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PROLOG

Et halvtomt tog skramler frem mellem marker og landbrugsjord mod 
storbyens grå betonmasse. I den sidste vogn sidder en ung kvinde 
sammenkrøbet i det fjerneste hjørne. Hendes hår hænger som et slør, 
der skjuler hendes tårer. I hendes lomme ligger en antik broche. Fing-
rene glider over dens kolde bue, inden de igen og igen vender den i takt 
til hjulenes rytmiske klapren mod skinnerne. Da hun ikke længere kan 
modstå, åbner hun låsen og stikker nålen dybt ind i håndfladens kød. 
 Det er en uudholdelig smerte, men hun stopper ikke. Hun trykker 
nålen dybere ind, til det varme blod strømmer ned over hendes hånd-
led og drypper højrødt ned på togvognens gulv. 
 Til sidst rykker det i toget, og farten mindskes.
 Da toget standser ved stationen, lægger hun den blodige broche 
dybt ned i frakkelommen, tager sin taske og lader sig glide ned på per-
ronen. 
 Folk farer omkring hende. To kvinder hviner og omfavner hin-
anden. En høj mand med turban haster mod udgangen. En bumset 
teenager vipper frem og tilbage på fødderne, mens han kigger op på 
oversigten over afgående tog og skovler chips ind i munden. Det er, 
som om alt omkring hende summer og bruser, mens hun blot står 
ubevægelig på perronen og trækker vejret tungt. 
 Der er skilte til undergrundstogene, men hun ignorerer dem, træk-
ker tasken op på skulderen og styrer mod udgangen til gaden. Hun 
passerer hurtigt en travl fodgængerovergang og drejer til venstre mod 
broen. Big Ben tårner sig op i det fjerne. Klokken er tre minutter i 12. 
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 Hun går målrettet: Hun ved, hvor hun skal hen, og hvad der skal 
gøres. Men så får hun øje på floden, og synet – en levende, sort masse, 
der skærer sig gennem byen – får hende til at gyse. Hver gang hun har 
forestillet sig dette øjeblik, har vandet været gråt og fladt, ikke mørkt 
og tyktflydende som olie. Men det er ligegyldigt nu. Der er ingen vej 
tilbage.
 Hun standser halvvejs ude på broen og stiller rygsækken op ad mu-
ren. Og efter et par hurtige blikke til siderne tager hun fat og løfter sig 
op over barrieren, så hun står og klynger sig til den anden side af ba-
lustraden. 
 Snuderne på hendes tennissko balancerer usikkert på betonkan-
ten. Hun griber fat i muren og krymper sig, da den blødende håndfla-
de skraber mod stenoverfladen. Så vrider hun sig rundt og står med 
ansigtet mod vandet nedenfor. Vinden river i hendes hår, pisker det 
over ansigtet og får det til at svide i hendes øjne, så de varme tårer 
kommer frem. Hun blinker dem bort.
 “Hey!” Hun hører et råb bag sig. “Hey, hvad laver du?”
 Hun findes ikke længere i verden.
 Hun fokuserer på et hav af grå bygninger i horisonten, tager en sid-
ste dyb indånding og slipper balustraden. Og hun falder, falder, fal-
der.
 Den sidste luft, der er tilbage i hendes lunger, slås ud af det iskolde 
vand. Hun undertrykker trangen til at sparke og kæmpe og overgiver 
sig i stedet til det blæksorte mørke. Lader vægten af tøjet trække hen-
de stentungt mod bunden. 
 Da Big Ben slår 12, er hun væk. Forsvundet i de mudrede dybder 
under broen.
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DOR A

I DAG

Det er sent, da Dora kommer hjem. Hun åbner den tunge jerndør til 
den gamle knappefabrik og går de tre etager op til lejligheden. Der er 
koldt og mørk i opgangen, men da hun drejer nøglen rundt i låsen, 
hører hun musik og den indbydende lyd af gryder og klirrende bestik 
ude fra køkkenet. 
 “Skat, jeg er hjemme,” råber hun og lader skoene, der er ved at 
tage livet af hende, glide af og sparker dem over i en stadigt voksende 
bunke fodtøj ved siden af hoveddøren. En våd snude og et par store, 
brune øjne kommer til syne bag den slidte lædersofa fulgt af en lang, 
logrende hale. “Hej, Gormley,” siger hun og klapper hunden kærligt 
på rumpen. “Travl dag?”
 Dans chokoladebrune labrador svinger med halen, gaber og lunter 
igen om bag sofaen. 
 “Du må ikke komme ud i køkkenet,” hører hun Dan råbe. “Jeg er 
ved at lave mad … eksperimenterer lidt … det er meget gourmetagtigt 
… du vil elske det.”
 Dora smiler. De ved begge, at madlavning ikke er Dans stærke side. 
Hun bladrer gennem posten ved døren – kun regninger. “Jeg troede 
ikke, vi havde noget mad?” råber hun mistænksomt. 
 “Øh … det havde vi heller ikke. Åh, shit!” Det lyder, som om et eller 
andet går i stykker. 
 “Du har købt ind?”
 “På en måde. Men du må ikke komme herud endnu. Det er næsten 
færdigt.”
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 Dora går ind i dagligstuen, et stort, hvidt område flankeret af vin-
duer, der når fra gulv til loft på begge sider. Det giver et sæt i hende, 
da hun bevæger sig gennem rummet og bliver opmærksom på noget 
ud ad øjenkrogen, men hun falder til ro, da det går op for hende, at 
det bare er hendes egen blege spejling i ruderne. Hun er nervøs. Ly-
digt forbliver hun i stuen, tænder nogle lamper og stiller et par af 
Dans spredte kunstbøger tilbage i reolerne ved siden af fjernsynet. 
Gormley har allerede rullet sig sammen i kurven ved siden af sofaen 
igen og følger hende rundt med et enkelt dovent øje. Dora ser sig om-
kring og tænker på, om det mon nogensinde rigtigt vil komme til at 
føles som deres hjem. Der er gået et halvt år, og de har knap taget hul 
på det enorme projekt, de kastede sig ud i. De rå mure er blevet malet 
hvide, og gulvbrædderne høvlet af og lakeret. Der er rent og rumme-
ligt, men stedet føles stadig som et udstillingslokale, der venter på at 
blive fyldt. De har ikke haft tid til at forvandle det til et hjem. Der har 
været først det ene og så det andet.
 “Nu må du komme herud,” hører hun Dan råbe. 
 Dora skubber til køkkendøren. Et øjeblik hænger den fast i det rev-
nede linoleum, men da hun giver den et fast stød med skulderen, fly-
ver den op med et brag.
 Dan står ved det vakkelvorne bukkebord, der for tiden skal gøre 
det ud for spisebord. Han gør en fejende armbevægelse mod to dam-
pende skåle med tomatsuppe og en tallerken med skiver af hvidt brød 
smurt med smør. Hun kan se den åbne konservesdåse på køkkenbor-
det bag ham. Hun går gennem rummet, lægger armene omkring hans 
hals og kysser hans ru kind.
 “Det er det dejligste, jeg har set hele dagen.”
 “Åh nej, er det så ringe? Hvordan gik præsentationen?”
 Dora trækker på skuldrene. “Det ved jeg ikke rigtig. Klienterne var 
svære at læse.”
 “Men din chef var tilfreds?”
 “Det tror jeg. Men han bliver endnu mere tilfreds, hvis de under-
skriver kontrakten. Det vil være et kup for bureauet – og godt for 
mig,” tilføjer hun. “Eftersom jeg vil komme på projektet.”
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 Dan slipper hende ud af sin store favn og puffer hende over til bor-
det. “Kom, lad os nu spise, inden det bliver koldt.”
 Dora sætter sig ved bordet og rækker ud efter en skive brød. “Tak, 
fordi du har lavet mad.”
 “Det er ikke engang rigtig mad.” Han skubber et krus te over mod 
hende. “Er du okay? Du ser lidt bleg ud.”
 “Jeg har det fint. Det har bare været en rigtig lang dag. Jeg er 
træt.”
 Han ser bekymret på hende. “Du arbejder for meget.”
 “Jeg har det fint,” siger hun igen med en skuldertrækning. “Men 
hvordan har din dag været?” spørger hun og drejer samtalen væk fra 
sig selv. “Har du fået lavet noget?”
 Dans ansigt lyser op. “Den var rigtig god. Jeg har virkelig fået hul 
igennem. Nu ved jeg præcis, hvordan mit næste værk skal være. Og 
Kate Grimshaw ringede tilbage og bekræftede sin ordre på de tre 
skulpturer fra min seneste udstilling, så jeg får temmelig travlt de 
næste måneder.”
 “Det er jo fantastisk!” Dora løfter sit krus, og han klinker sit mod 
det. “Det er jo en dejlig nyhed.” De ved begge, at Dan har ventet læn-
ge på inspirationen. Hans sidste par bronzeskulpturer blev vist i et af 
Londons små gallerier og købt af en kendt kunstsamler, men siden da 
har han kæmpet med at finde på noget nyt og endnu bedre. Dora ved, 
at han i det stille har bandet over sin langsommelighed, så det er en 
lettelse, at han endelig har fået en idé. “Vil du fortælle mig om den ny 
skulptur?”
 Dan ryster på hovedet. “Nej, ikke den her. Den skal være en overra-
skelse.”
 “Spændende. Det betyder vel, at baglokalet er forbudt område for 
mig?”
 “Ja, og det er et atelier, ikke et baglokale. Husk det nu.”
 Hun smiler ned i sin skål, og der opstår en rar stilhed mellem dem, 
mens de spiser suppen. Til sidst kigger de begge ned i de tomme tal-
lerkener. 
 “Jeg vasker op,” tilbyder hun.
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 “Vent lige lidt. Jeg fik fat i dem her til dig,” siger han. Der ligger to 
brune kapsler i hans fremstrakte håndflade.
 “Hvad er det?” spørger hun og prikker mistænksomt til dem. “De 
ligner noget, der kan få en hest til at gå omkuld.”
 “Vitaminer. Mrs. Singh nede på hjørnet siger, at du bør begynde at 
spise dem.” Han stråler mod hende, og Dora samler dem op fra hans 
udstrakte hånd og lægger dem ved siden af sin tomme skål. 
 “Tak,” siger hun og overvejer, hvor mange mennesker han mon al-
lerede har fortalt nyheden. Hun er klar over, at de bliver nødt til at 
snakke om det. Men ikke lige nu, ikke når han er så glad for det med 
arbejdet. Det kan vente. 

