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1

“ISO, DU SKAL AF STED .. .”

Eliza Benedict blev stående for foden af trappen. 
Af sted til hvad? Eliza havde hele sommeren – nu 
var det august – haft svært ved at finde de rig-
tige ord. Ikke nødvendigvis svære ord, eller når 
hun skulle give udtryk for stærke følelser, forklare 
abstrakte idéer eller komme med alvorlige tilstå-
elser over for sine nærmeste. Nej, hun ledte efter 
de mest almindelige dagligdagsord. Hun var kun 
otteogtredive. Hvordan ville hendes hukommelse 
så ikke være, når hun blev halvtreds – halvfjerds? 
Hendes mor var stadig fuldstændig klar i hovedet, 
og hun var syvoghalvfjerds.
 Nej, det her var helt klart et midlertidigt over-
gangsproblem; en konsekvens af, at familien var 
flyttet tilbage til USA efter at have boet seks år i 
England. Det var egentlig ironisk, for Eliza havde 
omhyggeligt undgået britiske vendinger, mens de 
boede der. Hun syntes, at det virkede så krukket, 
når amerikanske tilflyttere tog den lokale slang til 
sig. Og nu, hvor de var kommet hjem, kunne hun 
alligevel ikke få britiske ord som lift, lorry, quid og 
loo ud af hovedet – eller munden. Resultatet var, 
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at hun blev mundlam. Ikke fordi hun manglede ord, men fordi hun blev 
overvældet af ord, tynget ned af ord, druknede i dem.
 Hun begyndte igen og lod stemmen ligesom glide op ad trappen 
uden at råbe. Det var en teknik, hun var meget stolt af. “Iso, du skal af 
sted til football.”
 “Fodbold,” svarede hendes datter i en noget ulden, men tydeligt forag-
telig tone – et tonefald hun havde anlagt sig, da hun for syv måneder siden 
fyldte tretten år. Så lød der en serie smækkende og bragende lyde fra døre 
og skuffer, og da Iso talte igen, lød hendes stemme klar. (Hvor havde hun 
haft hovedet for et øjeblik siden – nede i vasketøjskurven, inde i en bluse, i 
toilettet? Eliza frygtede – indtil videre ubegrundet – konstant, at Iso skulle 
lide af spiseforstyrrelser). “Hvorfor kalder du det fodbold, når alle andre 
siger football, og nu siger du football, når du ved, det er fodbold?”
 Jeg huskede i det mindste at kalde dig Iso.
 “Det er dig, der skal spille kamp, og du hader at komme for sent.”
 “Football er bedre,” sagde Albie, der hang ved Elizas albue. Han var 
lige fyldt otte år, men stadig lille nok til at være ved – og på – Elizas side.
 “Et bedre ord eller en bedre sport?”
 “Bedre som et ord for fodbold,” svarede han. “Det er tæt på at være 
rigtigt, fordi man for det meste bruger benene og nogle gange hovedet. 
Og hænderne, men det er kun målmanden. I amerikansk football bruger 
man mere hænder end fødder – de sparker ikke så meget. De kaster og 
løber med bolden.”
 “Og det kan du altså bedre lide som sport?”
 “Jeg vil helst spille fodbold og se på amerikansk football.” Så vidt Eliza 
vidste, havde Albie ikke set så meget som ét minut af en amerikansk 
fodboldkamp. Men han mente vel, at glæden ved begge dele skulle deles 
ligeligt. Ved middagsbordet forsøgte Albie altid at blive færdig med kød, 
kartofler og grøntsager på samme tid, så ærterne ikke skulle tro, at han 
foretrak kyllingen.
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 Isobel – Iso – kom trampende ned ad trappen. Hun havde provoke-
rende taget sine fodboldstøvler på, som hun udmærket vidste, hun ikke 
måtte gå med indendørs. Men hun var i det mindste klar, i fuld uniform 
og håret sat i en fransk fletning, som det på en eller anden måde var lyk-
kedes hende selv at flette. Eliza tog sig uvilkårligt til sine egne pjuskede, 
røde krøller og undrede sig igen over, hvordan hun kunne have født 
denne langbenede pige med glat hår, glat hud og glatte sociale instinkter. 
Isobel havde sin fars farver – olivenfarvet hud og mørkt hår – men ellers 
kunne hun sagtens være en ranglet skifting.
 “Er det os, der skal have mad med i dag?” spurgte hun kommande-
rende som en hertuginde.
 “Nej ...”
 “Er du sikker?”
 “Ja ...”
 “Det ville være pinligt at glemme det,” sagde Isobel.
 “Pinligt?” gentog Eliza og undertrykte et smil.
 “Lige så pinligt som første gang vi skulle have mad med, og du havde 
taget noget af det der klamme jerky-kød med.”
