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TIL MINE SMÅ UDLANDSAMERIKANERE,

SAM OG ALEX





SANDHEDEN ER SMUK, INGEN TVIVL OM DET;

MEN DET ER LØGNEN OGSÅ.

– R ALPH WALDO EMERSON

CHARMEN VED ÆGTESKABET ER, AT DET GØR

DET UOMGÆNGELIGT NØDVENDIGT FOR BEGGE PARTER

AT LEVE ET SVIGEFULDT LIV.

– OSCAR WILDE
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PROLOG

I DAG KLOKKEN 10.52 I PARIS

“Kate?”

Kate står foran et udstillingsvindue fyldt med puder, duge og gardiner i

muldvarpegrå, chokoladebrune og mosgrønne nuancer, der har erstattet sid-

ste uges pastelfarver. Årstiden er med ét slag skiftet.

Hun vender sig om mod kvinden, der står ved siden af hende på den tynde

strimmel fortov i Rue Jacob. Hvem er hun?

“Du godeste, Kate, er det dig?“ Stemmen er velkendt. Men stemmen er ikke

tilstrækkelig.

Kate har glemt, hvad det er, hun halvhjertet er på udkig efter. Stof af en

slags. Var det et bruseforhæng til gæstebadeværelset? Noget uvigtigt.

Hun strammer bæltet i frakken, en selvbeskyttende gestus. Det regnede i

morges, da hun fulgte børnene i skole, støvregnen kom drivende ind fra Sei-

nen, de hårde hæle på hendes læderstøvler klikkede mod de våde brosten.

Hun er stadig iført sin letvægtsoilskinsjakke, den foldede Herald-Tribune stik-

ker op af lommen, efter at hun har løst dagens krydsord på caféen ved siden

af skolen, hvor hun spiser morgenmad de !este morgener sammen med andre

udlandsamerikanske mødre.

Denne kvinde er ikke en af dem.

Denne kvinde er iført solbriller, der dækker halvdelen af panden, det meste

af kinderne og hele området omkring hendes øjne. Det er umuligt at identi"-

cere vedkommende bag alt det sorte plastic og guldlogoerne. Hendes korte,

kastanjebrune hår er trukket stramt tilbage og bliver holdt på plads af et silke-

bånd. Hun er høj og slank, men med fyldige bryster og hofter, yppig. Hendes

hud gløder af en sund, naturlig solbrændthed, som om hun tilbringer megen

tid udendørs, spiller tennis, ordner have. Det er ikke den mørke polet-sol-
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brændthed, som så mange franske kvinder foretrækker, og som stammer fra

ultraviolet stråling fra solarierør i kistelignende båse.

Skønt kvinden ikke ligefrem er iført jodhpurs og stævnejakke, mind-

er hendes tøj om ridetøj. Kate genkender den ternede jakke fra udstillings-

vinduet for en syndigt dyr boutique i nærheden. En ny en, der erstattede en

populær boghandel, en udvikling, som nogle lokale mener er begyndelsen

på enden af det Faubourg St-German, de kendte og elskede. Men bog-

handlens popularitet var mest på det abstrakte plan; den stod som regel

tom, mens den nye boutique hyppigt bliver hærget, ikke kun af texanske

husmødre, japanske forretningsmænd og russiske gangstere, der betaler

kontant – med knitrende bundter af hvidvaskede sedler – for store poser

fulde af bluser, tørklæder og håndtasker, men også af de rige, lokale fastbo-

ende. Der er ingen fattige.

Denne kvinde? Hun smiler med en mund, der er fuld af perfekt afrettede,

strålende hvide tænder. Det er et velkendt smil, der ledsages af en velkendt

stemme, men Kate har stadig brug for at se øjnene for at få bekræftet sine

værste anelser.

Man kan få fabriksnye, små asiatiske biler for mindre, end denne kvindes

ternede jakke har kostet. Kate er selv velklædt på den diskrete måde, hendes

type foretrækker. Denne kvinde handler ud fra helt andre principper.

Denne kvinde er amerikaner, men taler uden regional dialekt. Hun kan være

hvor som helst fra. Hun kan være hvem som helst.

“Det er mig,” siger kvinden og fjerner langt om længe solbrillerne.

Kate træder instinktivt et skridt baglæns og støder mod ejendommens sod-

sværtede, grå fundament. Metallet på hendes håndtaske støder foruroligende

mod ruden.

Kates mund hænger åben.

Hendes første tanke gælder børnene, uforfalsket panik farer gennem hen-

de. Det er essensen i at være forælder: øjeblikkelig panik på børnenes vegne,

hver gang. Dette var det ene punkt i planen, som Dexter aldrig havde taget

højde for: Den sammensatte rædsel, den uovervindelige skræk, når der var

børn involveret.

Denne kvinde havde skjult sig bag solbrillerne, hun har fået en ny hårfarve

og en ny frisure, hendes hud er en nuance mørkere, end den plejede at være,

og hun har taget fem kilo på. Hun er forandret. Alligevel er Kate forbløffet over,
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at hun ikke genkendte hende ved første blik, ved første ord. Kate ved, det er,

fordi hun ikke ville.

“Du godeste!” lykkes det hende at udstøde.

Kates hjerne arbejder på højtryk, sender hende farende hen ad gaden,

rundt om et hjørne, ind ad den tunge, røde dør, hen ad den altid kølige, over-

dækkede passage med søjlegangen rundt om gården, over marmorgulvet i

lobbyen, op med det messingskinnende elevatorbur og ind i den lyse, gule

entré med syttenhundredetalsmaleriet i den forgyldte ramme.