Ud på natten vågner hun ved lyden af regn, der trommer på taget over 
deres hoveder, og Dan, som panisk farer omkring i rummet.
 “Har du brug for hjælp?” spørger hun og løfter sig op på en albue i 
mørket.
 “Nej, bliv under den varme dyne. Jeg klarer det.” Hun hører ham 
snuble over en gryde og lyden af vand, der plasker ud over gulvet. 
“Forbandede hullede tag.”
 Hun smiler i mørket og lytter til, at han flytter rundt på den om-
hyggeligt udvalgte samling af skåle og gryder, indtil lyden af vand, der 
drypper mod metal, igen begynder at blande sig med larmen af regn 
udenfor.
 “Det bliver snart sommer,” siger hun muntert. 
 “Hmm …” svarer han, og det bekymrer hende. Han plejer at være 
optimisten. Ejendomsmægleren, der viste dem rundt i den forfaldne, 
gamle fabrik havde stolt omtalt stedet som ‘en loftslejlighed i bedste 
newyorker-stil’, men de havde alle tre vidst, at det blot var en salgs-
tale. I virkeligheden befandt de sig på øverste etage i en snusket og 
faldefærdig gammel fabriksbygning i East End. Der var bestemt mu-
ligheder, og Dan ville få den plads, det krævede at skabe de snørklede 
bronzeskulpturer, men der var stadig lang vej til den smukke, moder-
ne og åbne bolig, Dora havde forestillet sig, da de kiggede på stedet 
første gang. Virkeligheden var sværere at leve med, men lige siden de 
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købte lejligheden, havde Dan altid holdt humøret oppe, når hun ud-
trykte sin bekymring over rådne gulvbrædder, lækkende vandrør og 
huller i taget.
 “Kom nu i seng. Vi ordner det i morgen tidlig,” forsøger hun sig.
 “Det har vi sagt i et halvt år.”
 “Ja. Men nu gør vi det, ikke?”
 Dan giver op og dykker ned under dynen. Han gnider sine kolde 
fødder mod hendes, til hun klynker. “Undskyld, du er bare så dejlig 
varm.”
 Hun vender ryggen mod ham og lægger sig godt til rette i tryghe-
den op mod ham. De ligger i ske. Hans arme glider ned omkring hen-
des talje, og hænderne, der er ru og stærke, hviler mod maven. Hun 
mærker, hvordan hans åndedræt igen bliver langsomt mod hendes 
hals, og bliver klar over, at han allerede er ved at falde i søvn igen. 
Hun misunder ham hans evne til at falde i søvn så nemt – det er de 
uskyldiges søvn. Det er længe siden, hun har været i stand til at sove 
på den måde, og nu hvor hun er vågen, farer tankerne pludselig rundt 
i hendes hoved.
 Først gennemgår hun endnu en gang mødet med Sunrise Cereals 
på bureauet. Hun tænker på sin egen rolle i forestillingen. Hun havde 
egentlig ment, at det gik rigtig godt, men nu hvor hun ligger i mørket 
og lytter til regnen, kommer tvivlen. Hun ved, at hun vil ligge vågen i 
timevis, hvis hun begynder at gruble over det, så i stedet forsøger hun 
at koncentrere sig om at slappe af i tæerne. Er det ikke det, de skriver 
i selvhjælpsbøgerne, man skal gøre, når det er svært at falde i søvn? 
Begynd med tæerne, og arbejd dig opad, mens du forsøger at slappe 
af i alle kropsdele. Når du kommer til næsen, sover du med garanti. 
Hun er sikker på, at hun har hørt det et eller andet sted.
 Men Dora er kun nået til sine knæ, der åbenbart er meget svære at 
koncentrere sig om og helt umulige at slappe af i, da hun mærker en 
kold, snigende fornemmelse af panik brede sig i maven. Det er sket 
hver nat den sidste tid: et isnende greb om hendes indvolde og den 
pludselige, overvældende fornemmelse af, at luften trykkes ud af hen-
des krop, som om et eller andet meget tungt ligger oven på hende og 
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maser hende ned i madrassen. Doras hjerte begynder at hamre hef-
tigt bag ribbenene.
 “Dan?” siger hun ud i mørket.
 Der kommer ikke andet svar end regnens trommen og hendes hjer-
tes højlydte banken.
 “Dan, er du vågen?” Hun puffer til ham.
 “Mmm …” stønner han. “Nej.”
 “Vi bliver nødt til at tale sammen.” Hun holder ikke ud at ligge dér 
alene et sekund længere.
 Dans arm strammes omkring hendes talje. “Sov nu. Vi ordner taget 
i morgen.”
 “Det er ikke taget, jeg vil tale med dig om.” Hun synker den sure 
smag i munden. “Det er … barnet.”
 Hun kan mærke, hvordan hans arm stivner let, og der er en kort 
pause i åndedrættet mod hendes hals. “Hvad er der med barnet?” 
mumler han.
 “Jeg synes, vi skal tale om det.”
 “Nu?”
 “Ja.”
 Dan løfter sig op på den ene albue i mørket og ser på hende. “Hvad 
sker der?”
 Hun tager en dyb indånding og forsøger at beherske sine rystende 
arme og ben. “Det føles, som om vi bare glider med uden at have kon-
trol over noget som helst. Som om vi lader livet skylle ind over os. Jeg 
synes, vi bør beslutte, om vi rent faktisk vil have det eller ej. Det er så-
dan et stort ansvar at påtage sig – det at få et barn. Jeg mener, hvor-
dan kan vi overhovedet tænke på at få et barn, når vi ikke engang har 
et tørt sted at bo?” Dora kan høre den hysteriske tone i sin stemme. 
 Dan er tavs et øjeblik. “Vi ordner det med lejligheden. Det skal du 
ikke bekymre dig om. Der kommer også penge ind med mine nye op-
gaver. Nu bliver det forår, og så får vi taget lavet, og så ordner vi fug-
ten i køkkenet og på badeværelset. Og så er der kun det kosmetiske 
tilbage.” Han kvæler et gab. “Vi har hele tiden vist, at stedet her var et 
langtidsprojekt. Det troede jeg da, du var med på?”
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 “Det var jeg også, jeg mener, det er jeg,” retter hun sig selv. “Det 
handler ikke om lejligheden. Ikke rigtig. Jeg mener, det gør det selv-
følgelig, men også om andet end den.” Hun gør en synkebevægelse. 
“Tænker du aldrig på, om du er parat til at blive far?”
 Stilheden fylder rummet. 
 “Jeg er ikke sikker på,” fortsætter hun med en meget lille stemme, 
“om jeg har lyst til at blive mor. Det er sådan et stort ansvar. Så er vi 
jo heller ikke et par mere. Så bliver vi … en familie.”
 Dan sukker. “Jeg er sikker på, at alle kommende forældre har det 
sådan, Dora. Det er helt naturligt. Jeg ved godt, det ikke er noget, vi 
har planlagt,” gaber han igen. “Men det er da spændende, synes du 
ikke? En rigtig familie.” Han tøver et øjeblik. “Jeg synes, det lyder 
godt.”
 Dora flytter let på sig i hans arme. Hun drejer sig og kigger op i 
tomheden over deres hoveder. For Dan er alting altid så enkelt. Han 
ser verden i sort og hvidt. Det elsker hun ham for. Men hendes liv er 
ikke sort og hvidt. Det er toner af gråt, som et oliemaleri af stormsky-
er over en kaminhylde. Hvordan skulle en mand som Dan, en mand 
med lethed i hjertet og et optimistisk syn på tilværelsen, kunne forstå, 
hvad hun føler?
 “Dora, handler det her om din egen familie? Om … ja, du ved, hvad 
jeg mener.”
 Hun nikker i mørket, men formår ikke at sige noget. 
 “Jeg ved godt, at det var frygteligt. Jeg ved fra det lidt, du har for-
talt mig, at du stadig kæmper med det. Og tro mig, Dora, jeg vil gerne 
forstå det. Det vil jeg virkelig gerne.”
 Hun ligger helt stille. 
 “Men det her er jo en chance for at komme videre, kan du ikke se 
det?” Hun mærker hans greb om taljen strammes og hænderne, der 
stryger maven med blide, beroligende bevægelser. “Det er et nyt liv … 
en ny start … os og vores barn. Vi får vores egen lille familie. Har du 
ikke lyst til det?” 
 Dora ved ikke, hvad hun skal sige. Selvfølgelig ønsker hun sig et liv 
med Dan. Hun elsker ham og deres fælles liv i London. Han er hen-
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des klippe. Og alligevel føler hun sig samtidig totalt lammet. Der er 
gået mange år, men hun føler sig stadig som pigen fra dengang. Intet 
er forandret. Ikke rigtigt. Hvordan kan hun overhovedet overveje at 
påtage det enorme ansvar som mor … at være ansvarlig for et andet 
menneske, når hun før har vist sig at være så katastrofalt uansvarlig? 
Og hvordan kan hun tænke på at få sin egen familie, når den, hun 
voksede op i – den, hun elskede og troede skulle være hendes for evigt 
– så fuldstændig er blevet revet fra hinanden? Sandheden er, at hun 
ikke føler, hun fortjener at få sin egen familie. Hun fortjener ikke en 
ny start med Dan. Hun fortjener ikke lykken. Men hvordan kan hun 
forklare ham det?
 “Sov nu,” mumler Dan mod hendes hals. “Tingene virker altid vær-
re om natten. Vi snakker om det i morgen.” Hans omfavnelse bliver 
løsere, og hun kan mærke, at hun igen er ved at miste ham til søvnen. 
“Du har det bedre i morgen tidlig,” hvisker han.
 “Godnat,” siger hun, inden hun igen vender sig i hans arme og stir-
rer ud i soveværelsets mørke. Dan tager fejl. Hun ved, at hun ikke vil 
have det bedre i morgen. Hun har forsøgt at have det bedre hver mor-
gen de sidste ti år … forsøgt af alle kræfter. Og hver morgen er hun 
vågnet med den kvalmende bevidsthed om, at hun er skyld i familiens 
ruin. Indimellem har hun en følelse af, at alle har forladt hende, at 
hun er blevet skåret fri og nu driver gennem livet alene. Men så kom-
mer hun i tanke om, at det er hendes skyld, at de er spredt for alle vin-
de og flyder omkring som vraggods efter et skibbrud. Skyldfølelsen er 
som en dyb, dunkende smerte. 
 Da Dan begynder at snorke stille, lukker Dora øjnene. Hun vil også 
gerne forsvinde i søvnen, men hun ved, at der går lang tid, inden det 
sker. I stedet lader hun sine tanker glide tilbage til fortiden. Lang-
somt bevæger hun sig ned ad en bred indkørsel med træer på begge 
sider. Hun kan næsten høre vinden rasle i de høje morbærfigentræer 
og lugte saltet, der bæres med brisen. Hun runder et hjørne, og dér er 
det – et tilgroet gammel hus beliggende højt på Dorsets skrænter. De 
hvidkalkede mure glimter som et sømærke i solen. Da hun kommer 
nærmere, ser hun virvaret af efeu, der slynger sig op ad bygningen og 
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bukler rundt om udhænget på det grå skifertag. Hun kommer endnu 
nærmere og får øje på den massive egetræshoveddør, der er bleget af 
vejr og ælde. Hun forestiller sig, hvordan hun skubber døren op – det 
glatte træ virker velkendt under fingrene – og træder ind i en kølig 
og mørk gang, der giver genlyd af fodtrinene fra en hel generation af 
familien Tide. Hun passerer en åben dør og ignorerer den elegante, 
mørkhårede kvinde, der står bøjet over et skrivebord fyldt med bøger 
og papirer. Hun vender sig bort fra lyden af latter, som giver genlyd 
ned langs trappen med de knirkende trin, og passerer en flot, lyshåret 
mand, der sidder i dagligstuen med avisen opslået i skødet. Hun lader 
sig ikke lokke af huset, men går i stedet ud i vinterhaven, hvor duften 
af roser og syrener fristende bølger ind fra de åbne døre. Hun glider 
ud og vandrer ned over plænen, der breder sig frodigt til siderne, mod 
havets sirenesang, som langt nede bruser mod skrænten.
 Da hun når et gammelt, kroget kirsebærtræ nede i frugthaven, ven-
der hun sig og studerer huset, kigger op mod de brede, sprossede sky-
devinduer. Hun stirrer på dem og leder efter svar i deres dybe skygger, 
men det skarpe sollys gør glasset sort og uigennemsigtigt.
 Clifftops. Huset, hun engang kaldte sit hjem.
 Dan bevæger sig og sukker i søvne, og da Dora flytter sine hæn-
der ned på sin stadig flade mave og tænker på fremtiden, forstår hun 
pludselig det hele. Hun kan ikke gemme sig længere. Hun bliver nødt 
til at tage tilbage til Clifftops. Hun bliver nødt til at gøre op med for-
tiden.
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HELEN

