
de bittesmå værelser i alle de forskellige huse, alle briksene og 
køjesengene, al angsten og alle slåskampene, de skjulte trusler 
om, at han værsgo havde at opføre sig ordentligt, eller det blev 
værst for ham selv, drukfesterne, de halvberusede flæberier, 
blævrende kys, de voksnes uransagelige veje. Han tænkte på, 
hvordan det var ikke at vide, hvad der ville ske med ham fra det 
ene øjeblik til det næste. Han sagde ja.
 Desværre blev hr. Graziano fyret stort set samme dag, som 
familien flyttede til Thunder Bay. En aften skubbede han sin 
kone, der havde begået den fejl at blive gravid for fjerde gang, 
direkte gennem hoveddørens glasrude. Der var blod over det 
hele. Endnu en gang blev Walker fjernet af børneforvaltningen, 
og denne gang blev han sendt til Gerard og Mary Louise Deve-
reaux i Big River, en lille by lige syd for Thunder Bay. Det var 
midt om vinteren, og snedriverne var højere end taget på Heat-
her Duncans bil.
 Walker stirrede ud ad den tilisede rude på sit nye hjem. Det 
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var et højt, gammelt hus beklædt med hvidmalede brædder, og 
ude foran stod tre snemænd i rundkreds, den ene mindre end 
den anden, med henholdsvis en blød hat, en baseballkasket og 
et blomkål på hovedet. Det så grangiveligt ud, som om de stod 
og drøftede noget meget alvorligt. Uden at slække grebet på sin 
gamle papkuffert, hvor han havde sit tøj, sin tandbørste og sine 
tegneserieblade, vovede Walker et forsigtigt smil.
 I telefonen bad Heather Duncan nu nogen om at komme ne-
denunder. Hun sagde, at Walker Devereaux netop var ankommet 
fra Big River sammen med en bekendt – og her holdt hun inde 
for at kaste et hurtigt og professionelt blik på Stewey, som for at 
afgøre, om han var godt eller dårligt selskab.
 Hun gav Walker et klap på kinden og sagde, at det var med 
livet som indsats, hvis han ikke lagde vejen forbi hendes kontor, 
før han tog derfra, for hun havde tænkt sig at invitere dem begge 
ud at spise samme aften. Walker sagde, at det lød fint, Stewey 
mente det samme, og dermed gjorde Heather Duncan omkring 
og forsvandt ned ad gangen.
 “Hun er flink,” medgav Stewey ham.
 Walker fiskede cigaretpapir op af lommen. Han var mere ner-
vøs, end han havde troet, han ville være.
 Stewey vidste alt om Walker, eller i hvert fald alt det, som 
Walker kunne fortælle ham. De var blevet bedste venner kort ef-
ter, at Walker flyttede ind hos familien Devereaux, en dag hvor 
Stewey og hans bande overfaldt ham efter skoletid, og Stewey 
sad oven på ham og proppede sne ned ad ryggen på ham og 
frimodigt bekendtgjorde, at han havde tænkt sig at banke ham 
sønder og sammen.
 Så lige pludselig – og Stewey fandt aldrig ud af helt, hvordan 
det var gået for sig – sad han ikke længere oven på den splejsede, 
sorthårede dreng, men lå nederst, mens en lille, benet knytnæve 
nærmede sig hans ansigt med lynets hast.
 Da blodet begyndte at strømme fra Steweys næse, var Walker 
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allerede oppe og havde gennembrudt rundkredsen af målløse 
drenge og ræsede hen ad den fasttrampede snevej som en juvel-
tyv på flugt og hjem til familien Devereaux’ hus.
 I to uger smed Stewey om sig med grumme trusler. Der var 
ikke det, han ikke ville gøre ved Walker. Han ville smadre kra-
niet på ham med et baseballbat, han ville brække begge hans 
arme, han ville skære dillermanden af ham og fodre Harvey Che-
sters hund med den. Men der var noget særligt ved den måde, 
som Walker bare gik forbi på, både afslappet og spændt som en 
stålfjeder på samme tid, og der var noget både skræmmende og 
fascinerende ved den måde, han nægtede at slå blikket ned, men 
stirrede direkte ind i Steweys klare, blå øjne, når Stewey og hans 
bande stillede sig foran ham og spærrede vejen, så han ikke kun-
ne komme forbi. Men frem for alt var det tavsheden, der virkede 
tiltrækkende, den fuldkomne ro, der nærmest svøbte sig om Wal-
ker, som om han gik rundt i en helt anden verden, befandt sig et 
helt andet sted, selvom han stod lige foran øjnene på en.