Denne kvinde breder armene ud, en invitation til en stor amerikansk kram-

mer.

Hun farer hen ad gangen til det panelklædte kontor for enden med udsigt

hen over tagene til Eiffeltårnet. Hun åbner den nederste skuffe i det antikke

skrivebord med den forsirede messingnøgle.

Og hvorfor skulle de ikke give hinanden en krammer? De er dog gamle ven-

ner. På en måde. Hvis nogen iagttager dem, ville det virke mistænkeligt, hvis

disse to kvinder ikke gav hinanden et knus. Eller måske ville det virke mistæn-

keligt, at de gjorde.

Det har ikke taget lang tid, før den tanke faldt hende ind, at nogen kunne

iagttage dem. Og at de altid er blevet iagttaget, hele tiden. Det er kun nogle

få måneder siden, Kate langt om længe blev i stand til at forestille sig, at hun

levede et fuldstændig overvågningsfrit liv.

Og nede i skuffen: den ekstraforstærkede stålkasse.

“Sikke en overraskelse,” siger Kate, sandt og usandt på samme tid.

Og nede i kassen: de "re pas med alternative identiteter til familien. Og

det tykke, sammenfoldede seddelbundt med elastikken omkring, et udvalg af

store sedler, en blanding af euro, pund og dollars, nye, pæne sedler, hendes

egen udgave af hvidvaskede penge.

“Hvor er det dejligt at se dig.”

Og pakket ind i et stykke lyseblåt vaskeskind: den Beretta 92FS, hun købte

af den skotske alfons i Amsterdam.





FØRSTE DEL
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1

TO ÅR TIDLIGERE I WASHINGTON D.C.

“Luxembourg?“
“Ja.”
“Luxembourg?“
“Lige præcis.”
Katherine vidste ikke, hvordan hun skulle reagere på det. Hun valg-

te den automatiske reaktion, a"edning ved hjælp af uvidenhed. “Hvor
ligger det?“ Hun fortrød sit per!de spørgsmål, før hun havde talt ud.

“I Vesteuropa.”
“Jeg mener, er det i Tyskland?“ Hun vendte blikket væk fra Dexter af

skam over det hul, hun var i færd med at grave sig ned i. “Schweiz?“
Dexter kiggede tomt på hende og gjorde sig tydeligvis – stor – uma-

ge for ikke at sige noget forkert. “Det er et selvstændigt land,” sagde
han. “Det er et storhertugdømme,” tilføjede han irrelevant.

“Et storhertugdømme.”
Han nikkede.
“Du laver gas.”
“Det er verdens eneste storhertugdømme.”
Hun sagde ikke noget.
“Det grænser op til Frankrig, Belgien og Tyskland,” fortsatte Dexter

af sig selv. “Omringet af dem.”
“Nej.” Hun rystede på hovedet. “Sådan et land !ndes ikke. Det må

være – jeg ved ikke – Alsace, du mener. Eller Lorraine. Det må være
Alsace-Lorraine.”

“Det ligger i Frankrig. Luxembourg er en anden, øh, nation.”
“Og hvad gør det til et storhertugdømme?“
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“Det bliver regeret af en storhertug.”
Hun vendte atter opmærksomheden mod det halvt hakkede løg på

skærebrættet, der lå på bordpladen, og som truede med helt at slippe
det vind og skæve underskab, der var trukket fra hinanden af en el-
ler anden primærkraft – vand eller tyngdekraft eller begge dele – og
derved puffede køkkenet ud over kanten fra acceptabelt lurvet til uac-
ceptabelt bras, foruden at være uhygiejnisk og direkte farligt, så de blev
tvunget til at foretage den omfattende køkkenrenovering, der, selv ef-
ter at de havde fjernet alt, hvad der hed unødvendige opgraderinger
og æstetiske hensyn, stadig ville koste fyrre tusinde dollars, de ikke
havde.

Som en midlertidig løsning havde Dexter sat skruetvinger på hjør-
nerne af bordpladen for at forhindre den i at glide af underskabet.
Det havde han gjort to måneder tidligere. I mellemtiden havde den
klodsede løsning kostet et vinglas, og ugen efter havde Katherine slået
hånden ind i en af skruetvingerne, mens hun stod og skar mango, så
kniven var smuttet, havde skåret en "ænge i venstre hånd"ade og fået
blodet til at "yde ud over mangoen og skærebrættet. Hun havde stået
ved vasken og trykket en karklud mod såret, mens blodet dryppede
ned på den luvslidte løber og ud i bomuldstrådene i samme mønster
som den dag på Hotel Waldorf, da hun skulle have kigget væk, men
ikke gjorde det.

“Hvad er en storhertug så?“ Hun tørrede løgtårer væk fra det ene
øje.

“Ham, der styrer et storhertugdømme.”
“Det er noget, du !nder på.”
“Nej.” Der spillede et lille bitte smil om Dexters mund, som om han

rent faktisk tog gas på hende. Men nej, det var det alligevel for lille til;
det var det lille smil, Dexter brugte, når han foregav at lave sjov, men
var fuldstændig alvorlig. Et forstilt påtaget smil.

“Okay,” sagde hun. “Jeg bider på. Hvorfor skulle vi "ytte til Luxem-
bourg?“

“For at tjene en masse penge og rejse rundt i Europa hele tiden.” Og
så kom det, det fulde, utvungne smil. “Ligesom vi altid har drømt om.”
Det åbne blik hos en mand, der ikke gemmer på hemmeligheder og
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nægter at erkende muligheden af, at andre gør. Det var det, Katherine
satte størst pris på hos sin mand.