SEKSTEN Å R TIDLIGER E

Helen stod i gangen og forsøgte at få overblik over den voksende bun-
ke af kufferter, tasker, sko og frakker. Hun ville ikke protestere, hvis 
påsken blev aflyst. Pakkeriet var i sig selv slemt nok. Dertil kom bjer-
ge af vasketøj, et køleskab, som skulle tømmes, jagten på forsvund-
ne badehåndklæder længst inde i tørreskabet og derefter kampen for 
at få plads til det hele i bilens knagende bagagerum. Og læg så til, at 
Richard stadig sad i kontoret, optaget af en sidste øjebliks arbejds-
mæssig telefonsamtale, mens pigerne flagrede rundt i huset i nytteløs 
slowmotion – det var mere end nok til, at Helen fik lyst til at skrige ad 
en eller anden. Længe og højt. 
 Hun gik ud i køkkenet for at tømme skraldespanden og opdagede, 
at Dora sad ved spisebordet og stirrede drømmende ud i haven hen 
over sin skål med cornflakes. 
 “Du sidder da vel ikke stadig og spiser morgenmad?” spurgte hun, 
mens hun kæmpede med den overflydte plasticpose. 
 “Mmm.”
 “Jamen, så skynd dig dog at blive færdig,” sagde hun og fik endelig 
vredet posen fri af holderen og slået knude på. “Jeg skal have startet 
opvaskemaskinen.”
 Dora nikkede og løftede en skefuld cornflakes op til læberne. Helen 
forlod rummet og gik ud for at finde Cassie. Hun formodede, at hun 
var ovenpå og i gang med at pakke, men da hun endelig fandt hende, 
lå den ældste datter på sengen, halvt påklædt og i færd med at læse en 
paperback, mens hun dovent suttede på en hårlok. Det var dråben. 
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 “Jeg mener, jeg sagde til dig, at vi skulle køre senest klokken ti?” 
råbte Helen. “Vi kommer til at sidde fast i trafikken.” Hun så sig for-
bitret omkring i Cassies rodede værelse. “Og bad jeg dig ikke om at 
rydde op i aftes? Du er ikke engang begyndt at pakke!”
 “Slap af, mor. Det tager kun fem minutter. Jeg fatter ikke, hvorfor 
du hidser dig sådan op. Det er jo bare en uge hos bedstemor og bed-
stefar. Du og far opfører jer, som om vi skal på en eller anden polar-
ekspedition!”
 Sarkasme. Det var noget nyt. Helen så Cassies øjne glide tilbage 
mod bogen i hendes hænder og måtte beherske sig for ikke at fare 
gennem værelset, tage den og kyle den ud ad vinduet. I stedet tog hun 
en dyb indånding og talte til tre. Cassie var 11 og hurtig i hovedet: 
Hun vidste allerede, hvilke knapper hun skulle trykke på.
 “Ja, jeg har ikke tænkt mig at bede dig om at gøre det igen,” adva-
rede Helen på vej ud ad døren. Det var en svag bemærkning, men hun 
kunne ikke finde på en bedre trussel. De kunne jo ikke så godt lade 
hende blive hjemme, selvom tanken var fristende.
 Hun lukkede døren ind til Cassie og gik ned ad gangen til sovevæ-
relset. En gammel, ramponeret kuffert lå åben på sengen. Hun mang-
lede endnu at beslutte, om hun skulle tage en kjole med eller endnu et 
par bukser. Bukser ville være mere praktiske, men hun vidste, at svi-
germoren forventede, at de alle gjorde sig en smule umage påskesøn-
dag. Helen fik øje på en grøn silkekjole i klædeskabet og derefter et 
par sorte fløjlsbukser, inden hun gav efter og lagde kjolen øverst i den 
voksende dynge af tøj. Hun kunne da i det mindste forsøge at holde 
fred med Daphne i år.
 “Den er pæn. Har jeg set den før?” spurgte Richard, da han trådte 
ind og så kjolen ligge oven på den åbne kuffert. 
 Helen vendte det hvide ud af øjnene. “Kun en million gange.”
 “Åh … jamen, den er nu alligevel pæn. Er vi ved at være parate til 
at køre?”
 Helen rejste børster. Det var ikke hende, der havde talt i telefon hele 
morgenen. “Pigerne drysser stadig rundt,” sagde hun og kæmpede 
med lynlåsen i kufferten, til Richard kom hen og lænede sig tungt 

bog2626-Familien-Tides-Hemmeligheder.indd   17 12-07-2012   08:59:50



18

ind over den for hende. “Men vi kan vel køre inden for en halv times 
tid.” Det var et optimistisk gæt, men i det skjulte generede forsinkel-
sen hende ikke. Hun havde ikke på nogen måde travlt med at komme 
ned til Dorset og påbegynde ugen med høflig småsnak, vandreture i 
de landlige omgivelser og adstadigt tedrikkeri i selskab med Richards 
forældre. Hun vidste godt, at det var en tradition i familien Tide – alle 
kom hjem og tilbragte nogle dage i det store hus omkring påske – og 
hun var klar over, hvor meget Richard holdt af at tage hende og piger-
ne med ned til sit barndomshjem. Men hun længtes efter at tilbringe 
ferien i ro og fred derhjemme for en gangs skyld. De kunne gå på ind-
køb, læse, tusse rundt i køkkenet, måske endda arbejde en smule i ha-
ven. Men der var jo ingen grund til at drømme: Det ville aldrig ske. Når 
det handlede om familietraditioner, fik Daphne Tide altid sin vilje.
 “Mor glæder sig sådan, til vi kommer,” sagde Richard, som om han 
kunne læse hendes tanker. “Det forlyder, at hun har bagt hele ugen. 
Og far overvejer at tage pigerne med ud og sejle.”
 “Dejligt,” sagde Helen og tvang sig til at gengælde sin mands smil. 
Hun ville indordne sig, som hun altid gjorde, for de tre andres skyld. 
Det var trods alt kun en uge på Clifftops.

Tre kvarter senere efter en afsluttende runde i huset, en ompakning af 
bagagerummet og et sidste øjebliks panik over Doras forsvundne ba-
dedragt lukkede og låste familien Tide deres rækkehus i det nordlige 
London og kravlede ind i bilen. Mirakuløst nåede de helt til Winche-
ster, inden de første skænderier brød ud på bagsædet
 “Det er ikke rimeligt,” jamrede Dora. “Jeg får aldrig lov at vælge 
musik.” Helen kunne se hende svinge en cd med et nyt drengeband i 
bakspejlet.
 “Det er fordi, du har sådan en dårlig smag,” sagde Cassie.
 “Gu har jeg da ej.”
 “Gu har du da det.”
 “Det er din tur til at være dommer,” knurrede Richard lavmælt, 
mens han blinkede ud og overhalede endnu en campingvogn, der 
langsomt styrede mod vest i anledning af påskeferien. 
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 Helen vendte sig omkring og så først på den ene datter og så på den 
anden. Cassie sad sammenkrøbet i det fjerne hjørne på bagsædet. 
Hun havde vendt sig mod vinduet, og hendes ansigt var skjult bag et 
gardin af lyst hår. Hun var stædig, og Helen vidste, at hun ikke ville 
dreje hovedet og se på sin mor. Så kiggede hun på Dora, der så op på 
hende med bedende, grønne øjne under det hjemmeklippede, let skæ-
ve pandehår. Helen sukkede. “Vil I ikke nok være søde at slappe af? 
Jeres far forsøger at koncentrere sig om trafikken.”
 “Men det er min tur til at vælge …” Doras kinder blussede røde.
 “Hvis I ikke holder op med at skændes, bliver der slet ikke spillet 
musik.”
 “M-m-men …” Dora blev tavs under morens skarpe blik, og Helen 
vendte sig om igen.
 “Er du okay, skat?” Richard løftede en hånd fra rattet og lagde den 
på hendes arm.
 “Mm,” nikkede hun og så på det endeløse bånd af vejreflekser, der 
kom mod dem. Hun var ved at få hovedpine og ville bestemt foretræk-
ke lidt fred og ro i stedet for popmusikkens ubarmhjertelige dunken. 
Men det var stadig bedre end at blive udsat for et af Cassies hysteri-
ske anfald. Helen sukkede stille for sig selv. De sidste 12 år var turen 
på ingen måde blevet nemmere. 

Hun kunne stadig huske den allerførste gang, hun var taget med Ri-
chard til Clifftops. Det havde været en dyster martsdag. Himlen hav-
de været så mørk af skyer, at man kunne blive bekymret for, om so-
len nogensinde ville skinne igen. Hun havde siddet i bilen og nervøst 
fingereret ved læderfrynserne på sin håndtaske, mens Richard havde 
trommet på rattet, og de var kommet nærmere og nærmere det hus, 
han var vokset op i, og de forældre, hun – hvis alt gik efter planen – 
snart ville kalde sine svigerforældre.
 “De kommer til at elske dig,” beroligede han hende. “Næsten lige så 
højt, som jeg gør.”
 “Og barnet?” spurgte hun og strøg beskyttende den næsten ikke ek-
sisterende runding på maven. 
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 Richards blik fulgte hendes hænder, inden det igen vendte tilbage 
til vejen. “Det skal jeg nok klare. Det skal nok gå helt fint. Stol på mig.”
 Og det havde hun gjort, mærkeligt nok, for de havde kun kendt 
hinanden nogle få måneder. Helen var ved at tage sin bachelorgrad i 
klassiske sprog på universitetet. Richard, der var lidt ældre, nærme-
de sig afslutningen på fem års arkitektstudier og planlagde at gå ind i 
sin fars firma. De havde mødt hinanden, meget forudsigeligt, hvor de 
fleste studerende gjorde det: på pubben. Og de var straks blevet kære-
ster. 
 Richard var høj og lyshåret med kornblomstblå øjne, brede skuldre 
og den form for moden selvtillid, man får af at være et elsket enebarn. 
Helen havde lagt mærke til, at han holdt øje med hende fra den anden 
side af baren. Hun havde taget chancen og smilet til ham, og han for-
talte hende senere, at det var det første smil, der havde slået benene 
helt væk under ham. Kærlighed ved første blik, det var det, han kald-
te det. Han var kommet over til deres bord og havde præsenteret sig. 
Hun kunne lide måden, han gjorde det på: ligefremt og ærligt, ikke 
noget med fjollede indledningsreplikker, lumre blikke og blink tilba-
ge til vennerne. Lige fra begyndelsen havde han virket god og ærlig og 
venlig. Og hvis man skulle dømme ud fra de få erfaringer, hun indtil 
da havde haft med mænd, var det bestemt sjældne kvaliteter.
 De havde gået ud sammen nogle uger, og det havde været sjovt. 
Han havde inviteret hende med til et par rugbykampe og tilbudt hen-
de sin frakke, når hun stod og hundefrøs på tilskuerpladserne. Han 
bestilte bord på romantiske restauranter med stearinlys og gav hende 
en hurtig introduktion til arkitekturhistorien ved at gå rundt i byen 
og udpege bygninger og stilarter, han særligt beundrede. De havde 
skændtes bitterligt om politik og kunne aldrig finde en film, de begge 
brød sig om, men alt var glemt, når de om aftenen tumlede om i sen-
gen sammen. Det var, som om deres forskelligheder udløste en liden-
skab, der bedst blev mættet der. At være kæreste med Richard var en 
helt ny oplevelse for Helen. Han virkede meget mere voksen end de 
kærester, hun tidligere havde haft, mere tiltrækkende og sikker på sig 
selv. Selv da hun med rædsel og mavepine havde opdaget, at hun var 
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gravid, havde han været som en klippe af ro. Han blev bleg i ansigtet, 
og hænderne rystede let, så hun vidste, at det også kom som et chok 
for ham, men han havde alligevel sagt det helt rigtige: Det var hendes 
beslutning, hvad der skulle ske. Han ville støtte hende, uanset hvad. 
Og da hun til sidst havde besluttet sig for at få barnet, var hans frieri 
kommet blot en uge senere. En smuk, antik diamantring havde ligget 
og glimtet op mod hende fra en lille æske, hun fik overrakt på en af de 
lokale italienske restauranter.
 “Det er det rigtige at gøre, Helen. Lad os give barnet den bedst tæn-
kelige start. Lad os skabe et liv sammen. Dig og mig.”
 Til at begynde med havde Helen været i tvivl. Det var skræmmen-
de nok at skulle beslutte sig for, om hun ville beholde barnet eller ej. 
At blive mor var én ting … behøvede hun virkelig også blive nogens 
kone? “Der er mange mennesker, som får børn i dag uden at gifte sig,” 
sagde hun. “Vi kan jo være et af de der moderne par, der –”
 “Nej, Helen,” insisterede han. “Jeg elsker dig. Hvis vi skal have et 
barn sammen, så lad os i det mindste gøre det på den rigtige måde.”
 “Jamen, hvor skal vi bo? Hvad med penge? Jeg havde jo tænkt mig 
at rejse … og få et arbejde …”
 “Jeg har en opsparing. Min familie … ja … vi mangler ikke noget. 
Vi skal nok klare det. Vi får barnet, og så kan du begynde din karriere 
lidt senere. Det er jo ikke en livstidsdom.” Han forsøgte at lave sjov. 
“Du behøver ikke opgive det hele, Helen.” Han havde virket så bero-
ligende. Han havde ladet ringen glide ned over hendes finger med et 
bredt smil og var straks begyndt at planlægge en tur ned til Dorset, 
så hun kunne møde hans forældre. Helen kunne ikke andet end at 
stirre måbende på den store juvel, der glimtede ekstravagant på hen-
des ringfinger. Det var romantisk. Det var skræmmende. Og det stod 
klart, at livet aldrig igen ville blive det samme.