 “Tørret oksekød fra fars rejse til Sydafrika,” sagde Albie og så henført 
ud ved tanken. “Det kunne jeg godt lide.”
 “Ja, det skulle ikke undre mig,” sagde hans søster.
 “Lad nu være med at skændes,” sagde Eliza.
 “Det gør jeg heller ikke.” Albie var ikke blot opsat på altid at være 
retfærdig, men også at være nøjagtig. Det var hans søster, der startede de 
fleste af deres skænderier. Iso rullede med øjnene.
 De plejede ikke at skændes, end ikke på denne ensidige måde. De 
havde altid været tæt knyttet til hinanden, men dog kun fordi Albie for-
gudede Iso, og Iso elskede at blive forgudet. Men da de rejste fra London, 
var Iso blevet enig med sig selv om, at hun ikke længere havde brug for 
Albies overdrevne smiger. Og hun havde til Elizas fortvivlelse gjort en 
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hensynsløs status over sit liv og forkastet alt, hvad der truede hendes nye 
ego – lige fra sin lillebror til sidste stavelse af sit navn, det uskadelige og 
søde ‘bel’. (“Iso?” havde Peter sagt. “Folk vil jo tro, det er en forkortelse 
for isotop. Var det ikke bedre med Izzo?” Iso havde rullet med øjnene.) 
En fregnet, rødhåret lillebror med tendens til onde drømme og mærke-
lige udtalelser, ikke engelsk, men heller ikke helt amerikansk, endnu – 
passede ikke til Isos nye image. Det gjorde hendes mor heller ikke, men 
det var, hvad Eliza havde forventet. Det var Isos uforskammede opførsel 
over for Albie, hun ikke kunne bære.
 “Har du husket vores stole?” spurgte Albie sin mor.
 “De ligger … bag i bilen,” sagde hun af frygt for at komme til at 
bruge et forkert ord.
 Det stillede Iso sig ikke tilfreds med. “Det hedder bagagerummet.”
 Eliza gennede børnene ind i bilen. Det var en Subary Forester, som 
hun i forvejen tilbragte en stor del af sin dag i og sikkert ville tilbringe 
endnu flere timer i, når skolen begyndte.
 Klokken var kun halv ni, men det var allerede bagende varmt. Eliza 
spekulerede på, om kampen ville blive aflyst. Der var visse betingelser 
med hensyn til temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet, der skulle over-
holdes i henhold til udendørs aktiviteter. Andre mødre tjekkede sikkert 
den slags på nettet eller havde lagt linket ind på deres mobiltelefon – 
mobiler – men Eliza havde for længe siden erkendt, at hun aldrig ville 
komme til at høre til den type mødre.
 Desuden var det her en privat kamp, og en yderst macho en, yderst 
ambitiøs og udtalt anglofil. Isos seks år i London gav hende særstatus, og 
hun lod, som om hun havde langt bedre kendskab til europæisk fodbold, 
end hun rent faktisk havde haft, mens hun boede der. Eliza havde undret 
sig over, hvordan hun gjorde det – et par timer ved computeren og lidt 
læsning af engelske aviser og søgninger i Wikipedia, så kunne Iso give sig 
ud for at være ekspert og udtale sig kyndigt om Manchester United og 
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Arsenal og hævde at være fan af Tottenham Hotspurs, som hun henka-
stet kaldte Spurs. Eliza var splittet mellem beundring og misbilligelse af 
sin datters sociale ambitioner, for ikke at tale om hendes evne til at føre 
dem ud i livet. Hun forsøgte at sige til sig selv, at Isos tilpasningsevne 
ville være en fordel for hende ude i den store verden, men alligevel var 
hun langt mere bekymret for, om hun kunne regne med Iso, end hun var 
for at stole på Albie. Kynikere narrede sig selv til at tro, at de havde gen-
nemskuet de værst tænkelige situationer, og de blev uvægerligt overrasket 
over, hvordan livet overtrumfede dem. Drømmerne blev ofte skuffede – 
men sjældent over sig selv. Eliza havde installeret spyware på computeren 
og overvågede Isos chat, som virkede harmløst nok. Nu plagede Iso for 
at få en mobiltelefon, men Eliza var ikke sikker på, om hun kunne spore 
hendes sms’er. Hun ville blive nødt til at søge råd hos andre mødre – un-
der forudsætning af, at hun blev venner med nogen.