“Du kommer til at tjene en masse penge? I Luxembourg?“
“Ja.”
“Hvordan?“
“Der er mangel på "otte fyre i landet. Så de er parate til at give mig

kassen, fordi jeg er utroligt "ot og totalt sexet.”
Det var deres indforståede spøg, havde været det i en halv snes år.

Dexter var hverken bemærkelsesværdigt "ot eller specielt sexet. Han
var en klassisk computernørd, ranglet og kejtet. Det var ikke sådan, at
han var grim, han var bare almindelig, upåfaldende, med sandfarvet
hår, spids hage, æblekinder og nøddebrune øjne. Med en ordentlig fri-
sure, medierådgivning og lidt psykologhjælp kunne han helt sikkert
blive en "ot fyr. Men som det var, udstrålede han ærlighed og intel-
ligens, ikke fysik og seksualitet.

Det var, hvad der oprindeligt havde tiltalt Katherine. En mand, som
var blottet for ironi, udspekulerethed, kedsomhed, seje og påtagne ma-
nerer. Dexter var lige ud ad landevejen, let læselig, pålidelig og rar.
Mændene i hendes profession var manipulerende, forfængelige, hen-
synsløse og selviske. Dexter var hendes modgift. En trofast, uselvhæv-
dende, usvigeligt ærlig mand med et ordinært udseende.

Han havde for længst affundet sig med sit almindelige udseende og
sin ret useje udstråling. Derfor fremhævede han sin nørdethed på den
klassiske måde: plasticbriller, sjusket og tilsyneladende tilfældigt valgt
påklædning, morgenhår. Og han lavede grin med sit udseende. “Jeg
skal bare stå rundt omkring på offentlige steder,” fortsatte han. “Og når
jeg bliver træt indimellem, sætter jeg mig måske ned. Sidder bare og ser
godt ud, ikke?“ Han prustede af morskab. “Luxembourg er verdens-
sædet for velhaverbanker.”

“Og?“
“Og jeg har fået tilbudt et fedt job i en af dem.”
“Hvor fedt?“
“Tre hundrede tusinde euro om året. Det er lidt under en halv mil-

lion dollars om året. Plus leveomkostninger. Plus bonus. Det kan ende
med at løbe helt op i måske trekvart million.”
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Det var helt sikkert mange penge. Flere end hun nogensinde havde
forestillet sig, Dexter ville komme til at tjene. Selv om han havde arbej-
det inden for it og internettet nærmest siden begyndelsen, havde han
aldrig haft drivkraften eller visionerne til at blive rig af det. Han havde
for det meste siddet på sidelinjen og set til, mens hans venner og kol-
leger rejste kapital og tog chancer, gik konkurs eller blev børsnoteret,
endte med at "yve verden rundt i privat"y. Men ikke Dexter.

“Og senere,” fortsatte han, “hvem ved? Plus” – han slog ud med
hænderne for at sætte det afgørende stød ind – “jeg skal ikke engang
arbejde særlig meget.” De havde begge været ambitiøse på et tids-
punkt. Men efter at have levet sammen i ti år, de fem af dem med børn,
var det kun Dexter, som havde bevaret et minimum af ambitioner, der
først og fremmest gik ud på at skære ned på arbejdstiden.

Det havde hun i hvert fald troet. Nu havde han tilsyneladende også
ambitioner om at blive rig. I Europa.

“Hvordan ved du det?“ spurgte hun.
“Jeg kender projektets størrelse, dets kompleksitet, typen af transak-

tioner. Bankens sikkerhedsbehov er ikke så omfattende som dem, jeg
arbejder med nu. Og så er det i Europa. Enhver ved jo, at europæerne
ikke arbejder nær så meget.”

Dexter var aldrig blevet rig, men han havde tjent gode penge. Og
Katherine var selv kravlet støt op ad løntrinene. De havde tilsammen
haft en indtægt på en kvart million dollars det seneste år. Men der var
aldrig noget tilovers, når de havde betalt kreditforeningslånet og de
evindelige, omfattende reparationer på det lille, gamle hus i den vok-
sende udkant af det efter sigende foryngede Columbia Heights, og pri-
vatskolen – det var pebret i Washington centrum – samt de to biler. De
levede i et gyldent bur. Nej, ikke engang gyldent, i bedste fald af bronze
– måske aluminium. Og deres køkken var ved at falde fra hinanden.

“Du kommer altså til at tjene kassen,” sagde Katherine, “og vi kom-
mer til at rejse en hel masse, og du får mere tid til mig og drengene?
Eller skal du rejse meget?“

I de sidste to måneder havde Dexter rejst usædvanligt meget. Han
var gået glip af en masse af familielivet, så hans rejseaktivitet var et
ømt punkt. Han var lige kommet hjem fra et par dage i Spanien, en tur
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i sidste øjeblik, så hun var blevet nødt til at a"yse et af de selskabelige
arrangementer, der efterhånden var langt imellem. Det var ikke tit, de
lavede noget, og de havde ikke en over"od af venner.

På et tidspunkt var det Katherines forretningsrejser, der havde givet
anledning til diskussioner. Men kort efter Jakes fødsel havde hun skru-
et næsten helt ned for rejseaktiviteten og skåret drastisk ned på overar-
bejdet. Selv med de tiltag lykkedes det hende sjældent at komme hjem
før syv. Det var kun i weekenden, hun havde kvalitetstid med sine børn
– efter at der var købt ind og gjort rent og alt det andet praktiske.