De var kørt direkte ned på stranden den første gang, så de kunne 
strække benene efter den lange tur. Richard havde håbet på en ro-
mantisk promenade langs kysten, men det blågrå hav piskede mod 
stenene, og en bitter vind rasede og rev i deres frakker. De rystede af 
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kulde og tumlede frem, indtil de begge måtte give op og med bøjede 
hoveder hastede tilbage mod bilen. 
 “Ja, det var da en stor succes,” grinede Richard og tændte for var-
meapparatet “Der er ikke rigtig noget, der kan nåle sig med England 
om foråret, vel?”
 Helen lo trods sin nervøsitet og lagde en hånd på hans varme knæ. 
 Han kørte dem tilbage gennem den søvnige lille kystby Summer-
town, forbi bittesmå pastelfarvede huse og ned ad forræderisk bugte-
de veje, til de passerede ind gennem et sæt diskrete smedejernslåger 
og op ad en lang, snoet indkørsel. Bilens dæk knasede højlydt mod 
gruset på vej gennem den alle af krogede morbærfigentræer, som før-
te op mod huset.
 “Der er det!” udbrød Richard og pegede på en stor stenbygning, der 
tårnede sig op foran dem. “Der er Clifftops. Der er mit hjem.”
 Helen kunne stadig huske, hvordan hun havde snappet efter vejret. 
Hun vidste egentlig ikke, hvad hun havde forestillet sig, men bestemt 
ikke det smukke, gamle hus, der havde flimret frem mellem træernes 
krumme grene. Det var et vidunderligt hus fra det 19. århundrede, 
perfekt proportioneret og placeret på skråningen i en smuk L-form, 
som om det var blevet træt af havets hårdhændede polering og havde 
vendt sig halvt bort. En stor del af de hvidkalkede mure var dækket 
af efeu, der slyngede sig frem over hele forsiden og omkring de brede 
skydevinduer, og midt i det hele sås en ældgammel egetræsdør, slidt 
glat gennem årerne og omkranset af en udhugget stenbue. Huset blev 
oplyst indefra. Et varmt, strålende skær vældede ud af alle vinduer, 
mens der i hver ende af skifertaget bølgede duegrå røg op af de to skor-
stene mod himlen, der var ved at blive mørk. Det så hyggeligt ud. Nede 
på skrænten kunne Helen lige netop skimte en lang plæne, der bredte 
sig frodigt til siderne og førte mod en indhegnet frugthave, som vendte 
mod havets hvidtoppede bølger. Endnu før hun havde sat sin fod i hu-
set, vidste hun, at udsigten måtte være fænomenal. I sig selv var huset 
så dejligt, at ens hjerte næsten sprang et slag over. Det lignede noget 
fra den smukkeste børnebilledbog, men det var endnu mere drama-
tisk på grund af den isolerede beliggenhed på den forblæste klint med 
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udsigt over Lyme Bay. Helen kom straks til at tænke på romantiske, 
vilde stævnemøder og hemmelige træfninger med smuglere. 
 “Du kunne da godt have fortalt mig, at du ligefrem er godsejer!” 
udbrød hun og gøs indvendig ved tanken om hendes forældres trange 
rækkehus i forstæderne. 
 “Så stort er det heller ikke,” lo Richard. “Det snyder lidt fra den her 
vinkel.”
 “Ha!” fnøs hun.
 Han rakte over og gav hendes hånd et beroligende klem, men da de 
kom nærmere, virkede det, som huset voksede og fyldte endnu mere 
og samtidig strakte sig stolt op mod himlen.
 “Nu kan jeg da i det mindste forstå, hvordan det fik sit navn,” for-
måede hun at sige med en lille stemme og var pludselig rædselsslagen 
ved tanken om at skulle møde hans forældre og tilbringe to dage i så 
overvældende omgivelser.

Heldigvis var modtagelsen i huset varmere end på stranden. Daphne 
og Alfred Tide var henrykte over at se deres søn, og den første præsen-
tation af Helen gik tilsyneladende godt. Helen syntes, at Richards far 
var charmerende. Alfred var en ældre udgave af sønnen: høj og bred-
skuldret med sølvgråt hår, et afslappet smil og de samme klare, blå 
øjne som Richard. Han trykkede entusiastisk Helens hånd, da hun 
trådte ind ad egetræsdøren, og sendte Richard et frækt, billigende 
blink, da han ikke troede, hun så det. Derefter vendte Helen sig mod 
Daphne, Richard mor, og vidste straks, at den tiltrækkende, gråhåre-
de kvinde, der stod foran hende, ville blive langt sværere at imponere. 
Hun havde et stærkt, alvorligt ansigt, stålgrå øjne og en holdning, der 
gav indtryk af, at hun havde opholdt sig en del år på en schweizisk 
kostskole for piger. Hun var klædt i en smuk, blå uldkjole og havde en 
perlekæde om halsen, og selvom Helen stod ved siden af hende i den 
fineste kjole, hun ejede, følte hun sig billig og lurvet i sammenligning. 
Daphne havde såmænd hilst varmt nok på Helen, men Helen kunne 
mærke kvindens kolde, vurderende blik, da hun snurrede omkring 
for at besvare et af Alfreds overstrømmende spørgsmål. Det var rov-
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dyrblikket fra en mor, der granskede sønnens kæreste i et forsøg på at 
se svaghedstegn eller mulig fremtidig hjertesorg.
 De havde drukket eftermiddagste i dagligstuen foran den store, 
buldrende pejs, hvor brændeknuderne knaldede og spruttede. “Det 
er måske lige i overkanten,” sagde Alfred halvt undskyldende, da de 
satte sig på de falmede chintzsofaer. “Men det er så råkoldt udenfor, 
og jeg tænkte, at det ville være rart med lidt brændeild.”
 Helen havde smilet og strakt hænderne frem mod flammerne. Hun 
var taknemmelig over varmen, der bølgede ud fra risten, mens de fire 
voksne mennesker kastede sig ud i den forventede, høflige samtale. 
De snakkede om Richards og Helens køretur ned til Dorset, Daphnes 
nye applikerede pudebetræk og det voldsomme vejr udenfor, indtil 
Richard rømmede sig og sagde, at han havde en lille bekendtgørelse. 
Helen stivnede og forsøgte at ignorere det bekymrede blik, Daphne 
sendte Alfred.
 Han var begyndt med den gode nyhed. “Helen og jeg har besluttet 
os for at blive gift.”
 “Jamen dog,” udbrød Daphne. “Sikken overraskelse!” Og efter en 
pause sagde hun igen: “Jamen dog …” og fingererede ved sin perle-
kæde. Der virkede, som om hun havde mistet mælet, og hun kiggede 
over på sin mand for at få hjælp. Alfred rømmede sig, men Richard 
afbrød, inden han nåede at sige noget. 
 “Helen er gravid.”
 Alfred så ud til at forsøge at beherske sig ved nyheden om barnet. 
Han kiggede hjælpeløst over på sin kone. 
 “Vi ved godt, det kommer lidt hurtigt alt sammen,” indrømmede 
Richard og så fra moren til faren og derefter tilbage på moren. “Og 
der går nok lidt tid, inden I vænner jer til tanken, men det eneste, I 
egentlig behøver vide, er, at vi elsker hinanden, at vi gerne vil have 
barnet, og at vi har besluttet os for at blive gift til sommer.”
 Stilheden strakte sig i det uendelige, til Daphne endelig fik kontrol 
over sin stemme igen. “Jamen dog, min skat, og du har virkelig ret: 
Det kommer meget hurtigt alt sammen. Ih, du milde! Måske skulle vi 
alle tage og få os en lille drink. Hvad siger du, søde Alfie?”
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 Alfred var tydeligvis taknemmelig over at få noget at gøre og sprang 
op. “Ja, ja, naturligvis, Daffy. Det er en rigtig god idé. Whisky? Sher-
ry? Eller måske burde vi åbne en flaske boblevand? Jeg tror, vi har en 
i kælderen …”
 “Jeg vil gerne have et glas sherry,” svarede Daphne hurtigt og var 
tydeligvis ikke parat til at fejre noget som helst. “Jeg tror også, Helen 
vil have godt af et lille glas sherry,” tilføjede hun med et sigende nik. 
“Du ser lidt sløj ud, min kære.”
 Det virkede uhøfligt at sige, at hun ikke drak sherry, så Helen ind-
villigede med et lille nik. 
 Alfred løb nærmest ud af stuen, og det tog nærmest en krig at hente 
karaflen og glassene inde i spisestuen. Imens sad Daphne og glattede 
læggene på sit skørt, og Helen kiggede sig omkring og studerede dag-
ligstuens afslappede, men elegante indretning. Møblerne var flotte 
og slidte. Falmede stoffer med blomstermønster og luvslidte persiske 
tæpper gjorde rummet hyggeligt og gav indtryk af, at det var et sted, 
der blev brugt. Ved siden af et gammelt rejseur stod en vase med tidli-
ge forårsblomster, der havde drysset kronblade ned på kaminhylden. 
Et lyst kashmirsjal lå bredt ud over en udskåret ottoman. Her og der 
stod pyntegenstande og antikviteter: et gammelt barometer på en af 
væggene, en samling anløbne sølvrammer med fotografier på et bord. 
Overalt i rummet tiltrak nøje udvalgte lamper og malerier sig op-
mærksomhed. En sammensunket, læderpolstret chesterfieldstol var 
placeret nærmest døren, og der stak en lille stump fyld ud af det ene 
flossede armlæn. Det var alt sammen ganske chikt – måske en smule 
for meget i forhold til Helens smag, lidt overdrevet, lidt overgjort – 
men der var ingen tvivl om, at det overordnede indtryk osede af klas-
sisk god smag og stil.
 “Sæt dig ned, søde,” opfordrede Daphne Richard, der nervøst gik 
frem og tilbage foran de franske døre. Han adlød, satte sig ned ved si-
den af Helen og tog hendes hånd i sin. Hun kunne mærke, at han var 
fugtig i håndfladen, og de kiggede begge på en brændeknude, der for-
rykkede sig bag risten og sendte gnister i en spiral op gennem skor-
stenen.
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 Endelig kom Alfred til alles store lettelse tilbage. Han delte glasse-
ne ud, inden han udbragte en halvhjertet skål. 
 “For det lykkelige par.”
 De drak i tavshed.
 “Nå,” sagde Daphne muntert. “Fortæl os så lidt om dig selv, Helen.”