 Hun slog campingstolene op på græsset, hvor solen bagte, og der ikke 
fandtes skygge. Så kastede hun et blik rundt på de velforberedte mødre, 
der havde monteret en paraply på stolene, eller den virkelig professionel-
le type, der havde taget en parasol med. Eliza ville ønske, hun dengang i 
juni havde vidst, at den slags eksisterede, men hun ville nok alligevel ikke 
have købt en. Hun havde følt sig dekadent nok ved at købe stole med 
små kopholdere. Hun og Albie satte sig i den ubarmhjertige sol. Albie 
læste Diary of a Wimpy Kid uden nogen form for selvbevidsthed, og Eliza 
lod, som om hun fulgte Isos præstationer i kampen. I virkeligheden lyt-
tede hun til de andre tilskuere. Selv om de andre mødre – og der var kun 
mødre med undtagelse af en enlig far, der efter Elizas mening var lidt for 
veloplagt i sin hr. Mor-rolle – var venlige, så havde de hurtigt opfattet, at 
Elizas børn ikke gik på samme skoler som deres, hvilket åbenbart betød, 
at der ikke var nogen grund til at indlede et venskab med hende.
 “... på sexforbrydernes liste.”
 Hvad? Eliza lukkede alle andre lyde ude og blandede sig i samtalen.
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 “Er det rigtigt?”
 “Jeg har bedt myndighederne underrette mig telefonisk. Fyren bor 
kun et par huse fra os.”
 “Pædofil eller bare almindelig sexforbryder?”
 “Børn – tredje grad. Jeg slog ham op på statens hjemmeside.”
 “Hvad betyder tredje grad?”
 “Det ved jeg ikke, men enhver grad må være slem.”
 “Han bor altså her i Chevy Chase?”
 Lang pause. “Vi har i hvert fald en postadresse på ham i Chevy 
Chase.”
 Eliza smilede for sig selv. Hun vidste fra dengang, de var på boligjagt, 
at folk snød med visse adresser, og selv i denne eftertragtede stat, som var 
en af de rigeste i USA, fandtes hierarki på hierarki. Hvad var det værste: 
At have en børnesexforbryder som næsten-nabo eller indrømme, at man 
ikke boede i Chevy Chase? Familien Benedict boede i Bethesda, og Peter 
havde sikret sig, at der ikke boede nogen pædofile eller andre sexfor-
brydere i en radius af seks blokke. Men en af deres naboer, en tresårig 
embedsmand, var blevet anklaget for utugtig opførsel på toiletterne på 
Smithsonian-museet.
 Kampen var forbi – Iso vandt for sit hold på et straffespark, en sejr hun 
bar med lad ynde – og familien Benedict gik tilbage til bilen og kørte ud i 
den lange, endeløse sommerdag. Det var stegende hedt nu, og temperatu-
ren ville stige til næsten fyrre grader for tredje dag i træk, og da der ingen 
træer var i dette nyanlagte kvarter, føltes det endnu varmere. En af de ting, 
Eliza holdt meget af ved deres nye bolig, var netop, at der var så mange 
træer, der gav dejlig skygge. Og så føltes det flere grader køligere end i for-
retningskvarteret langs den nærliggende Wisconsin Avenue. Det mindede 
Eliza om Roaring Springs, den landsby, hun var vokset op i, der lå lige op 
til en nationalpark, og som der nu var pustet nyt liv i. Hendes familie havde 
ikke engang haft aircondition, kun vinduesventilatorer, men der havde al-
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tid været køligt nok til, at de kunne sove. Men måske var mindet blevet 
overdrevet igennem årene. Roaring Springs havde fået lidt af en mytestatus 
i familien Lerners minder. Den var for dem, hvad Moskva havde været for 
Tjekhovs tre søstre. Nej, Moskva var det sted, søstrene agtede at tage hen, 
hvorimod familien Lerner var blevet tvunget til at forlade Roaring Springs.
 Eliza standsede ved Joes Købmandsbutik, som børnene bedre kunne 
lide end de ‘rigtige’ supermarkeder. Hun lod dem vælge en snack hver, 
mens hun gik op og ned ad gangene og undrede sig over forretningens 
vilkårlige udvalg, og hvordan varer kom og gik uden videre forklaring. 
Hun og Albie havde først på sommeren fundet de skønneste ingefærka-
ger, store og bløde, men siden havde de ikke kunne finde dem, og det 
virkede på en eller anden måde forkert at spørge efter dem. “Det må da 
være dejligt at kunne handle i en ordentlig købmandsbutik igen,” havde 
konen til en af Peters nye medarbejdere sagt til hende. Amerikanernes 
holdning til England syntes at være stivnet omkring 1974, i det mindste 
blandt dem, der ikke selv havde været der. Konerne gik ud fra, at hun 
havde lidt afsavn i udlandet og frysende havde måttet krybe sammen 
foran en et lille, utilstrækkeligt elvarmeapparat, mens hun blev tvangs-
fodret med nyrepostej og blodpølse.