“Ikke noget særligt,” svarede han ufyldestgørende og svævende.
Hun bemærkede straks hans forsøg på at smyge sig udenom.

“Hvortil?“
“London. Zürich. Måske Balkan. Sandsynligvis en gang om måne-

den. Eller to.”
“Balkan?“
“Sarajevo, måske. Beograd.”
Katherine vidste, at Serbien var et af de sidste steder, Dexter havde

lyst til at besøge.
“Banken har interesser dér.” Han trak lidt på skuldrene. “Men det er

ikke sådan, at forretningsrejser bliver en afgørende del af arbejdet. Det
gør det at bo i Europa til gengæld.”

“Kan du lide Luxembourg?“ spurgte hun.
“Jeg har kun været der et par gange. Jeg kender ikke noget særligt til

landet.”
“Kender du overhovedet noget til det? For jeg anede åbenbart ikke en-

gang, hvilket kontinent det ligger på.” Da Katherine først var begyndt
på sin løgn, var hun klar over, at hun blev nødt til at gå linen ud. Hem-
meligheden ved at opretholde en løgn var ikke at forsøge at gemme den
af vejen. Hun havde altid haft foruroligende let ved at lyve for sin mand.

“Jeg ved, det er et rigt land,” sagde Dexter. “I nogle år har det haft
det største BNP per indbygger i verden.”

“Det kan ikke passe,” sagde hun, selv om hun vidste, det var rigtigt.
“Det må være et olieproducerende land. Måske Emiraterne eller Qatar
eller Kuwait. Ikke et sted, som jeg indtil for fem minutter siden troede
var en tysk delstat.”



20

Han trak på skuldrene.
“Okay. Hvad ellers?“
“Det er … øh … lille.”
“Hvor lille?“
“Det samlede indbyggertal er en halv million. Det er nogenlunde på

størrelse med Rhode Island, selv om jeg tror, Rhode Island er større.
Lidt.”

“Er der en by, en storby?“
“Der er en hovedstad. Den hedder også Luxembourg. Med !rs tu-

sinde indbyggere.”
“Firs tusinde? Det er ikke en storby. Det er en provinsby.”
“Men en smuk provinsby. Midt i Europa. Hvor nogen vil betale mig

en masse penge. Så det er ikke nogen helt almindelig provinsby. Og det
er en provinsby, hvor du ikke behøver at arbejde.”

Katherine stivnede midt i at hakke løg ved den drejning i sam-
talen, hun havde forudset for ti minutter siden, så snart han havde
sagt: “Hvad ville du sige til at "ytte til Luxembourg?“ Den drejning,
der betød, at hun blev nødt til at opgive sit arbejde permanent. I det
første glimt af forståelse havde en dyb lettelse skyllet ind over hende,
lettelsen over en uventet løsning på et vanskeligt problem. Hun ville
blive nødt til at sige op. Det var ikke op til hende, hun havde ikke
noget valg.

Hun havde aldrig indrømmet over for sin mand – knap nok over for
sig selv – at hun havde lyst til at sige op. Og nu ville hun aldrig blive
nødt til det.

“Hvad skulle jeg så lave?“ spurgte hun. “I Luxembourg? Som jeg i
øvrigt stadig ikke er overbevist om eksisterer.”

Han smilede.
“Du må da indrømme, det lyder som fri fantasi,” sagde hun.
“Du skal nyde dit liv.”
“Vær nu alvorlig.”
“Jeg er alvorlig. Du kan lære at spille tennis. Du kan planlægge vores

rejser, indrette vores nye hus, lære sprog, blogge.”
“Og når jeg begynder at kede mig?“
“Hvis du begynder at kede dig? Så kan du !nde et arbejde.”
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“Som hvad?“
“Washington er ikke det eneste sted i verden, hvor der skal udarbej-

des responsa.”
Katherine vendte tilbage til sit mishandlede løg og begyndte at hak-

ke igen, mens hun forsøgte at sublimere den elefant, der lige var tram-
pet ind i deres samtale. “Touché.”

“Rent faktisk,” fortsatte Dexter, “er Luxembourg en af Den Europæi-
ske Unions tre hovedstæder sammen med Bruxelles og Strasbourg.”
Nu lød han gudhjælpemig som en infomercial for stedet. “Jeg tror, der
er masser af ngo’er, som hellere end gerne vil have en kvik amerikaner
på deres donorgavmilde lønningsliste.” Eller en rekrutteringsmedar-
bejder. En af de her ukueligt muntre menneske!skere med ustrøgne
kakibukser og blanke metaldimser på hytteskoene.

“Og hvornår skal alt det her så ske?“ Katherine skød overvejelserne
fra sig, udsigterne, fremtiden. Gemte sig.

“Ja,” sagde han og sukkede alt for tungt, som en skuespiller, der
overvurderer sine evner, “det er jo lige det.”

Han fortsatte ikke. Det var en af Dexters få, rædselsfulde vaner: at
tvinge hende til at stille spørgsmål i stedet for bare at give de svar, han
vidste, hun ventede på. “Ja?“

“Hurtigst muligt,” indrømmede han som under pres og understre-
gede de kommende dårlige anmeldelser og rådne æg fra publikum.