 Så en dag sagde Stewey simpelthen hej i stedet for at true 
ham eller sende ham et dræberblik, og Walker gjorde det sam-
me. Og et par dage senere stod de pludselig ved siden af hinan-
den og lænede sig op ad det gamle raftehegn i frikvarteret. De 
sagde ikke noget, men de gik heller ikke deres vej. Og så en dag 
fulgtes de ad hjem, og Stewey fortalte Walker, hvor meget han 
hadede sin far, fordi hans far havde en kæreste i Terrace Bay, og 
alle på nær hans mor vidste det. Walker nikkede og sagde: “Det 
er surt.” Og så blev de venner.
 Personen, som Heather Duncan havde ringet til, og som nu 
kom hurtigt ned ad trappen, viste sig at være hende, der havde 
opsyn med de inaktive journaler i Sudbury-distriktet. Hun vi-
ste sig også kun at være et par år ældre end Walker og Stewey 
og udstyret med langt, rødligt hår, et par vidunderlige, runde, 
brune øjne og en spændstig krop, der på smukkeste vis udfyldte 
en lysegul buksedragt.
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 Steweys fregnede ansigt og ildrøde hår blev lige en nuance 
rødere, da han præsenterede sig for Carolyn McEwan som L.H. 
Stewart, testpilot og kendt filantrop fra Big River. Hun smilte 
indtagende, var lige ved at le og spurgte, om de ville følge med 
hende.
 “Det kunne jeg da godt tænke mig,” sagde Stewey.
 De fulgte efter hende op på anden sal, mens hun efter hvert 
andet eller tredje trin vendte sig om for at spørge, om de havde 
haft en god tur, om hvordan der var i Big River, og om det i løbet 
af sommeren havde regnet oppe hos dem, for her i Sudbury var 
det knastørt.
 Walker vidste, at hun blev ved med at vende sig om, fordi 
hun udmærket var klar over, at to par øjne ellers klistrede som 
laserkanoner til hendes bagdel, og det gjorde hende forlegen. 
Det kunne han godt lide hende for. Han blinkede til Stewey og 
følte sig ikke helt så tynget, hans ben føltes ikke helt så stive, og 
han trængte ikke helt så meget til den færdigrullede smøg i hans 
svedige hænder – som han vidste, at han alligevel ikke måtte 
ryge indenfor.
 Der kunne ikke stå meget af betydning i hans journal. Poli-
tiet havde ledt efter hans forældre eller bare nogen, der vidste, 
hvem han var, i månedsvis. Nej, i årevis, havde Heather Duncan 
fortalt ham.
 Billede og signalement var blevet sendt til samtlige grene af 
politiet og alle relevante offentlige tjenester i hele Canada. De 
var blevet sendt til FBI, der havde rundsendt dem til de relevan-
te myndigheder i hele USA. For den sags skyld kunne de være 
blevet sendt til Interpol. Men der var ikke kommet noget retur. 
Ingen hektisk eftersøgning af, eller såmænd bare stilfærdig in-
teresse i, den treårige dreng, der omtalte sig selv med det lidet 
sandsynlige navn Walker og hævdede, at han ikke kunne huske 
noget.
 Carolyn viste dem ind på et smalt og aflangt kontor, der var 
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fyldt til noget nær bristepunktet med et mødebord, otte træstole 
og fem arkivskabe i jern.
 “Sid ned, drenge,” sagde hun og tog to journalmapper frem, 
den ene ny og tynd, den anden gammel og tyk med krøllede 
hjørner. Hun lagde begge journaler på bordet foran Walker og 
satte sig over for ham.
 Walker fik hjertebanken. Der står ikke noget i dem, sagde 
han til sig selv. Han var kun kommet for at få bekræftet, at der 
ikke stod noget i dem.
 “Hvordan har du det, Walker?” spurgte Carolyn.
 “Fint. Hvorfor?”
 “Jeg tænkte bare. Folk kan godt blive en lille smule ængste-
lige, når de får at vide, hvem deres biologiske forældre er, og 
hvilket miljø de kommer fra. Men …” – hun så på ham med ægte 
medfølelse i øjnene og begyndte nervøst at rulle en blyant frem 
og tilbage i hånden – “… din journal er den mest usædvanlige, 
jeg nogensinde er stødt på.”