 De amerikanere, der troede, at England led under materiel forarmelse, 
lovpriste samtidig landet lovlig meget for dets kultur, som om der ikke var 
andet end Shakespeare og BBC. Men Eliza havde opdaget, at englænder-
ne var endnu mere besatte af berømtheder end amerikanerne. Germaine 
Greer havde været med i Big Brother, mens de boede der, og det havde 
gjort Eliza dybt deprimeret. Al fjernsyn og den moderne tids allestedsnær-
værende skærme gjorde hende i virkeligheden deprimeret. Hun brød sig 
ikke om den måde, hendes børn og sågar hendes mand konstant sad som 
hypnotiserede foran enten fjernsynet eller computeren.
 “Der er nogle, der har dvd-afspillere i deres bil,” meddelte Albie fra 
bagsædet. Han havde nogle gange en uhyggelig evne til at tune sig ind på 
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Elizas bølgelængde, som om hendes hjerne var en radio, hvis program-
vælger han kunne dreje på. Han havde sagt det sødt, undrende, som et 
pudsigt faktum og ikke andet. Men han havde til gengæld sagt det et par 
gange hver eneste uge, siden de havde købt den nye bil.
 “Du ville brække dig,” sagde Iso. “Du bliver jo køresyg, når du læser.” 
Det blev sagt, som om det var en suspekt handling at læse.
 “Det tror jeg ikke, jeg bliver her,” svarede han. “Det var kun i Eng-
land.” England var for Albie synonymt med at være en lille dreng, og 
han var blevet enig med sig selv om at lægge alt det, der havde plaget 
ham derovre, bag sig. Det var fortid nu. Ikke flere onde drømme, havde 
han besluttet, og straks var de forsvundet, ellers var han i hvert fald god 
til at holde sig vågen og vente, til det blev morgen, fordi han ikke turde 
sove. Han havde også besluttet sig til at gøre noget ved sin kræsenhed 
og begynde at blive lidt mere dristig. I dag havde han for eksempel valgt 
cashewnødder med chili. Eliza havde på fornemmelsen, at han ikke ville 
bryde sig om dem, men reglen var, at børnene kunne vælge lige, hvad de 
ville, uden indblanding, også selv om det ikke blev spist, men smidt ud. 
Hvad nyttede det at give børn frihed til at eksperimentere og begå fejl, 
hvis man gjorde det med løftet pegefinger? Da Albie valgte en snack, der 
for ham var uspiselig, fik hun medlidenhed med ham og tilbød at købe 
noget fra nærbutikken. Men Iso holdt sig til gode, velkendte, næsten 
barnlige snacks som popcorn og yoghurtis. I sit hoved var Iso en femog-
trediveårig fraskilt kvinde – i maven var hun tre år.
 Men – mirabile dictu – Albie kunne godt lide sine cashewnødder. Da 
de havde spist frokost, hældte han dem op i en skål og bar den ind i stuen 
sammen med sin ‘cocktail’, der var en blanding af Hawaiian Punch og 
mineralvand. Peter havde været nødt til at holde en del selskabelighed 
i sit tidligere job, og Eliza var bekymret for, om Londons mere ‘våde’ 
kultur havde gjort et for levende indtryk på hendes søn. Men det var 
tydeligvis ceremonien og det visuelle, der begejstrede ham – de farvestrå-
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lende drinks og de små skåle med fingermad. Eliza kunne ikke drikke ret 
meget alkohol. Det var en af de ændringer, der var sket med hende under 
graviditeterne, og som ikke var forsvundet igen. Graviditeterne havde 
også forandret hendes skikkelse, men det var til det bedre. Da hun var i 
tyverne, havde hun haft en mager drengeskikkelse uden talje, men efter 
Isos fødsel havde hun fået en flatterende frodig men fast skikkelse med 
kurver.
  Den eneste, der ikke brød sig om Elizas skikkelse, var Iso, som havde 
fotomodeller som forbillede. Især wannabe-modellerne i et rædselsfuldt 
amerikansk tv-show, der af uransagelige grunde havde været enormt po-
pulært i England. Isos eneste beklagelse over at skulle flytte tilbage til 
USA var, at her var showet et år længere fremme, så hun mistede en hel 
sæson. “De afslører vinderen i de første rulletekster,” havde hun hylet. 
Men hun så alligevel alle genudsendelserne, som åbenbart blev sendt 
hver eneste dag, også selv om hun kendte indholdet. Lige nu sad hun og 
så en episode, mens Albie forsigtigt forsøgte at mindske afstanden mel-
lem dem ved at krabbe sig centimeter for centimeter hen over gulvtæp-
pet mod hende.
 “Hold op med at trække vejret så støjfyldt.”
 “Højlydt,” rettede Eliza hende.