“Og hvad betyder det så?“
“Vi skal "ytte dertil i slutningen af måneden. Og jeg bliver sandsyn-

ligvis nødt til selv at rejse derover et par gange før. Som for eksempel
på mandag.”

Katherine stod med åben mund. Det kom som et lyn fra en klar him-
mel og tog pusten fuldstændig fra hende. Hendes hjerne kørte på fulde
omdrejninger, mens hun forsøgte at vurdere, om hun på nogen måde
kunne nå at kvitte sit arbejde med så kort varsel. Det ville blive svært.
Det ville vække mistanke.

“Jeg ved godt, det er frygteligt hurtigt,” sagde Dexter. “Men til den
løn? Der følger ulemper med. Og den her ulempe – at skulle "ytte til
Europa så hurtigt som muligt – det er da ikke så slemt. Og desuden.”
Han stak hånden i jakkelommen, tog et stykke A4-papir op af lommen
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og glattede det på køkkenbordet. Det lignede et regneark med over-
skriften LUXEMBOURG BUDGET.

“Det er et rigtigt godt tidspunkt,” fortsatte Dexter forsvarsberedt,
stadig uden at forklare, hvorfor det hastede så meget. Det kom Kathe-
rine først til at forstå langt senere. “Der er jo sommerferie, så vi ankom-
mer til Luxembourg tids nok til, at børnene kan begynde på deres nye
skole, når det nye skoleår starter.”

“Hvad er det for en skole …?“
“En engelsksproget privatskole.” Dexter havde svar på rede hånd.

Han havde ligefrem lavet et regneark. Øj, hvor romantisk. “Som ar-
bejdsgiveren betaler.”

“Er det en god skole?“
“Jeg tillader mig at gå ud fra, at verdenssædet for velhaverbanker

med verdens højeste indkomst per indbygger har en ordentlig skole.
Eller to.”

“Du behøver ikke at være sarkastisk. Jeg har bare et par ubetydelige
spørgsmål til vores børns skole og det sted, vi skal bo. Et par strøtanker,
okay?“

“Undskyld.”
Katherine lod Dexter mærke hendes vrede i et par sekunder, før hun

tog tråden op igen. “Hvor længe skulle vi så bo i Luxembourg?“
“Kontrakten er for et år. Den kan fornyes med endnu et år til forhøjet

løn.”
Hun lod blikket løbe ned over regnearket, fandt bundlinjen og en

nettoopsparing på næsten to hundrede tusinde om året – euro? Dol-
lars? Nå, pyt. “Og derefter?“ spurgte hun med en stille glæde over
bundlinjen. Hun havde for længst forliget sig med aldrig at ville få
penge nok. Nu så det ud til at kunne ændre sig.

“Hvem ved?“
“Det er et ret tamt svar.”
Han gik rundt om det forfaldne køkkenbord, slog armene om hende

bagfra og ændrede helt stemningen i samtalen. “Det er den store chan-
ce, Kat,” sagde han med varm ånde mod hendes kind. “Det er ikke lige,
hvad vi forestillede os, men det er den store chance.”

Det var rent faktisk, hvad de havde drømt om – at starte et nyt liv
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udenlands. De følte begge, at de var gået glip af vigtige oplevelser, for-
di de havde siddet fast i omstændigheder, der var uforenelige med en
sorgløs ungdom. Nu hvor de var sidst i trediverne, længtes de stadig
efter det, de var gået glip af, syntes stadig, det var muligt at indhente.
Eller ville ikke anerkende, at det var umuligt.

“Det er vores chance,” sagde han stille ind mod hendes hals.
Hun lagde kniven fra sig. Et farvel til våbnene. Ikke for første gang.
Det var noget, de havde diskuteret i ramme alvor sent om aftenen

over noget vin. Eller så alvorligt de kunne sent om aftenen i småberuset
tilstand. De var blevet enige om, at selv om de ikke anede, om det ville
blive svært at bosætte sig i et andet land, ville det helt sikkert blive let
at vinke farvel til Washington.

“Men Luxembourg?“ spurgte hun. De havde forestillet sig steder
som Provence eller Umbrien, London eller Paris, måske Prag eller
Budapest eller endda Istanbul. Romantiske steder, steder, de – og alle
andre – havde lyst til at tage til. Luxembourg stod ikke på den liste,
stod ikke på nogens liste. Ingen drømte om at "ytte til Luxembourg.

“Ved du tilfældigvis, hvad sprog de taler i Luxembourg?“ spurgte
hun.

“Det kaldes letzeburgsk. Det er en germansk dialekt tilsat lidt fran-
ske gloser.”

“Det kan ikke passe.”
Han kyssede hende på halsen. “Det gør det. Men de taler også tysk

og fransk og engelsk. Det er et meget internationalt sted. Ingen behøver
at lære letzeburgsk.”

“Jeg er god til spansk. Jeg læste fransk et år. Men det er spansk, jeg
kan.”

“Bare rolig. Det bliver ikke noget problem med sproget.”
Han kyssede hende igen, lod hånden glide ned over hendes mave

og ned under taljen på kjolen, som han begyndte at samle sammen i
håndfulde. Børnene var henne hos nogle kammerater.

“Tro mig.”
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Katherine havde set dem utallige gange i internationale lufthavne med
deres bjerge af billig bagage, ansigter, der lyste af en blanding af be-
kymring og forvirring og udmattelse, børn, der hang, fædre, der knu-
gede håndfulde af røde eller grønne pas, som adskilte dem fra blåpas-
sede amerikanere.