Eftermiddagen var kun meget langsomt blevet til aften, og de fire 
mennesker havde i en trykket stemning spist middag i den temmelig 
imposante spisestue med træpaneler. De sad omkring et stort mahog-
nibord, der var dækket med hvid dug, sølvbestik og to enorme kande-
labre, der kastede et intimt og flakkende gyldent skær omkring dem. 
Mens Daphne serverede kødet og sendte fade med grønsager rundt, 
og Richard begyndte at fortælle om deres planer, kiggede Helen på en 
strøm af smeltet voks, der piblede ned ad en af lysestagerne og skabte 
en klistret sø på den stivede hvide dug.
 “Det giver mening, at vi flytter til London så hurtigt som muligt. Vi 
vil forsøge at finde en lejlighed, inden jeg begynder at arbejde i firma-
et.” Han rakte hen over bordet og gav Helens hånd et kærligt klem. 
“Det er alt sammen så spændende.”
 “Ja, og så kan Helen ordne det hele i jeres nye hjem. Det er godt 
for hende at have sådan et lille projekt, inden barnet kommer,” sagde 
Daphne.
 Helen hævede et ironisk øjenbryn mod Richard, men han lagde 
ikke mærke til det og rakte i stedet ud efter vinflasken.
 “Du skal naturligvis tale med Edmund,” forslog Daphne. “Han har 
lejligheder og huse spredt over hele London. Jeg er sikker på, at han 
vil være glad for at hjælpe jer, Richard. Ham må du endelig ringe til.” 
Hun lagde mærke til, at Helen kiggede nysgerrigt, og vendte sig mod 
hende og forklarede: “Edmund er min bror … Richards onkel. Han er 
sådan en flink mand, og han forguder Richard.”
 Helen nikkede høfligt, mens hun omhyggeligt tyggede på en grøn 
bønne. Hun overvejede, hvilke familier der havde ‘lejligheder og huse 
spredt over hele London’. Som de sad der i Richards barndomshjem 
ved siden af hans forældre, virkede han pludselig endnu mere selvsik-
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ker og voksen. Hun kunne ikke lade være med at sammenligne hans 
opførsel over for Daphne og Alfred med hendes egen, når hun besøgte 
sine forældre: Uanset hvad hun gjorde, følte hun sig altid mere som 
en vranten teenager end som en voksen kvinde. 
 Mens samtalen fortsatte uden Helen, kiggede hun sig stjålent om-
kring i det fornemme, gamle rum. På den ene væg hang en samling 
malerier, stilleben og landskaber, der strålede tillokkende i skæret fra 
vokslysene. Der stod en skænk af mahogni med en opstilling af for-
skellige genstande, inklusive en elegant champagnekøler af sølv, der 
så ud, som om den godt kunne trænge til en omgang pudsecreme, en 
støvet, gammel krystalkaraffel, en håndskåret træskål fuld af citroner 
og en smuk porcelænsvase med et motiv af to unge kvinder under en 
hængepils svajende grene. Rummets kunstneriske kaos stod i skarp 
kontrast til hendes forældres sterile spisestue med rullebordet og den 
elektriske tallerkenvarmer og de fine sherryglas, der altid var pudset 
og stod fremme til offentligt skue. Hun var klar over, at hun befandt 
sig en hel verden fra sin egen mors påpasselige måde at holde hus på. 
 Måltidet skred langsomt frem, men Helen tvang sig til at spise alt 
det, Daphne lagde på hendes tallerken, selvom hendes mave trak sig 
sammen af kvalme. Til sidst måtte hun dog give op og undskyldte sig 
med træthed. 
 “Selvfølgelig,” sagde Daphne. “Du må være udmattet. Jeg har redt 
op i det blå værelse til dig, min kære. Jeg håber, du kan lide det.” Ri-
chard havde allerede fortalt hende, at de ville komme til at sove i hver 
sit værelse. På det område var hans forældre gammeldags.
 “Det kan jeg uden tvivl,” sagde hun. “Tak, mrs. Tide.”
 “Åh, og kald mig endelig Daphne. Nu skal vi jo til at være i familie 
med hinanden.” Den kunstige munterhed faldt helt til jorden. 
 “Jo, men så tak da, Daphne … og godnat.”
 “Godnat,” gentog de alle mod hendes ryg, da hun forlod spisestuen. 
 Helen følte sig umådelig lettet, da hun gik op ad den knirkende 
trappe til gæsteværelset. Hun lagde sig fuldt påklædt på den store 
messingseng og trak vejret dybt. Den falmede elegance fortsatte her-
oppe. Soveværelset var smukt indrettet med velourtapet i samme sar-
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te gråblå farve som andeæg. Der stod et smukt toiletbord i hjørnet, og 
en fløjlsbetrukket skammel var trukket hen foran det plettede spejl. 
Støvede, læderindbundne bøger fyldte det meste af en mahognireol, 
og der lå et udvalg af hvide kniplingspuder i karnappen, hvor der var 
indrettet en siddeplads, så man kunne nyde udsigten til haven neden-
for. En lille kande med vintergækker var placeret på sengebordet, og 
i sengens fodende lå et lunt, håndquiltet tæppe, hvis farver var bleget 
af tid og sol. Nu hvor Helen ikke længere befandt sig nedenunder om-
givet af levende lys og selskab, mærkede hun pludselig, hvordan nat-
tekulden rykkede ind på hende. Hun gøs og trak tæppet op over sine 
ben, mens hun nød duften af rent sengetøj, bivoks og penge. 
 Det slog hende, at ankomsten til Clifftops var som at træde ind i 
en helt ny verden. En verden, Helen ikke følte sig rigtig hjemme i. 
Det føltes, som om fundamentet gyngede under hende, som om hun 
når som helst kunne snuble og falde. Hun lod sine hænder hvile mod 
maven og overvejede for gud ved hvilken gang, om det alligevel var 
en fejltagelse at beholde barnet, om hun virkelig var indstillet på at 
opgive sine drømme og ambitioner for det lille, sammenkrøllede væ-
sen, der voksede i hende, om det var vanvittigt, at hun bandt sig til en 
mand, hun indimellem følte, hun knap nok kendte, og til en familie, 
der tydeligvis var så sikker på dens berettigelse i verden, at den sam-
tidig stod i klar modsætning til hendes egen familie med de forsigtige 
og sparsommelige forstadsværdier. Og hele tiden forsøgte hun – dog 
uden held – at ignorere lyden af vrede, hævede stemmer, der kunne 
høres op gennem trapperummet.

Alting havde virket lysere næste morgen. Alle var udhvilede og afslap-
pede efter en god nats søvn, og der blev ikke nævnt noget om hverken 
bryllupper eller børn, mens de spiste morgenmad i havestuen. Allige-
vel var Helen taknemmelig, da Richard forslog, at de skulle gå en tur 
alene sammen. 
 “Hvorfor hedder det Golden Cap?” spurgte hun og følte sig klodset 
i de lånte gummistøvler og den bølgende regnfrakke, da de kæmpede 
sig op ad stien, der løb langs kysten og forbi huset. 
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 “Klippeskrænten, du kan se der foran os, er det højeste sted på den 
engelske sydkyst. Den har fået navn efter den gule forekomst af sand-
sten, du kan fornemme øverst oppe. Jeg har altid syntes, det ligner en 
gylden krone.”
 Helen kiggede op mod den bare plet, der udgjorde toppen af klip-
peskrænten. Under den dystert overskyede himmel virkede den ikke 
spor gylden, nærmere snavset sennepsfarvet. 
 Richard kunne se, hvad hun tænkte. “Det er langt flottere på en sol-
skinsdag, men udsigten er fantastisk. Den er det hele værd, det lover 
jeg dig.”
 “Hvor længe har din familie boet i Clifftops?”
 “Åh, det er nogen tid nu,” sagde Richard og rakte ud efter hendes 
hånd, som han omsluttede med sin egen varme. “Det er faktisk en me-
get romantisk historie. Mor og far fandt tilfældigt huset, da de var på 
bryllupsrejse. Det var helt vanvittigt nedslidt dengang. Bonden, der 
ejede jorden, havde mistet en masse penge og var siden blevet syg, så 
huset var nærmest en ruin, da mine forældre så det første gang. Min 
far overtalte den gamle fyr til at sælge og forærede derefter huset til 
min mor i bryllupsgave. Det har været et endeløst og meget dyrt pro-
jekt at sætte det i stand, men de elsker det. Jeg tror faktisk, at jeg be-
sluttede mig for at læse til arkitekt og dermed følge i min fars fodspor, 
fordi jeg oplevede deres entusiasme omkring renoveringsarbejdet.” 
 Helen nikkede. “Det er helt bestemt et usædvanligt gammelt hus.”
 “Det er det. Du kan godt lide det, ikke?”
 Helen fornemmede, at det var vigtigt for ham, hvad hun svarede. 
“Jeg har aldrig været et sted som det,” svarede hun, og det var sandt. 
Det føltes som at vandre rundt i en filmkulisse – et spændende og 
smukt sted at udforske på en regnvejrseftermiddag. Men hun vidste 
også, at en enkelt eftermiddag – for ikke at tale om en weekend – ville 
være nok for hende. I det skjulte forventede hun nok, at hun ville blive 
vanvittig af at opholde sig i et så afsides beliggende gammelt hus fuld 
af træk, højt hævet på klinten uden anden adspredelse end den lille 
kystby Summertown i gåafstand. Gudskelov lå deres fremtid i Lon-
don.
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 “Kom nu,” råbte Richard pludselig. “Hvem kommer først op på 
toppen?”
 “Vent!” protesterede Helen. “Det er ikke fair. Jeg skal løbe for to …”
 Men Richard fløj allerede op ad bakkesiden. Vinden fyldte hans 
Barfour-frakke med luft og blæste hans tykke, lyse hår til en komisk 
frisure, så Helen ikke kunne lade være med at le, mens han øgede sit 
forspring. 