 Eftermiddagen strakte sig foran dem, på en gang dvask og krævende, 
som en gæst, der dukker op med en kuffert fuld af vasketøj. Eliza syntes, 
de burde lave noget konstruktivt, men Iso afslog hendes tilbud om at 
tage i byen og købe skoletøj, og Peter havde sagt, at de måtte vente med 
den årlige indkøbstur hos Staples indtil weekenden. Peter elskede at købe 
alt til børnenes skolearbejde, om ikke andet så fordi han fik mulighed 
for at optræde med sin egen version af den reklame, hvor en forælder 
danser overgearet til “The Most Wonderful Time of the Year”. (Peter 
kunne slippe af sted med ting, som Iso aldrig ville tillade Eliza). Familien 
Benedict var ikke medlem af det lokale friluftsbad – der var loft over 
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medlemstallet – og det var alt for varmt til at foretage sig noget uden-
dørs. Eliza hentede tegnepapir og blyanter og bad børnene om at tegne 
deres idéer til indretningen af deres værelser. Hun lovede, at de måtte 
male væggene i lige den farve, de ønskede, og få nye møbler fra IKEA. 
Iso lod, som om det kedede hende til døde, men begyndte alligevel at 
søge efter forskellige senge på computeren. Eliza var imponeret over sin 
datters smag, der gik i retning af det helt enkle. Albie tegnede sit værelse 
som en pragtfuld jungle fyldt med dinosaurer, som for tiden var hans 
store interesse. Det kunne naturligvis ikke realiseres, hverken i IKEA 
eller nogen anden forretning, men det var et flot udslag af hans fantasi. 
Hun roste dem begge, gav dem en sodavandsis og tog selv en med kir-
sebærsmag. De kunne måske gemme pindene til et eller andet projekt? 
Selv inden Peter havde fået jobbet i et miljøbevidst investeringsfirma, 
havde familien været samvittighedsfulde genbrugere.
 Brevsprækken klaprede, da dagens post blev skubbet ind. Det gav et 
sæt af spænding i dem alle på denne lange, kvælende varme eftermid-
dag. “Jeg henter det!” råbte Albie, selv om han ikke havde nogen kon-
kurrenter. Det var over et halvt år siden, at hans søster havde skændtes 
med ham om en endeløs række privilegier, som hun som den førstefødte 
påberåbte sig – såsom at hente posten, være førstevælger af muffins til 
morgenmaden, tage telefonen, trykke på knappen i elevatorer. Men alt 
det følte hun sig hævet over nu.
 Albie sorterede posten ude på køkkenbordet. “Til far, regning, re-
klame, katalog. Far, reklame. Reklame. Reklame. Far. Mor! Åh, et rigtigt 
brev.”
 Et rigtigt brev? Hvem ville skrive et rigtigt brev til hende? Var der 
stadig nogen, der skrev rigtige breve? Hendes søster Vonnie havde hang 
til at genoplive gammelt nag, men den slags blev altid sendt til deres for-
ældre via e-mail. Eliza studerede den enkle, hvide konvolut, hvor afsen-
deren var en postboks i Baltimore. Kendte hun stadig nogen i Baltimore? 
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Håndskriften – i violet blæk – var så regelmæssig, at den kunne stamme 
fra en skriftfont i computer. Det var sikkert noget reklamegejl maskeret 
som et rigtigt brev – et billigt trick.
 Men, nej, der var et rigtigt brev i konvolutten og et bundt løse ark og 
et udklip fra et ugeblad, et foto af Peter og Elizabeth taget ved en fest på 
Peters arbejde tidligere på sommeren. Håndskriften var sirlig og feminin. 
Hun genkendte den ikke, men tonen i brevet var direkte, næsten pågå-
ende intim.

Kære Elizabeth,
Jeg ved, det må være et chok for dig at høre fra mig, men det er ikke 
min hensigt at chokere dig. Indtil for et par uger siden troede jeg ikke, 
at jeg ville have nogen form for kontakt med dig, og det havde jeg ac-
cepteret. Sådan har det nu været i mere end tyve år. Men det er svært 
at ignorere det, der ligger lige for næsen af en, som nu billedet af dig 
i Washingtonian. Det er ikke lige den slags, jeg plejer at læse, men du 
ville blive overrasket over mit valg af læsestof i denne tid. Du er selv-
følgelig blevet ældre. Du er en voksen kvinde nu. Du har været kvinde 
længe. Men jeg vil altid ku’ genkende dig.

“Hvem er det fra, mor?” spurgte Albie, og selv Iso virkede en smule 
interesseret i denne mærkværdighed – et brev til hendes mor, hvis navn 
ellers kun stod på kataloger og påmindelser fra tandlægen. Kunne de se 
hendes hænder ryste? Så de den kolde sved springe frem på panden? Eliza 
havde mest lyst til at krølle brevet sammen, men det ville bare pirre deres 
nysgerrighed endnu mere.