 “Hvordan det?” spurgte Walker.
 Hun skævede til Stewey.
 “Flash og jeg er venner,” beroligede Stewey hende. “Er det 
ikke rigtigt, Flash?” Stewey havde kaldt Walker for Flash, lige si-
den Walker i en juniorkamp i Schreibner seks år tidligere havde 
haft frit løb mod mål i en kontra og var snublet over linjen på vej 
ind i angrebszonen.
 Walker nikkede.
 Carolyn smilte til Stewey, og han begyndte at rødme igen.
 “I denne journal …” – Carolyn bankede med blyanten på den 
bugnende, gamle sagsmappe – “ … tror jeg ikke, der er så meget 
af interesse for dig, selvom du selvfølgelig er velkommen til at 
kigge i den. Den er fuld af standardrapporter om, hvordan det 
gik i de forskellige plejefamilier og i skolen, og der er masser 
af beskeder frem og tilbage fra dine skolelærere. Og nogle få 
politirapporter. I forbindelse med slagsmål. Dem havde du det 
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med at rode dig ind i, havde du ikke?” Hun skævede til Walkers 
markante og ganske pæne ansigt, på nær næsen, der var flad og 
en lille smule skæv.
 Walker smilte bredt til hende. “Ikke slagsmål. En ishockey-
stav.”
 Hun rødmede lidt og skyndte sig videre. “Der er også alle 
papirerne vedrørende statens formynderskab. Og overførslen op 
til Thunder Bay. Men jeg tænkte, at det var alle de personlige 
ting og det, der har at gøre med, hvordan du oprindeligt kom i 
statens varetægt, du ville være mest interesseret i at se, så dem 
har jeg fundet frem og samlet i en mindre mappe.” Hun trom-
mede med blyanten på den helt nye journalmappe.
 “Personlige ting,” gentog Walker og mærkede en klump i hal-
sen. Han var ikke sikker på, om han havde lyst til, at der skulle 
blive lavet om på noget. Han havde vænnet sig til tingene, så-
dan som de var. Der var visse fordele ved at have en fortid, der 
var lige så chokerende indholdsløs som et tomt stykke papir. 
Man kunne skrive lige, hvad man ville, på det, og det havde han 
også gjort i årenes løb. Måske var han barn af en mafiakvinde 
fra New Jersey, som ønskede, at hendes barn skulle vokse op i 
sikkerhed på lang afstand af en eller anden familiefejde. Eller 
måske var han den kidnappede arving til en europæisk formue. 
Eller måske – i årevis var han på grund af sit ravnsorte hår 
og mørke lød blevet drillet med, at han var den uægte søn af 
en fordrukken squaw – var han halvt indfødt og efterkommer 
af stolte krigere. Eller måske var han ligesom Superman blevet 
sendt hertil fra en dødsdømt planet af kærlige forældre, bortset 
fra at han ikke havde opdaget, at han skulle have superkræfter. 
Eller måske …
 Carolyn så atter på ham på den der omsorgsfulde, bekym-
rede måde, der lod til at afspejle hendes personlighed mere end 
hendes professionalisme. “Jeg skulle måske ikke have sagt per-
sonlige ting,” forklarede hun. “Der er kun to ting heri, som mu-
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ligvis kan kaldes personlige. Ellers er det mest oplysninger om, 
hvordan du blev fundet, og om politiets bestræbelser på at finde 
ud af, hvem du var. Der er blandt andet et sagsresume, som po-
litiet i Ontario afleverede til vores direktør. Derefter, øhm …”
 “Opgav de?” tilbød Walker.
 “Ja. Walker, du må være klar over, at jeg på ingen måde kan 
hjælpe dig med at finde frem til dine biologiske forældre. Jeg 
ville gerne, men jeg har ingen oplysninger overhovedet. Jeg har 
haft to sager, hvor et nyfødt barn er blevet efterladt et sted, og 
moren aldrig er blevet fundet. Det, der gør din sag anderledes, 
er, at du var tre år gammel.”
 “Eller deromkring. Da jeg var blevet ældre, fortalte Heather 
mig, at jeg ikke vidste, hvornår jeg havde fødselsdag. Derfor 
valgte de en til mig. Den første juli.”
 For første gang så Stewey forlegen ud over at være der. Han 
gav sig til at granske sine nedbidte negle.