Det var, mens hun var ved at pakke sine tasker senere på eftermidda-
gen, at hun hørte stemmer i haven neden for vinduet. Hun havde for-
sigtigt kigget ud og fået øje på Daphne og Alfred, der arbejdede side 
om side i blomsterbedet, som løb langs bagsiden af huset. De var ved 
at fjerne vinterdække fra planterne. 
 “Hun virker så … stille … reserveret måske. Tror du, hun virkelig 
elsker ham?”
 Alfred have mumlet et eller andet, hun ikke kunne høre. 
 “Hun ser skøn ud, ja, hun er vel smuk,” havde Daphne fortsat. “Men 
jeg forstår ikke, hvordan han kan have været så dum. Han er en ung 
mand fuld af saft og kraft, og det er vel helt naturligt, at han vil prøve 
lidt af hvert. Jeg troede bare, vi havde opdraget ham til noget andet.”
 “Jeg synes, det er tydeligt, at vi har opdraget ham til at være et an-
svarligt menneske. Jeg er stolt af den måde, han klarer det på.” Alfred 
prøvede at muntre sin kone op. 
 Daphne sænkede stemmen, men Helen kunne stadig høre, hvad 
hun sagde. “Jeg mener, hvor godt kender han hende egentlig? Han er 
et godt parti. Er han overhovedet sikker på, at barnet er hans? Tror 
du, hun er ærlig … Tror du, hun forsøger at snyde ham?”
 Helen mærkede, hvordan hun rødmede af vrede, men hun kunne 
alligevel ikke få sig selv til at gå væk fra vinduet.
 “Han er ikke dum, skat. Og han siger, at han elsker hende.”
 “Men Richard indrømmede i aftes, at de reelt kun har kendt hinan-
den nogle få uger. Det lyder som det rene vanvid, hvis du spørger mig.”
 “Du glemmer, søde skat, at jeg vidste, det skulle være dig, fra den 
første dag,” svarede Alfred og holdt Daphnes blik fanget.
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 “Kom her, din gamle romantiker.” Da Alfred lænede sig ind i sin ko-
nes omfavnelse, trak Helen sig væk fra vinduet og mærkede, hvordan 
en grim, kvalmende fornemmelse steg op fra hendes mave.
 Hvor vovede de at tro, at hun ikke var andet end en lusket golddig-
ger? Hvor vovede de at tro, at hun med vilje havde snøret deres søn? 
Hun forsøgte af al sin magt at gøre det rigtige i forhold til barnet – de-
res barnebarn – og så stod de og beskyldte hende for den slags? Hun 
var hvidglødende af raseri. Richards liv ville trods alt fortsætte, som 
det hele tiden havde været planen. Han ville få sin uddannelse som ar-
kitekt. Han ville stadig kunne arbejde i familievirksomheden og gøre 
en strålende karriere. Nej, det var indlysende for Helen, hvem det i 
virkeligheden var, der blev snøret. Det var hende, som måtte opgive 
drømmene om at rejse og undervise, hende, der måtte bytte de røg-
fyldte parisiske cafeer og det spanske solskin ud med snavsede ble-
er og søvnløse nætter. Hvor vovede de at se hende som så ynkelig og 
svag, at hun kunne synke så dybt? Helen kylede de sidste af sine ting 
i weekendtasken. Hun kunne slet ikke vente med at slippe væk fra 
Clifftops og forbandede Daphne Tide.

Derefter var alting gået hurtigt. Helen havde taget sin eksamen om 
sommeren, og kort efter giftede hun og Richard sig borgerligt uden 
stor festivitas i London. Cassie blev født nogle måneder senere – et 
lille væsen med rynket, lyserød hud, blå øjne og kruset, gyldent hår. 
Da Helen så sin datter første gang, vidste hun, at hun havde gjort det 
rigtige. Der ville blive masser af tid til at gøre karriere senere. I det 
øjeblik var det nok at holde spædbarnet ind til sig og indånde hendes 
varme, søde duft. At blive mor fik Helen til at føle en intens kærlig-
hed, hun aldrig før havde oplevet – den var biologisk og ren – og hun 
var som forvandlet.
 Deres datter havde en lige så blødgørende effekt på Daphne Tide. 
Til Helens overraskelse mødte hun op ved hospitalssengen i London 
dagen efter fødslen, medbringende en buket sensommerblomster.
 “De er fra haven ved Clifftops,” forklarede hun Helen, da de blev 
rakt videre til en hærget udseende sygeplejerske. “Vil De ikke være så 
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venlig at finde en vase til dem?” Daphne vendte sig igen mod Helen. 
“Må jeg?” spurgte hun og strakte armene ud mod den lille, og Helen 
beherskede lysten til at trykke sin datter endnu tættere ind mod bry-
stet og rakte hende i stedet frem. 
 “Hvor er hun smuk,” kurrede Daphne og tilbød barnet sin lillefin-
ger. “Hun ligner sin far på en prik.”
 Helen tillod sig selv et lille triumferende smil og så på, mens 
Daphne lavede alverdens klovneansigter til barnet. 
 “Sig mig, Helen, hvorfor har I valgt navnet Cassandra?”
 Helen trak på skuldrene. “Jeg har altid godt kunne lide det. Til dag-
lig vil vi kalde hende Cassie.”
 Daphne snøftede. “Jeg kender naturligvis ikke klassikerne lige så 
godt som dig, men var Cassandra ikke en temmelig tragisk figur?”
 “Jo, det blev hun i hvert fald. Men hun var også prinsesse, en af 
kong Priamos’ døtre … og profet. Og i øvrigt,” tilføjede Helen, da hun 
så Daphnes skeptiske ansigtsudtryk, “så er det jo bare et navn.”
 De to kvinder faldt hen i tavshed, mens de begge så beundrende på 
det lille, snøvlende væsen i Daphnes arme. 
 “Jeg har også noget andet med,” sagde Daphne pludselig. “Noget, 
du skal gemme til Cassandra, til hun bliver lidt ældre. Det ligger i min 
håndtaske.” Daphne gjorde en bevægelse, der opfordrede Helen til at 
åbne tasken, og Helen stak hånden ned og fandt et lille smykkeskrin 
af læder. Hun åbnede forsigtigt låsen, og dér, på en overflade af sort 
fløjl, lå en udsøgt antik broche formet som en sommerfugl. Insektets 
krop var lavet af det fineste guldfiligran og belagt med bittesmå dia-
manter, mens vingerne var formet af de tyndeste blade af skinnende 
perlemor. Helen holdt den op i lyset og vendte og drejede den, så dia-
manterne glimtede i skæret fra de skarpe hospitalslamper. 
 “Den er smuk.”
 “Ja, ikke? Det er det første smykke, Alfred gav mig. Det har tilhørt 
hans bedstemor. Nu vil jeg gerne give det til Cassandra – mit første 
barnebarn. Vil du passe på det for hende?”
 “Selvfølgelig.” Helen så op på Daphne og smilede. “Tak. Det er rig-
tig sødt af dig.”
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 “Jo …” Daphne kiggede sig omkring og virkede pludselig forlegen. 
“Hvor i alverden har de mænd forvildet sig hen? Det kan da vel ikke 
tage så lang tid at trække et par kopper kaffe i en automat?”
 Helen lagde forsigtigt den lille smykkeæske ned i sin egen taske, in-
den hun rakte ud for at få sit barn igen.

Halvandet år senere blev Dora født, og med endnu et bidrag til den 
ny generation var det, som om Helens status i familien Tide steg. 
Daphne og Alfred forkælede deres børnebørn, og Helen behøvede 
kun se på deres ansigter for at vide, at hun – i hvert fald delvist – var 
tilgivet for at have ‘snøret’ deres søn. Men selv efter 12 år var He-
len aldrig kommet til at føle sig helt afslappet, når hun besøgte det 
elegante, gamle hus. Hun vandrede stadig fra gennem rummene og 
gangene og var usikker på sin egen rolle i det hele. Hun følte sig al-
drig helt som en del af familien Tide, og hvis hun skulle være helt 
ærlig, så var hun nok ikke helt god nok til Daphnes perfekte, blåøje-
de dreng.

“Der er det!” udbrød Richard og afbrød hendes minder. Han pegede 
mod et glimtende stykke hav i det fjerne. “Der er havet, piger, og se, 
nu kommer solen frem.”
 Dora lænede sig frem og skubbede mod ryggen af Helens sæde. 
“Jeg kan også se det!”
 Helen kunne også se det, og selvom hun ikke ligefrem glædede sig 
til ferien, mærkede hun altid humøret stige ved synet af de smukke 
smaragdgrønne marker og skoven, der vældede ned ad bakkeskræn-
ten mod havet. Hun rullede vinduet ned og lod den friske forårsluft 
strømme mod sig. London virkede pludselig meget langt borte. 
 “Nu er vi der næsten,” sagde Richard og styrede bilen ad de bugte-
de småveje omgivet af levende hegn, der bugnede af kodrivere og vil-
de påskeliljer. Han kørte hurtigt. Et øjeblik senere kantede de sig op 
ad den lange indkørsel til Clifftops.
 Og der lå huset, som det havde gjort i mere end et århundrede, 
skinnende hvidt mod den lyseblå himmel og ganske uforandret si-
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den Helens første besøg. Da de kom nærmere, kunne Helen se, at den 
store, buede egetræsdør stod åben, og inde i skyggen stod Daphne og 
Alfred side om side og ventede tålmodigt på at byde gæsterne velkom-
men. Helen undrede sig over, hvordan de kunne vide, at det var nu. 
Stod de der i timevis og spejdede efter dem for enden af alleen? Tan-
ken fik hende til at smile. 
 Richard så hendes munds opadvendte bue og klappede hende op-
muntrende på hånden. “Jeres slot ligger og venter,” sagde han til Cas-
sie og Dora over skulderen.
 Så snart de standsede foran huset, sprang Dora ud af bilen og for 
op til sine bedsteforældre. “Bedstemor! Bedstefar! Vi er her!” Hun ka-
stede sig i Alfreds fremstrakte arme og hvinede af fryd, da han svin-
gede hende op i luften. 
 “Din far får ondt i ryggen, hvis ikke han passer på,” mumlede He-
len til Richard, mens hun så Alfred snurre Dora rundt og rundt. “Hun 
er ved at være for stor til det.”
 “Åh, lad ham nu more sig,” sagde Richard blidt. 
 Cassie havde heller ikke tænkt sig at stå og vente. Hun greb sin ta-
ske og trampede hen over gruset for at hilse på bedsteforældrene, 
mens Richard og Helen stadig kæmpede med sikkerhedsselerne og et 
udvalg af kort og slikpapir. 
 “Cassandra!” udbrød Daphne og rakte ud efter sit ældste barne-
barn, som hun omfavnede. “Jøsses. Hvor er du blevet høj … og alt det 
smukke, lange, blonde hår, det er så kønt. Er hun ikke køn, Alfred?” 
Daphne gik et skridt bagud og studerede Cassie, til pigen blev forle-
gen og sænkede blikket, genert over den indgående gransken.
 “Det er hun bestemt,” sagde Alfred. “Hun ligner Rapunzel. Hej, 
Cassie, min søde pige. Hvordan går det?” Han gav hende et hårdt 
klem, mens Dora stod og sprang op og ned ved siden af. Hun var helt 
ør af ophidselse. 
 “Hej, Daphne og Alfred,” sagde Helen og hilste på dem ved døren. 
“Hvor er det dejligt at se jer begge to. God påske.”
 “I lige møde, min ven. Hvordan gik turen? Jeg håber ikke, der var 
alt for megen trafik på vejene?”
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 “Åh, det kunne have været værre. Og nu er vi her jo.” Helen smilede 
høfligt. 
 “Ja, vi er i hvert fald glade for, at I alle sammen er kommet, ikke, Al-
fred?” Daphne trak sin cardigan tættere omkring skuldrene og vendte 
sig for at se efter sin søn. Han kom vaklende mod dem under et læs 
af tasker og strandspande og skovle. “Jamen dog, Richard, skat,” ud-
brød Daphne. “Lad nu alt det ligge. Der er masser af tid til at pakke 
ud senere. Kom ind, kom ind. Jeg har bagt korsboller, som vi altid får 
til påske. I trænger sikkert alle sammen til en god kop te.”
 “Det gør vi,” sagde Dora, “Vi trænger alle sammen. Mor og far 
skændtes helt vildt, om vi skulle stoppe på vejen eller ej. Mor sagde, 
at vi skulle, men far sagde, at vi skulle skynde os videre!”
 Helen mærkede, hvordan hendes kinder blev røde.
 Richard hostede let. “Vi skændtes ikke helt vildt, Dora, vi … disku-
terede det bare.”
 Nu var det Daphne, der smilede høfligt. “Pyt nu med det. Kom nu 
med indenfor. Cassandra og Pandora, følg mig.”
 De trampede ind i huset. Helen blev udenfor og hjalp Richard med 
taskerne. “Hvorfor insisterer hun altid på at kalde dem det? Hun ved 
da, at pigerne hader det,” hvæsede hun lavmælt.
 Richard trak på skuldrene. “Vi har jo selv døbt dem det, ikke?”
 Og så var det Helens tur til at trække på skuldrene. Det kunne hun 
jo ikke sige noget til. 