Det var emigranter, som emigrerede.
Hun havde set dem i afgangsterminalen i Mexico City efter en lang

busrejse fra Morelia eller Puebla eller i transit fra Quito eller Guatemala
City. Hun havde set dem i Paris, netop landet fra Dakar og Kairo og
Kinshasa. Hun havde set dem i Managua og Port-au-Prince, i Caracas
og Bogotá. Uanset hvor i verden hun havde været, havde hun set dem
på vej til afgang.

Og hun havde set dem ankomme. I New York og Los Angeles og
Atlanta og Washington, i den anden ende af langstrakte rejser, udmat-
tede, men langtfra bare tæt på afslutningen af deres episke rejser.

Nu var hun en af dem.
Her stod hun ved kantstenen uden for lufthavnen i Frankfurt-am-

Main. Bag hende hobede sig en bunke op med otte kæmpestore, uma-
ge kufferter. Hun havde set den slags enorme kufferter før og havde
tænkt, hvem der ved deres fulde fem dog kunne !nde på at købe den
slags uhåndterlige, grimme kufferter. Nu kendte hun svaret: en, som
skal have pakket rub og stub på én gang.

Rundt om hendes otte grimme, menneskestore kufferter lå drys-
set !re sportstasker, en stor håndtaske, to computertasker og to små
børnerygsække. Og på udløberne af bjerget lå jakker, tøjdyr og en
genlukkelig pose med energibarer og frugt, både tørret og frisk, plus
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brune M&M’s; alle de mere populære farver var blevet spist før Nova
Scotia.

Her stod hun og knugede om familiens blå pas, der adskilte sig fra
tyskernes rødbedefarvede pas, ikke kun på grund af farven, men også
fordi de lokale ikke sidder og hænger på bunker af grimme kufferter
med hånden knuget om pas.

Her stod hun uden at forstå, hvad folk omkring hende sagde på et
uforståeligt sprog. Efter en syv timer lang "yvetur, hvor hun havde
fået sovet to timer, og nu var søvndrukken, udmattet, sulten, spændt,
ængstelig og havde kvalme.

Her stod hun, en emigrant, der var emigreret.

* * *

HUN VAR BEGYNDT med at forlige sig med at tage Dexters efternavn.
Hun havde indset, at hun ikke længere havde brug for sit pigenavn, sit
arbejdsnavn. Hun var taget på det stedlige kommunale kontor, havde
udfyldt skemaer og betalt gebyrer. Hun havde bestilt et nyt kørekort og
et pas til lynudstedelse.

Hun havde sagt til sig selv, at det ville blive lettere at navigere i
bureaukratiet og at bo i et katolsk land, hvis mand og hustru havde
samme efternavn. Hun var i forvejen på vej til at opgive resten af sin
identitet – nettet af tilsyneladende ydre kendsgerninger, der slørede
den mere komplekse sandhed nedenunder – og blev enig med sig selv
om, at et efternavn blot var noget ydre.

Derfor var hun allerede en, hun aldrig havde været før: Katherine
Moore. Hun ville kalde sig Kate. Søde, omgængelige Kate. I stedet for
det højtidelige, alvorlige Katherine. Det havde en god klang: Kate Mo-
ore lød som en, der vidste, hvordan man nød livet i Europa.

Hun havde i tankerne smagt på Katie Moore et par dage, men var
nået frem til, at Katie Moore lød som en person i en børnebog eller en
cheerleader.

Kate Moore havde stået for "ytningen. Hun havde sløjfet talrige
konti eller stillet dem i bero eller "yttet adresse på dem. Hun havde
købt de grimme kufferter. Hun havde sorteret deres ejendele i de tre
fornødne kategorier: bagage, der skulle med om bord, luftfragt og
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skibsfragt. Hun havde udfyldt skemaer, formularer og forsikringspa-
pirer.

Og det var lykkedes hende at blive fritstillet fra sit arbejde. Det var
hverken gået nemt eller hurtigt. Men da ophørssamtalerne og de bu-
reaukratiske forhindringer langt om længe var overstået, havde hun
affundet sig med en afskedsdrink i chefens hus på Capitol Hill. Selv
om det var første gang i sit voksne liv, at hun forlod en stilling, havde
hun været med til andre afskedssammenkomster i årenes løb. Først
havde hun været skuffet over, at det ikke fandt sted på en eller anden
irsk pub, hvor alle drak sig i hegnet rundt om et kæmpestort poolbord
ligesom på !lm. Men folk fra hendes kontor kunne jo ikke mødes på
en bar og drikke. Derfor nippede de til hver deres øl i stueetagen i Joes
byhus, som Kate var dels lettet og dels skuffet over at opdage ikke var
betydeligt større eller i stort bedre stand end hendes eget.

Hun skålede med sine kolleger, og to dage efter rejste hun til Europa.
Det her er min chance for at begynde på en frisk, sagde hun atter til

sig selv. Som en, der ikke gør et halvhjertet forsøg på at skabe sig en
uigennemtænkt karriere; som ikke gør et slattent, uorganiseret forsøg
på at opfostre sine børn; som ikke bor i et ubekvemt, faldefærdigt hus
i et elendigt, nabouvenligt kvarter i en ubarmhjertig, konkurrencepræ-
get storby, en by, hun stort set havde valgt tilfældigt, da hun skulle
starte på universitetet, og aldrig havde forladt. Hun var blevet i Wa-
shington, blevet i sit job, fordi det ene tog det andet med sig. Hun hav-
de ikke styret sit liv, det havde styret hende.