 Carolyn åbnede den nye sagsmappe, tog et foldet brev, der 
lå oven på de øvrige papirer, og rakte det til Walker. Undervejs 
faldt et lille farvefotografi ud af brevet.
 “Hovsa,” sagde hun.
 Walker så på hende. Hun rystede på hovedet. “Politiet havde 
begge dele. De førte ingen steder hen.”
 Han samlede fotografiet op. To små piger badede i en sø, den 
ene holdt fast i en oppustet slange fra et bildæk, den anden lå på 
en luftmadras. De så ikke selv ud til at være meget mere end tre 
år gamle.
 Mellem pigerne stod en flot kvinde i vand til navlen med den 
ene hånd på bildækbaderingen og den anden på skulderen af den 
lille pige, der lå på luftmadrassen. Kvinden var i sort badedragt, 
og hendes hår var sat op under en hvid badehætte. Hun smilte til 
fotografen, som stod længere ude i vandet med kameraet. Bag dem 
– temmelig langt bag dem, fordi de tilsyneladende stod langt ude i 
søen – klukkede små, mudrede bølger i strandkanten.

Punktum-Forladt.indd   22 21-03-2011   16:05:12



23

 Ude i den ene side af fotografiet kastede en stejl sandklint 
med fyrretræer øverst en skygge ud over vandet og strandkan-
ten. I den modsatte side klamrede en rødlig bjælkehytte med 
en lukket veranda sig til en stump afsvedet græs. Der stod en 
flagstang uden flag foran hytten, og tættere på vandet stak en 
kæmpemæssig, hvidmalet kampesten op af sandet.
 “Der står noget på bagsiden,” sagde Carolyn.
 Walker vendte fotografiet om og så, at der skrevet med blyant 
stod: “Mary’s Point, 2. juni 1964.”
 Det sved i Walkers øjne. Han vendte fotoet om igen. Pludselig 
var den smilende kvindes ansigt sløret at se på.
 Walker regnede efter i hovedet. Han var født omkring 1976, 
så billedet var taget tolv år tidligere. Kvinden så, så godt han 
nu kunne bedømme det, ud til at være midt i trediverne og ville 
altså have været syvogfyrre, da han blev født. Kunne man det, 
få et barn som syvogfyrreårig?
 “Jeg tror ikke, hun er din mor,” sagde Carolyn nænsomt. 
“Hvis du læser brevet.”
 Walker følte det, som om hans fingre var en andens. Han 
foldede papiret ud. Brevet var håndskrevet med blå kuglepen, og 
håndskriften var lidt rodet.

15. sep. 79
Kære Lennie,

Lyder fantastisk! Glæder mig!!
 Se hvad jeg fandt? Er vi ikke søde? Synes du han lig-
ner dig? Bare pænere? Ha-ha, bare for sjov. Men jeg tør 
vædde på at han bare er sååå sød. Garanteret ligesom 
sin far? Og jeg er stadig jomfru! Jeg fatter det ikke! Og 
jeg gjorde ellers hvad jeg kunne i sommers!! Nå, men du 
kommer snart, sammen med dine to mænd. Jeg har alle-
rede købt en gave til ham, altså den lille, mener jeg. Du 
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sørger sikkert selv godt for den store, har jeg ret??? Jeg 
hader at holde noget hemmeligt, men jeg sværger på, at 
jeg ikke har sagt et ord. I tre år!!! Det kan man kalde en 
rekord!
 Det her bliver virkelig kort, for jeg er på vej til Broen, 
og jeg er allerede sent på den. Ring så snart du er her, 
eller hvis du ikke kan komme til at ringe, så send be-
sked med en brevdue, hvad som helst! Glæder mig helt 
vildt til at se dig! Glæder mig helt vildt til at se alle sam-
men! Den store fugl, toto. Fantastisk!

Din bedste ven for evigt,
Knus, knus, knus, knus,
Kim

Walker så op på Carolyn. “Hvornår fik politiet det?”
 “Du havde det i lommen, da du blev fundet. Brevet og foto-
grafiet, ifølge politiets optegnelser. Men desværre var der ikke 
andet.”
 “Lad mig se,” sagde Stewey og trak i et hjørne af brevet.
 Walker gav slip og kiggede atter på fotografiet. Nu var han 
ikke længere interesseret i kvinden, men i de to små piger. Hen-
de, der holdt fast i den oppustede bildæksslange, havde drejet 
hovedet halvvejs til siden, og hendes våde, mørke hår klistrede 
i tjavser til ansigtet og hendes bare skuldre. Den anden, som 
havde en badehætte på med gule polkaprikker og en gul bade-
dragt med blonder, smilede lige ind i kameraet.