 “Det er fra en, jeg kendte, da jeg var ung.”

Det ser ud til, at de snart vil fuldbyrde min dom. Jeg forsøger ikke at 
undgå store ord, som død, henrettelse og hvad ved jeg, jeg ønsker bare 
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at være præcis. Det er trods alt min dom. Jeg blev dømt til døden, og 
det har jeg forliget mig med.
 Jeg troede virkelig, jeg havde forliget mig med det, men så var det, 
jeg så fotografiet af dig. Og selv om det kan synes underligt for nogen, 
så føler jeg, at det er dig, jeg skylder den største undskyldning. Du er 
den, jeg aldrig fik gjort det godt igen for – du er den forbrydelse, jeg 
aldrig blev stillet til regnskab for. Jeg er sikker på, andre føler det an-
derledes, men de vil snart se mig død, og så vil de være lykkelige. Det 
tror de i hvert fald. Jeg accepterer også, at du måske ikke er interesseret 
i at høre fra mig, derfor har jeg allieret mig med en medfølende tred-
jepart, en person jeg stoler fuldt og helt på. Det er hendes håndskrift, 
ikke min, hvis det skulle interessere dig, og brevet er sendt via hende, 
så jeg har undgået snagende blikke – lige så meget af hensyn til din 
sikkerhed som min. Men jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan det er 
gået dig i livet, og det må være gået godt, når din mand har en stilling, 
der gør, at I bliver fotograferet til selskaber, som bliver vist i et ugeblad 
– han i smoking og du i lang kjole. Du ser meget anderledes ud, men 
er alligevel den samme, hvis du forstår. Jeg er stolt af dig, Elizabeth, 
og jeg vil meget gerne høre fra dig. Jo før, jo bedre, ha-ha!

Din Walter

Og så – i tilfælde af hun skulle have glemt det fulde navn på manden, 
der kidnappede hende den sommer, hun fyldte femten, og holdt hende 
fanget i seks uger; i tilfælde af der skulle være en anden, hun kendte, 
på dødsgangen; i tilfælde af at hun havde glemt den mand, der havde 
myrdet mindst to andre piger og var under mistanke for at have myrdet 
mange flere, men som havde ladet hende leve; i tilfælde af at hun skulle 
have fortrængt alt det, så havde han hjælpsomt tilføjet:

 (Walter Bowman)
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2

1984

WALTER BOWMAN så godt ud. Dem, der sagde an-
det, var kontrære eller upålidelige. Han var mørk-
håret, havde grønne øjne og en teint, der hurtigt 
blev solbrun på en landmandsagtig måde. Men han 
var ikke landmand, han var mekaniker og arbejde-
de på sin fars værksted. Resultatet var dog det sam-
me med hensyn til hans solbrændthed. Når det var 
varmt, ville han helst arbejde i bar overkrop, men 
det ville hans far ikke høre tale om.
 Han så så godt ud, at hans familie drillede ham 
med det, vel nok for at han ikke skulle blive ind-
bildsk. Ja, han var måske lidt til den lavstammede 
side, men det var der jo så mange filmstjerner, der 
var. Det havde Claude nede hos barberen fortalt 
ham. Ikke fordi Claude sammenlignede Walter 
med en filmstjerne – Claude var ligesom sin familie 
og alle andre i byen fast besluttede på at lade Walter 
kende sin plads. Men en dag fortalte Claude, at han 
havde set Chuck Norris på et kasino i Las Vegas.
 “Han er en lillebitte fyr. Nå, men alle store 
stjerner er små,” sluttede Claude af med. “De har 
store hoveder, men små kroppe.”
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 “Hvor små?” havde Walter spurgt.
 “På størrelse med min tommelfinger,” svarede Claude.
 “Nej, helt alvorligt.”
 “Omkring 1,70. Ligesom dig.”
 Det var præcis det, Walter ønskede at høre. Hvis Chuck Norris var 
lige så høj som han, tja, så kunne man vel sige, at Walter var ligesom 
Chuck Norris. Men han manglede stadig en lille præcisering bare for at 
være helt sikker.
 “Jeg er 1,75. Det er gennemsnitshøjden for mænd, vidste du det? 
1,75 for mænd og 1,62 for kvinder.”
 “Er det gennemsnittet eller medianen?” spurgte Claude. “For der er 
jo en forskel ved du nok.”
 Den forskel kendte Walter ikke. Han kunne have spurgt, men han 
havde en mistanke om, at Claude heller ikke vidste det, så han ville kun 
opnå, at Claude ville gøre grin med hans uvidenhed.