Den tyske chauffør skruede op for musikken – synthesizerpop fra
!rserne. “New wave!” udbrød han. “Det er bare klasse!” Han trom-
mede hidsigt på rattet, stampede med foden mod koblingspedalen,
blinkede som en vanvittig, klokken ni om morgenen. Amfetamin?

Kate vendte sig væk fra galningen og betragtede det landlige Tysk-
land, der strøg forbi, bløde bakker og tætte skove og tætte, små klynger
af huse, der lå klos op ad hinanden som for at beskytte sig mod kulden,
i små landsbyer omgivet af vidtstrakte marker med græssende køer.

Hun vil genstarte sig selv. Begynde på en frisk. Langt om længe
forvandle sig til en kvinde, som ikke konstant lyver for sin mand om,
hvad hun i virkeligheden laver, hvem hun i virkeligheden er.
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* * *

“HEJ,” HAVDE KATE sagt, da hun straks fra morgenstunden trådte ind
på Joes kontor. Enstavelsesordet var den eneste indledning til det, der
kom efter. “Jeg beklager, men jeg er nødt til at sige op.”

Joe kiggede op fra en rapport, grålige udskrifter fra en dot-matrix
printer, der sikkert stod på et sovjetisk fremstillet metalskrivebord et
sted i Centralamerika.

“Min mand har fået tilbudt arbejde i Europa. I Luxembourg.”
Joe hævede et øjenbryn.
“Og det synes jeg lige så godt, vi kan.” Hendes forklaring var en

voldsom forenkling, men havde den fordel, at den var ærlig. Bortset fra
én side af sagen, hvis den skulle komme på banen. Det skulle den nok
i sidste ende.

Joe lukkede mappen, en kraftig blå én udsmykket med diverse
stempler, underskrifter og initialer. Der sad et metalspænde i siden. Det
lukkede han. “Hvad slags arbejde?“

“Dexter laver it-sikkerhedsprogrammer. Til banker.”
Joe nikkede.
“Der er mange banker i Luxembourg,” tilføjede hun.
Joe trak lidt på smilebåndet.
“Han skal arbejde for en af dem.” Kate var overrasket over, så ærger-

ligt det føltes. For hvert sekund der gik, blev hun mere og mere sikker
på, at hun havde taget den forkerte beslutning, men nu bød hendes ære
hende at holde fast i den.

“Det er ved at være tid, Joe. Jeg har været i gang med det her i … jeg
ved ikke …”

“I lang tid.”
Ærgrelsen blev ledsaget af skamfølelse, en indeklemt følelse af skam

over sin stolthed, hendes manglende evne til at genoverveje en dårlig
beslutning.

“Ja, i lang tid. Og helt ærligt keder jeg mig. Jeg synes, det har været
lidt kedeligt i et stykke tid nu. Og det er alle tiders chance for Dexter.
For os. En mulighed for at opleve noget.”

“Har du ikke oplevet tilstrækkeligt i dit liv?“
“Som familie. For at opleve noget sammen som familie.”
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Han nikkede afmålt.
“Men det her handler ikke om mig. Næsten slet ikke. Det handler

om Dexter, om hans karriere, om endelig at komme til lidt penge, må-
ske. Og om at vi skal leve en anden slags liv.”

Joe åbnede munden lidt, så de små, grålige tænder tittede frem un-
der et busket gråt overskæg, der så ud, som om det var limet på hans
askegrå ansigt. Det passede !nt med, at han som regel også gik i gråt
jakkesæt. “Er det noget, jeg kan tale dig fra?“

På et tidspunkt i de sidste par dage, mens Dexter havde beskæftiget
sig med den praktiske side af sagen, ville svaret sikkert have været ja.
Eller i hvert fald måske, muligvis. Men klokken !re i nat havde Kate
sat sig for at tage en endegyldig beslutning, havde sat sig ret op og ned
i sengen og vredet hænder, mens hun forsøgte at !nde ud af, hvad hun
ville. Hun havde brugt så stor en del af sit liv – hele sit liv, i virkelighe-
den – på at overveje et andet spørgsmål: Hvad havde hun behov for?
Men det var en helt anden udfordring.

Hun var nået til den konklusion, at det, hun ønskede her og nu, be-
gyndte med at sige sit arbejde op. Vinke farvel til kontoret for evigt.
Opgive denne karriere permanent. Begynde på et helt nyt kapitel i sit
liv, hvor hun var en anden person. Hun ønskede ikke nødvendigvis
at være en kvinde uden arbejde, uden arbejdsrelaterede opgaver, men
hun ønskede ikke længere at være en kvinde med denne type arbejde,
denne type opgaver.

Derfor var hendes svar denne overskyede, lummervarme dag i
august: “Nej, Joe. Beklager.”

Joe smilede igen, kort og stramt, mere en grimasse end et smil. Han
ændrede fuldstændig udstråling, var ikke længere den sædvanlige, bu-
reaukratiske mellemleder, men den nådesløse kriger, hun også kendte
ham som. “Okay, så.” Han "yttede den blå mappe til siden og erstat-
tede den med sin bærbare. “Du er klar over, at det kræver en del sam-
taler?“

Hun nikkede. Selv om det at sige sit job op ikke var noget, man snak-
kede om indbyrdes, havde hun en fornemmelse af, at det hverken ville
gå hurtigt eller let. Og hun vidste, at hun aldrig ville komme til at sætte
sin fod i sit seks kvadratmeter store kontor igen, aldrig ville gå ind ad
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døren til denne bygning igen. Alle hendes personlige ting ville blive
sendt til hende med bud.