 “Pigerne på billedet ser ud til at være tre år gamle eller derom-
kring. Så hvis en af dem er min … min mor …” – Walker regnede 
efter med årstallene igen – “… og billedet blev taget i 1964 …”
 “Ville hun have været cirka femten, da du blev født,” sagde 
Carolyn.
 “Hold da op.”
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 Stewey lænede sig ind over ham for at se på billedet en gang 
til. “Hvem tror du, det er?”
 Walker følte sig fuldkommen til grin over at sidde og se på 
de to små piger, som om de kunne give ham et tilfredsstillende 
svar, for ikke at tale om at lukke det sorte ar, der var begyndt at 
springe op inde i ham. Det havde været en stor fejl at tage her-
ned. Han havde det værre, end han havde haft i mange år. Han 
følte sig fortabt på ny.
 Han så på Stewey. “Jeg ved det ikke,” sagde han.

* *
I løbet af få minutter kom Walker til den tværgade, han ledte 
efter. Han tjekkede husnumrene, fandt ud af, om han skulle til 
højre eller venstre, og begyndte at gå sydpå ad Church Street i 
retning af vandrehjemmet. Nu var han der snart, tænkte han. 
Det skulle gøre godt at strække sig på en briks og sove lidt. I 
morgen ville han lede efter et sted at bo, og han skulle også 
finde sig et arbejde.
 Church Street viste sig at ligge øde hen på sådan en søn-
dag aften. Han passerede en række pantelånerforretninger med 
tremmer for vinduerne, en butik, der reklamerede med, at den 
købte og solgte smykker, og en anden med en kæmpe bunke 
brugte computere til salg bag de støvede ruder.
 På en mørk gadedør mellem to af forretningerne fik han øje 
på et papskilt med påskriften “Lejlighed til leje”, og nederst på 
papstykket havde nogen skrevet: “Henvendelse indenfor.”
 Han kiggede op på førstesalen over pantelånerforretningen 
i den gamle ejendom, hvor to vinduer næsten var skjult under 
et halvråddent tagskæg med snirklede udskæringer. Han kunne 
høre kurrende duer deroppe et sted, men det var så bælgravende 
mørkt, at han ikke kunne se dem. Der var ikke lys i nogen af 
vinduerne.
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 Han så sig omkring. Næste direkte overfor på den modsatte 
side af gaden rejste en voldsomt stor kirke sig højere end træ-
erne.
 Så kan jeg fortælle mor, at jeg bor ved siden af en kirke, 
tænkte han og smilte for sig selv. Hun var familiens kirkegæn-
ger.
 Mary Louise vidste selvfølgelig godt, at han havde været i 
Sudbury forrige sommer. Hun havde opfordret ham til at tage af 
sted, fordi det ville være godt for ham at se, at der virkelig ikke 
var noget at komme efter, ikke var noget nyt at lære – så han 
kunne lægge det bag sig én gang for alle, blive færdig med high 
school, komme på college, koncentrere sig om fremtiden. Og 
hendes udtryksfulde, grå øjne havde skinnet, da hun så på Wal-
ker i fuldkommen overbevisning om den enestående fremtid, 
der ventede ham, som om hun alene med sin viljekraft kunne få 
skæbnens guder og gudinder til at sige ja til hvad som helst.
 Da han kom hjem, havde han siddet ved køkkenbordet og for-
talt hende og resten af familien om, hvad han og Stewey havde 
oplevet, om hvordan det havde været at gennemgå journalen 
med Carolyn McEwan, og om deres middag med Heather Dun-
can.
 Han havde fortalt om politirapporterne – at han, da han blev 
fundet ved en lille landevej bag Highway 69 små femten kilo-
meter syd for French River, havde været iført helt nyt tøj med 
amerikanske mærkesedler, at han konstant omtalte sig selv som 
Walker, så folk dengang havde konkluderet, at Walker måtte 
være hans fornavn, at han, selvom han ikke sagde ret meget 
andet, blev ved med at fortælle, at hans mor ville komme tilbage 
for at hente ham, at han blev ved med at spørge efter sin far, og 
at han en sjælden gang i mellem i nattens løb græd og kaldte på 
én, der hed “Anna” eller “Nana”.