 “Gennemsnittet,” svarede han.
 “Nå ja, der er jo nogen, der skal være gennemsnitlig,” sagde Claude, 
som var høj, mager og lidt lyserød i det – rødmosset, helt lyst, rødligt 
hår, let rindende øjne, der var konstant var knebet sammen efter i årevis 
at have kigget på det hår, der lå i hans frisørsaks. Alle forsøgte at holde 
Walter nede for at forhindre ham i at blive det, han måske blev. Alle 
kvinder og børn syntes at være med i denne sammensværgelse. For til 
trods for Walters gode udseende, så kunne han ikke finde en kvinde, 
der ville gå ud med ham, ikke engang på en enkelt date. Og det kunne 
han ikke forstå. Det gik fint i begyndelsen, for han kunne godt holde en 
samtale i gang. Han læste, han vidste ting, han havde et interessant lager 
af historier til rådighed. Claudes Chuck Norris-historie blev for eksem-
pel en af hans anekdoter, men han pyntede lidt på den og viste med sin 
tommel- og pegefinger, hvor lillebitte Chuck Norris var. Det plejede at 
få pigen til at grine eller i hvert fald smile.
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 Men så skete der altid et eller andet, som han ikke kunne sætte finge-
ren på, og så lukkede pigen ligesom af. Det var en lille by, og det varede 
ikke længe, før der ikke var en eneste pige, der så meget som ville over-
veje at gå ud med Walter Bowman. Når der en sjælden gang flyttede en 
ny familie til byen – en med døtre – måtte andre have fortalt dem om 
ham, for de ville heller ikke gå ud med ham.
 Så en dag, da han skulle gå et ærinde for sin far, fik han øje på en 
pige, der gik ned ad vejen lige uden for Martinsburg. Det var varmt, og 
hun havde shorts på over en lavendelfarvet badedragt. Han kunne godt 
lide, at hun havde badedragt og ikke bikini på. Det vidnede om en vis 
blufærdighed. Han tilbød hende et lift.
 Hun tøvede.
 “Bare sig, hvor du skal hen,” tilføjede Walter. “Jeg yder lige-til-døren-
service. Men airconditionen i pickuppen er så kold, at du nok kunne 
have brugt en sweater.”
 Der var koldt. Og han konstaterede, hvad det gjorde ved pigens bry-
ster, da hun satte sig ind. De var for store i forhold til pigens ringe højde. 
Nå ja, det var jo ikke, fordi han gloede. Han kastede kun et enkelt blik 
på dem.
 “Hvor skal du hen?” spurgte han.
 “Til Rite Aid,” svarede hun. “Jeg skal købe noget makeup, men min 
mor siger, jeg ikke må. Men det er da mine penge, ikke?”
 “Du har ikke brug for makeup.” Han mente det som en kompliment, 
men hun rødmede og knyttede hænderne som for at slås med ham. “Nej, 
jeg mener, du er heldig, at du ser godt ud uden. Men du har ret. Det 
er dine penge, så dem må du gøre med, hvad du vil.” Han kunne ikke 
stoppe. Problemet var måske, at han ikke kunne holde op med at tale i 
tide. “Men du skal ikke købe noget ulovligt for dem, stoffer og den slags. 
Bare sige nej.”
 Hun rullede med øjnene. Hun var ikke så gammel, som han havde 
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troet, da han tog hende op. Hun kunne ikke være mere end femten år, 
men hun anså sig tydeligvis for at være mere sofistikeret end Walter. Var 
det det? Var det derfor piger som hende altid smuttede fra ham som glat-
te ål? Der var visse piger – de jævne, lidt tykhovedede – der ikke havde 
noget imod hans selskab, men Walter var ikke interesseret i hvem som 
helst. Han så godt ud. Han burde komme sammen med en, der så lige 
så godt ud eller bedre. Det var jo sådan, det fungerede. Det vidste alle. 
En smuk kvinde kunne gå ud med den grimmeste mand, men en mand 
burde skamme sig, hvis ikke han datede en kvinde, der var kønnere end 
ham selv. Han fortjente noget helt specielt.
 “Jeg ryger marihuana,” meddelte pigen.
 Han troede hende ikke. “Kan du lide det?”
 Spørgsmålet så ud til at komme bag på hende, som om det ikke hand-
lede om at kunne lide det eller ej. “Jah,” svarede hun, og det lød mest 
som et gæt. Hun kendte sikkert heller ikke forskellen på gennemsnit og 
median, men det gjorde Walter nu. Han havde slået det op. Alt det, han 
ikke forstod, slog han op. Man behøvede jo ikke være dum. Det var et 
valg at være dum. Han lærte hele tiden noget nyt. Han vidste, hvad ho-
vedstæderne hed i alle staterne i USA, og han var i gang med at lære hele 
verdens hovedstæder.