Helen behøvede ikke se sig omkring, da hun gik gennem hallen mod 
dagligstuen, for at vide, at alting var placeret præcis, som det havde 
været sidste gang og alle andre gange. Den samme duft af blomster og 
bonevoks hang i luften, de samme luvslidte persiske tæpper lå spredt 
ud over sandstensfliserne på gulvene. I dagligstuen fik hun øje på det 
gamle rejseur gennem de gyldne støvpartikler, der hang og glimtede 
i sollyset – det stod og tikkede højlydt på kaminhylden. Der var også 
det falmede tapet og de velkendte knirkende træmøbler. Sådan var 
Clifftops. Der var aldrig noget, som ændrede sig.
 “Sæt jer nu ned!” skyndede Daphne på dem. “I må være udmattede. 
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Hvil jer, mens jeg laver te. Det tager kun et øjeblik.”
 Helen satte sig på en at chintzsofaerne og sank ned i et udvalg af 
pyntepuder, som hun vidste, at Daphne selv havde lavet de fleste af. I 
den anden ende af rummet dumpede Cassie ned i den sammensunk-
ne læderstol, der stod nærmest døren. Richard rodede hende kærligt 
i håret, da han gik forbi, og satte sig derefter i sofaen over for Helen. 
Så kastede Dora sig ind mod Richard, der lo og trak hende op på skø-
det. Det viste klart Helen den voksende afstand, der var mellem hen-
des døtre. Dora, der var ni, opførte sig stadig naivt og barnligt, mens 
Cassie tydeligvis voksede og blev mere uafhængig og selvbevidst for 
hver dag, der gik. 
 Det var en snigende udvikling, der langsomt fjernede datteren fra 
dem. Døren ind til Cassies værelse, som ellers altid havde stået åben, 
så hun kunne se det beroligende lys ude fra reposen, var nu langt of-
tere hermetisk lukket. Og weekenden inden påskeferien var der plud-
selig blevet opsat et lille skilt med en meget bestemt håndskrift, som 
forlangte, at man skulle banke på, inden man kom ind. Helen vidste, 
at det var en naturlig del af at blive ældre, men det sved stadig, når 
hun mærkede, at Cassie sørgede for at glide et par skridt bagud, når 
de var ude og købe ind eller kigge på nye skoleuniformer, som om hun 
var flov over at følges med sin mor. Men Dora var stadig en lille pige, 
der gerne holdt i hånden og lod sig omfavne. 
 Når hun tænkte over det, havde de to piger egentlig altid været 
hinandens modsætninger, ikke kun fysisk, selvom det måske var dér, 
den mest indlysende forskel lå. Cassies lyse hår, blege hud og isblå 
øjne mindede om Richards side af familien. Dora var en kopi af He-
len: Hun havde sin mors mørke hår, olivenfarvede hud og havgrønne 
øjne. Richard kaldte hende sin lille sigøjnerpige. 
 Cassie var kommet til verden med et skrig og var fortsat med insi-
sterende at gøre opmærksom på sig selv en rum tid. Hun havde været 
et svært barn, vanskelig at aflæse og med en evig trang til at kæmpe 
mod søvnen. Helen havde været dybt bekymret over gylperutiner og 
faste sengetider, indtil Cassie havde udviklet sig til en lille terrorist af 
en tumling og siden til en hidsig lille pige. Nu nærmede hun sig pu-
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berteten, og Helen var klar over, at de meget snart ville få en del nye 
udfordringer. Hun elskede Cassies lidenskabelige sind, men det var 
også en kamp indimellem. 
 Doras fødsel havde været så anderledes end Cassies – hun var kom-
met til verden nemt og roligt. Ja, faktisk havde hun været så stille, at 
Helen var blevet bange for, at der var noget galt, indtil jordmoderen 
havde klasket Dora bagi, og den lille pige havde åbnet munden og 
protesteret med en blid klynken. Og i modsætning til Cassie havde 
Dora fra den første dag hjemme tilpasset sig. Hun var tilfreds med at 
ligge i skråstolen og sutte på sin hånd. De grønne øjne fulgte roligt 
moren, til Helen kom i tanke om, at det nok var en god idé at skifte 
ble eller give hende noget at spise.
 Det var Cassie, der havde ligget og hamret fødderne ned i super-
markedets gulv og skreget, til hun havde fået lov til at få den pakke 
cornflakes, hun havde bestemt sig for. Dora var fuldt tilfreds, så læn-
ge hun fik det samme som søsteren. Det var Cassie, der trak alt tøjet 
op af udklædningskisten og prøvede det hele, så værelset til sidst lig-
nede et bombekrater. Dora samlede det hele op og lagde det pænt til-
bage i kisten, så søsteren slap for at blive skældt ud. Cassie forsøgte at 
smugkigge i julegaverne, mens Dora tålmodigt ventede på den store 
dag og var en lille smule bange for at ødelægge overraskelsen. Cas-
sie sprang ud på det dybe i svømmehallen med et stort plask, mens 
Dora prøvende dyppede en tå og derefter forsigtigt gled ned i vandet 
fra kanten. Det undrede Helen, at hun havde født to så forskellige og 
fascinerende væsener, og der var ingen tvivl om, at deres forskellighe-
der blev mere og mere udtalte, jo ældre de blev.
 Mens Helen sad og studerede pigerne, lagde hun for første gang 
mærke til Cassies farvestrålende negle – de havde præcis samme høj-
røde farve som den dyre Chanel-lak, Helen ugen forinden havde for-
æret sig selv. Cassie lagde mærke til morens stirrende blik og kiggede 
ned på sine negle, inden hun igen så op og smilede uskyldigt. Helen 
beherskede sin vrede. Hun ville snakke med Cassie om det senere, 
når de var alene. Jo, datteren var bestemt på vej ind i en besværlig 
fase.
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 “Hvordan går det i skolen, piger?” spurgte Alfred og brød tavshe-
den. “Din far fortalte mig, at du klarede dig godt til eksamen, Cassie?”
 Cassie nikkede. “Ja, det gjorde jeg vel.”
 “Hun klarede sig rigtig godt,” sagde Helen. “Lærerne mener, at Cas-
sie har en flot fremtid for sig, hvis ellers hun gider.”
 Cassie sænkede hovedet og virkede forlegen.
 “Og hende den lille pandabjørn klarer sig også godt i skolen, ikke?” 
tilføjede Richard. “Hun blev nummer tre i diktat i sidste uge.”
 “Ja,” sagde Dora. “Jeg skulle stave til F.I.L.O.S.O.F.I. Filosofi.” Hun 
sagde ordet langsomt og fremhævede stavelserne. “Jeg fik en rød 
stjerne.”
 “Godt klaret,” sagde Alfred opmuntrende. 
 “Sikke nogle kloge børnebørn, vi har,” sagde Daphne, der netop 
kom ind i stuen med en stor kande te og en bakke fuld af varme kors-
boller, der duftede af kanel og nelliker. “Nu ikke så formelle – I tager 
bare selv.”
 Cassie var den første på benene. Hun tog en halv bolle og fortsatte 
over mod de franske døre. “Må jeg gerne gå udenfor lidt?”
 “Nej, skat,” begyndte Helen. “Vi er jo kun lige kommet – “
 Men Daphne havde allerede afbrudt hende. “Selvfølgelig, Cassan-
dra!” sagde hun muntert. “Gå du bare udenfor. Jeg er sikker på, at en 
god portion landluft er godt for dig. Det kan være, Bill er nede i frugt-
haven. Her har været flere voldsomme storme på det seneste – han 
snakkede om at lave et bål af de knækkede grene.”
 Helen rejste børster. De havde ikke engang været i huset ti minut-
ter, og Daphne undergravede allerede hendes autoritet. Hun tog en 
dyb indånding. Slap af, sagde hun til sig selv. Det betød ikke noget. 
Det var nok også bedre, at Cassie var af vejen.
 “I mener da vel ikke, at gamle Bill Dryden stadig klarer haven for 
dig, far? Han må da nærme sig de 70,” sagde Richard forundret. 
 “Ja, det varer ikke længe,” sagde Alfred. “Men han er i god form.”
 Da far og søn begyndte at tale om udfordringerne med at holde 
haven omkring Clifftops, og Cassie gled ud gennem de franske døre, 
vendte Daphne sig studst mod Helen.
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 “Hvornår er Cassie begyndt at bruge neglelak, Helen? Er hun ikke 
for ung til den slags pjank?”
 Helen smilede sødt, men var irriteret over den misbilligelse, der 
fyldte svigermorens ansigt. “Åh, det er bare for sjov, her i ferien. Hun 
får ikke lov at gå med det til daglig.” Hvorfor løj hun? Hvorfor sagde 
hun ikke bare, at det var første gang, hun selv havde set Cassie med 
røde negle, og at det bestemt ikke var hendes idé? Fordi det fik hende 
til at virke som en svag og uduelig mor. Derfor. 
 Daphne spidsede munden. “De unge piger har så travlt med at bli-
ve voksne i dag. Drenge, tøj, makeup … Der er jo masser af tid til 
den slags senere.” Helen forberedte sig på en prædiken, men Daphne 
overraskede hende ved pludselig at skifte emne. “Hvordan går det i 
London, Helen? Har I det godt? Har I travlt?”
 “Ja,” nikkede Helen. “Det har vi.”
 “I har altså ingen planer om at flytte fra byen endnu?”
 Nå, så begynder hun igen, tænkte Helen. “Nej, Daphne,” sagde He-
len med fast stemme. “Du ved da godt, at vi er meget glade for at bo i 
London.”
 Daphne snøftede. “Jeg tror bare, I ville få det meget bedre ved at 
flytte på landet.”
 “Vi har det helt fint. London er en dejlig, levende by. Der er så me-
get for pigerne.”
 “Ja, jeg kan forstå, at det er en spændende by – for et ungt par,” til-
føjede hun sigende. “Jeg tror bare, at en familie har det bedre i mere 
landlige omgivelser. Jeg er bekymret for pigerne.”
 “Der er ingen grund til at bekymre sig om dem. De trives. I deres al-
der har de brug for at opleve noget, for at have alverdens muligheder, 
ikke?”
 “Jo …” mumlede Daphne uden overbevisning.
 “Hvad?” spurgte Helen og lod sig alligevel lokke. “Det synes du alt-
så ikke?”
 “Jeg kan ikke undgå at lægge mærke til, at Cassie virker lidt fjern. 
Hun er så alvorlig, lever i den grad sit eget indre liv. Jeg har hørt om 
skolerne i storbyerne. Der er hverken frisk luft eller grønne omgivel-
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ser. Det kan da ikke være godt for hende.”
 Helen blev varm i kinderne. “Cassie har det fint. Hun er glad og 
sund.”
 “Jeg synes bare –”
 “Vi kan ikke sådan bare flytte, Daphne. Jeg har mit arbejde … min 
forskning på universitetet. Det vil jeg ikke opgive. Det er en vigtig del 
af mit liv.”
 Daphne snøftede. “Jeg tror bare, jeg er lidt anderledes end alle jer 
moderne kvinder. Jeg har altid valgt at prioritere min mand og fami-
lien højest.”
 Helen beherskede sig, selvom det var en grov anklage. Daphne 
mente, at hun var egoistisk, fordi hun tvang familien til at bo i Lon-
don, men de ville ikke under nogen omstændigheder trække teltpæ-
lene op og komme ned og slå lejr foran Daphne og Alfreds hus, så 
Daphne for evigt kunne blande sig i deres liv. Helen kunne faktisk 
ikke forestille sig noget værre. 
 “Du forsøger da ikke igen at få os til at flytte, vel, mor?” afbrød Ri-
chard og kom sin kone til undsætning. “Vi er jo kun lige ankommet! 
Giv os i det mindste lov til at nyde en kop te og en korsbolle, inden 
du begynder. Og nu vi taler om korsboller,” skiftede han behændigt 
emne, “så er de her da helt fantastiske. Må jeg tage en mere?”
 “Selvfølgelig, min ven,” sagde Daphne og belønnede sin søn med et 
varmt smil. “Tag endelig. Du ser også lidt tynd ud. Jeg må hellere fede 
dig lidt op, mens du er her. Vi kan jo ikke sådan lade dig blive en streg 
i luften, vel?”
 Giv mig styrke, bad Helen tavst og drejede hovedet ud mod haven 
for at skjule sine flammende kinder.