 Med hensyn til brevet og fotografiet, som han havde haft i 
lommen, viste rapporterne, at selvom der var blevet gjort en 
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ihærdig indsats for at identificere de pågældende mennesker og 
lokalisere Mary’s Point, havde de to genstande ikke været til 
nogen hjælp, og selvom de havde rundsendt Walkers foto og sig-
nalement både nationalt og internationalt, havde de ikke fået 
nogen henvendelser eller spor at gå efter.
 “Sagen vil fortsat være åben, men jeg må med beklagelse 
meddele, at der ikke er dukket nye oplysninger op om den på-
gældende person siden den dag, han blev fundet.” Det sidste fra 
kommissær Hayes hos provinspolitiet i Ontario i en rapport til 
direktøren for børneforforvaltningen i Sudbury i 1983.
 Familien Devereaux havde siddet ved køkkenbordet og sendt 
brevet og fotografiet rundt, mens de, følte Walker, skævede lidt 
forlegent til ham. Han vidste godt, at de både havde ondt af ham 
og var bekymrede for ham, og derfor spøgte han med, at Hel-
ligånden nok havde haft en finger med i spillet i forbindelse med 
undfangelsen, i og med at hans mor kun havde været femten år 
gammel. Men hvem kunne grine, når fortidens gådefulde ekkoer 
spillede én et puds?
 Walker gik hen ad Church Street og tænkte endnu en gang 
for sig selv (for denne statistiske oplysning var blevet umådelig 
vigtig for ham, og han blev ved med at vende den i hovedet, som 
om han kunne finde en måde at annullere den på), at der boede 
næsten tre millioner mennesker i Toronto og nærmeste omegn.
 Tre millioner mennesker. Og blandt dem skulle han finde en 
kvinde ved navn Kim, en kvinde som i dag ville være fireog-
tredive. For en aften, hvor han havde ligget på sin seng og læst 
brevet for hundrede og syttende gang, var noget, der altid havde 
undret ham, sprunget op og havde bidt ham i næsen.
 “Den store fugl, toto.” Han havde aldrig kunnet finde mening i 
det, så det var selvfølgelig det afsnit, han havde grublet mest over.
 Det var indlysende, at Lennie, som måtte være hans mor (hed 
hun Leonore? tænkte han), havde ment, at brevet og fotografiet 
kunne hjælpe politiet med at identificere ham. Men hvis det var 
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det, hun ville, hvorfor havde hun så ikke givet dem nogle ordent-
lige spor at gå efter? Ifølge rapporterne havde politiet ikke fået 
noget ud af dem.
 De oplyste, at de havde fundet et sted ved navn Mary’s Cove 
i nærheden af Parry Sound og havde endda sendt en politimand 
derud for at lede efter bjælkehytten på billedet, men efter en 
lang sejltur havde det vist sig, at Mary’s Cove var en øde, ube-
boet og klippefyldt bugt.
 De nævnte også, at strande og vige, og ja, pynter og næs, hav-
de alle mulige lokale navne, at der var tusindvis af stednavne 
overalt heroppe. De havde ganske enkelt ikke ressourcer til at 
undersøge dem alle sammen.
 Men ingen steder nævnte politiet noget om, at de havde stud-
set over “Den store fugl, toto.”
 Hvad så, henviste Kim bogstavelig talt til en stor fugl ved 
navn Toto? Var det meningen, at hans mor, dette genfærd (hvis 
ansigt han ikke kunne huske, uanset hvor meget han anstrengte 
sig – kun hendes mørke hår, hendes ånde mod kinden, hendes 
fremhviskede ord), skulle ankomme ikke blot med sine to mænd 
på slæb, men også med en papegøje på skulderen? Næppe.
 Mente brevskriveren, Kim, in toto, det var latin for “i sin hel-
hed”, ikke fordi Walker nogensinde havde haft latin, men af en 
eller anden grund var udtrykket dukket op en aften, og han 
havde slået det op. “Den store fugl, i sin helhed.” Var det hans 
mors kælenavn, den store fugl, og var Kim bare glad for, at de 
ville blive samlet igen? Det passede fint nok med resten af bre-
vets indhold, men virkede samtidig en lille smule søgt. Hvis hun 
havde ment in toto, hvorfor havde hun så ikke skrevet in toto? 
Noget af problemet skyldtes Kims håndskrift. Skrivning havde 
helt klart ikke været hendes stærke side.