 “Hvordan er det?” spurgte han.
 “Ved du ikke det?”
 “Nej, det har jeg ikke lige fået taget mig sammen til at prøve.”
 “Har du lyst? Jeg har noget i min taske.”
 Det havde han ikke, men han ville gerne være sammen med pigen lidt 
længere.
 “Hvad hedder du?” spurgte han.
 “Kelly. Med y, men jeg overvejer at lave det om til et i. Der går tre 
Kelly’er i min klasse. Hvad hedder du?”
 “Walt.” Det havde han aldrig kaldt sig, men hvorfor ikke prøve noget 
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nyt, og måske ændre sit held. Knap en time senere befandt de sig i en lille 
vig ved floden, og hun viste ham, hvordan man røg marihuana. Hun sag-
de, han gjorde det forkert, men han gjorde det forkert med vilje, for han 
ville ikke sløre hjernen. Han brød sig ikke om stoffer og alkohol, men 
han var nødt til at lade som om, hvis han ville være sammen med Kelli 
eller Kelly. Nu ønskede han, at hun havde haft bikini på. Det var ikke 
så let at få en badedragt af, og man kunne ikke lige smyge en pige ud af 
den stykke for stykke. Han var klar over, at han burde gå langsomt frem, 
men han kunne ikke, han kunne simpelt hen ikke. Hun lå på maven på 
en lang, flad klippe. Han pustede hende i nakken og tænkte på Claudes 
børste. Hun rynkede på næsen, som om en flue var landet på hende. Så 
begyndte han at massere hendes ryg, men hun skubbede hans hånd væk. 
“Nej,” sagde hun. Men hans hånd vendte tilbage, denne gang ikke mel-
lem hendes skulderblade, men mellem hendes ben. “Hey,” sagde hun. 
“Lad være med det.” Men hun var ikke helt så rapkæftet og overlegen nu. 
Han forsøgte at være sød, kyssede hende på halsen og strøg hende over 
håret. Han vidste fra bladene, at forspillet var vigtigt for pigerne. Men 
det gik ikke helt, som det burde. Det var først senere, da hun begyndte 
at græde, at hans hjerne gik i gang med at opregne de forskellige konse-
kvenser – hun kunne blive hans kæreste, hun kunne fortælle det til sine 
forældre, hun kunne fortælle det til veninderne, hun kunne måske endda 
gå til politiet – og så vidste han, at han kun havde én mulighed.

“HVOR HAR DU FÅET DE RIFTER FRA, WALTER?” spurgte hans far under 
middagen samme aften.
 “Jeg standsede i vejkanten for at tisse, og så gik jeg lige ind i de der 
stikkende buske, der gror ved hovedvejen,” svarede han. Det ville for-
klare det, hvis nogen havde set hans pickup holde parkeret på hovedvej 
118.
 “Du var godt nok også længe om at finde den der kilerem.”
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 “Som jeg sagde, så var jeg nødt til at køre til Hagerstown, og de havde 
heller ikke en, så jeg bestilte den.”
 “Jeg ville ellers have svoret på, at Pep Boys i Martinsburg sagde, at de 
havde den rigtige på lager.”
 “Niks, forkert størrelse. Folk, der arbejder sådan nogle steder, ved 
ikke en pind. De har ingen arbejdsmoral og kender ikke til kundeser-
vice.”
 Mere behøvede han ikke sige, så var hans far i fuld gang med sin kæp-
hest, hvor han rasede over døden blandt de små virksomheder.
 Inden weekenden var aviserne fulde af artikler om den savnede pige, 
Kelly Pratt. Nu fik hun ikke mulighed for at ændre sig navn, tænkte 
Walter. Der gik en uge, en måned, en årstid, et år. Han tænkte på hende 
som Kelly-tøsen. Han havde vist hende, hvem der var bossen. Det kunne 
have været så hyggeligt, hvis hun ikke havde taget ham med ned til floden 
for at ryge en fed. Det var den, der havde gjort ham kulret. Han havde 
sikkert ikke været hendes første, og ifølge aviserne havde hun kun været 
fjorten. Lille luder. Lille narkotøs. Når de ikke havde fundet hende, når 
han ikke blev anholdt, når politiet ikke kom for at afhøre ham, når ingen 
sagde, at de havde set Walter Bowmans pickup holde parkeret på bakken 
over floden den dag, og når de ikke havde ledt efter hende i nærheden af 
floden – var det bevis på, at det havde været rigtigt af ham at gøre det, 
han gjorde.
 Så begyndte han at køre lange ture på sine fridage for at se efter andre 
piger, der havde brug for et lift.
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