“Det er ikke hendes mening at gøre dig ked af det,” sagde Richard lidt 
senere, mens de pakkede kufferterne ud ovenpå. 
 “Hun ved præcis, hvad hun gør,” vrissede Helen og slyngede en 
håndfuld bukser og strømper ned i en skuffe. “Hun har gjort det, 
lige så længe jeg har kendt hende.” Det var svært at forklare Richard, 
hvordan Daphnes stikpiller og små kommentarer kunne få hende til 
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at føle sig så lille og ubetydelig. Det var rigtigt, at de hver især ikke 
kunne betegnes som mere end en smule ufølsomme, og når det gik 
værst til, lidt taktløse. Men tilsammen fik de Helen til at føle, at hun 
stod over for en grufuld spærreild af kritik og beklagelser. 
 “Hun er bare en ensom, gammel dame, der savner sin familie og 
gerne vil have, at vi flytter lidt tættere på.”
 “Så gammel er hun heller ikke. Og ensom? Hold da op! Hun har 
stadig din far, og ud fra det jeg hører, er hun åbenbart det sociale om-
drejningspunkt her på egnen. Hvis ikke det er kagebagning til dame-
klubbens arrangementer, er det amatørteater og velgørende havefe-
ster. Og det er altså ikke os, hun savner. Det er dig. Dig og pigerne!” 
Helen åbnede skabet og fandt en bøjle til den krøllede silkekjole. 
 “Lad nu være.”
 “Med hvad? Jeg er ved at brække mig over hendes evindelige kritik. 
Jeg ved godt, hun ikke fatter det, men jeg har brug for mit arbejde. El-
lers bliver jeg vanvittig. Jeg kan ikke løbe rundt og lege hyggehusmor 
på landet.”
 “Det forstår jeg godt.” Richard kom gennem rummet og rakte ud 
efter hendes hånd. “Og det er derfor, jeg elsker dig. Helen, der er in-
gen, som beder dig om at opgive dit arbejde.”
 “Nå?” Hun stirrede på sin mand.
 “Selvfølgelig ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg ved, hvor vigtigt det 
er for dig. Jeg synes, det er rigtig godt, at du har fundet noget, du el-
sker at lave, og helt ærligt, hvis det er godt for dig, så er det også godt 
for os som familie. Okay?”
 En anelse formildet lod Helen sin hånd glide ud af hans greb og 
rakte ud efter sin kjole.
 “Jeg ville bare ønske, at du ville holde op med at opføre dig, som 
om det er en frygtelig straf at komme herned,” sagde Richard blidt. 
“Jeg mener, det er da ikke kun skrækkeligt, vel?”
 Helen svarede ikke. I stedet forsøgte hun at glatte rynkerne ud på 
kjolen, inden hun hængte den ind i skabet.
 Richard sukkede og forsøgte igen. “Det ville betyde så meget for 
mig, hvis I to kunne have det rart sammen.”
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 “Jeg har virkelig forsøgt i 12 år, Richard. Måske er det din mor, du 
burde have den her samtale med.” Helen smed sin makeuppung på 
toiletbordet. Synet af den mindede hende pludselig om Cassies lake-
rede negle, og hun rynkede igen panden irriteret. Normalt var stem-
ningen mellem hende og Richard fin, stabil og rolig – endda græn-
sende til det kedelige – men hver gang det handlede om Daphne og 
Clifftops, sneg anspændtheden sig ind. Og det virkede, som om det 
var ligegyldigt, hvad Daphne gjorde – Richard forsvarede altid sin 
mor. Engang havde Helen ment, at det var et beundringsværdigt 
træk, men nu var det begyndt at gnave. Hvad med hende? Hun var 
trods alt hans kone, og hun blev mere og mere træt af altid at komme 
ind på andenpladsen. Hun tog sin frakke og gik over mod døren.
 “Hvor skal du hen?”
 “Ud. Jeg har brug for noget frisk luft.”
 “Skal jeg gå med?”
 “Ikke lige nu.” Hun vidste, at det var forkert at lade det gå ud over 
Richard, men hun kunne ikke lade være. Hun var altid en lille smule 
gal, når hun kom tilbage til huset på skrænten.
 “Nå, men lad nu være med at komme for sent til middagen,” sagde 
Richard til hendes allerede bortvendte ryg. “Mor har en steg i ovnen – 
min favorit, forlyder det – og vi ved jo begge, hvor frygteligt underer-
næret jeg er, ikke?” Han klappede på sin fyldige mave, og Helen kun-
ne alligevel ikke lade være med at smile. 

Anspændtheden ulmede mellem de to kvinder hele ugen, men Helen 
sørgede omhyggeligt for, at den ikke på noget tidspunkt nåede koge-
punktet. Og hvis hun skulle være helt ærlig, havde Richard ret: Det 
var ikke kun skrækkeligt at være tilbage i Dorset. Familien vænnede 
sig langsomt til de nye omgivelser, og efterhånden faldt de ind i en an-
den rytme. Pigerne legede udenfor og fyldte lungerne med frisk hav-
luft og lod solen varme dem helt ind i knoglerne. De kastede pinde i 
bækken neden for frugthaven, trampede skrænterne tynde på lange, 
smukke vandreture og fik lov til at blive længe oppe og spille kort med 
Alfred eller se gamle film i fjernsynsstuen. Helen fik tid til at sætte sig 
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i karnappen for at læse en af de støvede romaner fra bibliotekets hyl-
der, men indimellem kiggede hun også bare på skyerne, der blæste 
hen over den uendelige himmel. Daphne regerede i køkkenet. Bræn-
dekomfuret udspyede en tilsyneladende endeløs parade af kager og 
tærter, lækre sammenkogte retter og oksestege. Påskesøndag stod Al-
fred og Richard tidligt op og gemte chokoladeæg i hele haven til den 
traditionelle jagt. Helen tog sin grønne silkekjole på og tvang pigerne 
i ens broderede kjoler for Daphnes skyld. Og fordi vejret for en gangs 
skyld var på deres side, tilbragte de timevis på stranden med at flyve 
drage, indsamle muslingeskaller, vade rundt i søerne, der samlede sig 
mellem klipperne, og spise medbragt mad på et tæppe bredt ud over 
de små rullesten. 
 Havet var for koldt at bade i, men den sidste dag lod Richard sig al-
ligevel udfordre, tog tøjet af og kastede sig i bølgerne iført underbuk-
ser. Helen sad på et tæppe og så på, mens han plaskede rundt i van-
det, og pigerne stod inde på stranden og grinede. Det var svært ikke 
at beundre hans muskuløse skuldre og de lange, magre ben. Han var 
en flot mand og lignede stadig ham, hun havde mødt på universitetet 
for mere end et årti siden. Måske havde han lidt færre hår på hovedet 
og et par smilerynker omkring øjnene, men det var vist også det hele. 
Han holdt sig godt. Hun så på ham og forestillede sig, hvordan hans 
våde arme lå omkring hende, hvordan hans kolde, salte hud blev tryk-
ket mod hendes, og hun blev overrasket over det pludselige begær, 
hun følte. Det var nogen tid siden, de sidst havde elsket. Måske skulle 
hun gøre en indsats senere, tage pænt undertøj på og overtale ham til 
at gå tidligt i seng.
 Helen sad og så Richard komme farende op af vandet. Hans hud 
var lyserød af kulde. Han holdt et langt stykke tang over hovedet og 
jagtede først Dora og bagefter Cassie. Han fik dem til at hvine af fryd, 
da han kastede den slimede, grønne vækst efter dem. Helen smilede 
og rakte ud efter kameraet, der lå ved siden af hende. Der gik et øje-
blik, inden hun fik fokuseret på de tre skikkelser, der næsten var nået 
hen til hende, da billedet endelig blev taget. Et øjeblik indfanget for 
evigt. Cassie bøjede sig ned i forgrunden med det lyse hår blæsende 
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hen foran ansigtet og de alvorlige øjne stirrende direkte ind i linsen. 
Dora kom lidt bagefter med røde kinder og en bred, smilende mund. 
Og Richard var længst borte. Hans smil nåede fra øre til øre, da han 
rystede vandet af sig som en hund. Det var et uskyldigt øjeblik indfan-
get for eftertiden og hældt på flaske som en god vin, og mens Helen 
så det hele for sig, blev hun pludselig klart over, at dette, trods alt, var 
lykke. Det var måske ikke helt det liv, hun havde forestillet sig, hun 
skulle have, men det var bestemt ikke så ringe. 
 Og mens Helen sad på småstenene med armene om knæene og kig-
gede på sin mand og sine døtre, der løb rundt på stranden og lo ube-
kymret, smilede hun for sig selv. Det var rigtigt, hvad folk sagde: Når 
det kom til stykket, var det familien, der betød alt.
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