 Walker havde stirret intenst på ordet toto, indtil han som ved 
et mirakel rent faktisk havde set det.
 Det var slet ikke ét ord. Det første “o” og det andet “t” stødte 
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bare ind i hinanden, men hang ikke rigtig sammen. Det var to 
ord, “to” og “to”. Og da han først så dem hver for sig, kunne han 
også se, at tværstregen på det andet “t” sad en lille smule højere 
oppe end på det første, og at det andet “o” var en lille smule 
større end det første. Det skulle forestille store bogstaver. “Den 
store fugl, to TO.” Det var det, hun havde skrevet. “Til Toronto.” 
Folk fra Toronto benævnte altid deres by med de første to bog-
staver. Det vidste selv Walker.
 Hans mor og far havde planlagt at flyve til Toronto kort efter, 
at Kim skrev det brev. Han var blevet fundet nitten dage senere, 
den 4. oktober.
 Walker kiggede endnu en gang på de to små piger på billedet. 
Den ene smilte stadig lige til ham. Den anden drejede stadig ho-
vedet bort med ansigtet skjult bag sit sorte, våde hår. Pludselig 
havde Walker ikke andet i tankerne end at komme til Toronto.

*  *
Falmede guldbogstaver på en meleret glasdør i Church Street 
bekendtgjorde: “Den Internationale Sammenslutning af Studen-
tervandrehjem, Afdeling Canada.”
 Walker lå på en briks i en klam og indelukket sovesal med sin 
tegnebog og en konvolut fra banken med hans to tusinde dollars 
i rejsechecks under hovedpuden og sin gamle hockeytaske med 
tøj på gulvet ved siden af sig. Han forsøgte at se, hvilken farve 
loftet var, prøvede at følge alle revnerne, der bredte sig som et 
spindelvæv i pudset over ham. Han lyttede til de andre rejsen-
des anstrengte vejrtrækning, tre mørke skikkelser under tynde 
tæpper på begge sider af ham. Han forsøgte at lade være med at 
tænke på noget som helst.
 Han lukkede øjnene. Han følte det, som om han stadig kørte 
i bus, som om han rokkede lidt fra side til side. Lige så langsomt 
begyndte sovesalen at dreje rundt.
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 Han anstrengte sig for at høre sin mors stemme. Lød hun 
bange? Vred? Eller ked ad det? Eller opgivende? Eller lettet over 
at slippe af med ham?
 Han kunne stadig se hende for sig – ikke hendes ansigt, men 
hendes skygge, hendes hår, som strejfede hans ansigt – og for-
nemme hendes varme ånde mod kinden. Men tonefaldet, hen-
des modulation, kunne han ikke få til at fremstå klart. Det var, 
som om han dengang havde været klar over, hvad hun sagde, 
men havde nægtet at høre efter, havde nægtet at acceptere det, 
der skete med ham, og derfor ikke registrerede hendes tonefald. 
Som om både hun og hendes stemme var blevet væk for ham.
 Walker var på nippet til at falde i søvn, men selv mens han 
gled langsomt ind i søvnen, stillede han det samme, gamle 
spørgsmål: hvorfor? Hvis hans mor havde elsket ham, sådan 
som brevet indikerede og politirapporterne tydede på – “vel-
plejet barn, nyt tøj, sund og rask” – og hun havde proppet bre-
vet og fotografiet i hans lomme i et desperat håb om, at nogen 
ville kunne identificere ham, måtte det jo betyde, at hun ikke 
havde lyst til at efterlade ham der, at hun ikke havde planlagt 
at forlade ham der. Og når hun nu var sammen med ham netop 
der (han vidste, at hun havde været der, han vidste, at kvinden 
havde været hans mor, det havde han ikke på noget tidspunkt 
været i tvivl om, lige fra den dag han blev fundet), hvorfor var 
hun så ikke vendt tilbage? Hvilken mor, som var blevet afskåret 
fra sit barn, et barn, hun elskede, ville ikke skrige og bide og 
anråbe hele verden for at få ham igen?
 Derfor meldte endnu et spørgsmål sig, mere skræmmende 
end det første. Ikke kun “Hvorfor?”, men også “Hvem forhin-
drede dig i at komme tilbage, hvad skete der med dig?”
 Og Walker gled dybere og dybere ned og rakte ud efter et 
genfærd, to genfærd: et mørkhåret barn, der klamrede sig til en 
oppustet bildækslange, og en kvinde med ord, men uden stemme.
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