“De begynder lige her og nu.” Joe åbnede sin bærbare. Han gjorde
tegn med hånden – krævende og afvisende på samme tid – strammede
kæbemusklerne og rynkede panden. “Vær venlig at lukke døren.”

* * *

DE DROG AF STED fra hotellet og begav sig gennem labyrinten af smalle,
brolagte gader i centrum, der gik op og ned og fulgte den middelalder-
lige fæstningsbys konturer. De kom forbi paladset, caféer med uden-
dørsservering og en stor plads med torvemarked, hvor det bugnede af
grøntsager og blomster.

Kate kunne mærke de mange bjergrygge og dale i den hårde klip-
pegrund under de tynde såler i sine sko. Hun havde engang tilbragt
en stor del af sin tid med at trave rundt i ujævne gader gennem barske
kvarterer i ukendte byer. Dengang havde hun haft fodtøjet til det. Hun
havde endda vandret rundt på netop disse brosten mere end femten år
tidligere. Hun genkendte arkaden, der forbandt de to største pladser,
hvor hun engang var standset op i den sydlige ende og havde over-
vejet om det, hun nu begav sig ind i, kunne være en farlig fælde. Hun
havde fulgt efter den unge, algeriske mand, som – viste det sig – ikke
var i færd med at foretage sig noget mere forbryderisk end at købe en
pandekage.

Det var længe siden, dengang havde hun haft yngre fødder. Nu ville
hun få brug for en samling helt nye sko til alt det andet nye i sin garde-
robe.

Børnene travede troligt foran deres forældre, opslugte af en typisk
samtale af en anden verden mellem to små drenge om Lego-hår. Dexter
tog Kates hånd, her midt i byen, på den livlige, centrale plads i en euro-
pæisk hovedstad, hvor folk sad og !k et glas og røg og lo og "irtede.
Han kildede hendes hånd"ade med spidsen af pege!ngeren, en hem-
melig invitation – et stjålent løfte om noget senere, alene. Kate mær-
kede, hvordan hun rødmede.

De slog sig ned ved et bord uden for et brasserie. Midt på den trav-
le, grønne plads var et orkester på ti teenagere lige gået i gang med
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at spille larmende. Billedet mindede Kate om de mange mexicanske
byer, hun engang havde slentret rundt i: plazaen omgivet af caféer og
turistbutikker, fastboende i alle generationer fra pludrende babyer til
sladrende, gamle damer, som holdt hinanden under armen, forsamlet
omkring en musiktribune, hvor amatører talentløst spillede lokale fa-
voritter.

Den europæiske kolonialismes lange arm.
Kate havde tilbragt længst tid i Oaxacas zócalo, der lå knap en kilo-

meter fra hendes etværelseslejlighed ved siden af den sprogskole, hvor
hun !k privat, halvdags undervisning for viderekomne for at lære de
forskellige dialekter. Hun klædte sig som andre kvinder i hendes al-
der i lange bomuldsnederdele og bondebluser, bandt håret op med en
bandana, hvorved hun afslørede en lille – falsk – sommerfugletatove-
ring i nakken. Hun blandede sig med folk, sad på forskellige caféer,
drak Negra Modelo og bar sine varer fra 20. November-markedet hjem
i et net.

En aften, da de havde skubbet nogle borde sammen, så de sad et tysk
par, nogle amerikanere plus et par af de allestedsnærværende unge
mexicanske mænd, som altid bagte på kvinderne – der sendte en masse
pile af sted i mørket, som nu og da ramte plet – kom en "ot, selvsik-
ker ung mand hen til dem og spurgte, om han måtte slå sig ned. Kate
havde set ham før, mange gange. Hun vidste, hvem han var, det vidste
alle. Hans navn var Lorenzo Romero.

Tæt på var han "ottere, end hun havde troet fra billederne. Da det
viste sig, at han havde sat sig for at komme i snak med Kate, kunne
hun knap skjule sin ophidselse. Hendes vejrtrækning blev hurtig og
over"adisk, hun begyndte at svede i hænderne. Hun havde svært ved
at koncentrere sig om hans slagfærdige bemærkninger og antydninger,
men det gjorde ikke noget. Hun vidste, hvad der foregik. Hun lod blu-
sen glide lidt op. Hun lagde sin hånd på hans arm, lidt for længe.

Hun drak en sidste slurk øl, stålsatte sig. Så bøjede hun sig ind mod
ham. “Cinqo minutos,” sagde hun og nikkede hen mod katedralen i den
nordlige ende af pladsen. Han nikkede indforstået og slikkede sig om
læberne med ivrige øjne.

Gåturen tværs over pladsen varede en evighed. Alle de små børn og
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deres forældre var taget hjem, så der kun var unge og gamle og turi-
ster tilbage i en god blanding af cigar- og marihuanarøg, fordrukken
engelsk slang og kaglende bedstemødre. Under træerne i sikkerhed for
gadelygterne stod unge par skamløst og famlede.

Kate kunne ikke fatte, at hun virkelig gjorde det. Hun ventede utål-
modigt på Independencia i skyggen langs katedralen. Han kom og
ville straks kysse.

“No.” Hun rystede på hovedet. “No aqui.”
De gik i tavshed hen mod El Llano, parken, hvor der engang havde

været zoologisk have, men som nu lå øde hen og var et skræmmende
sted for Kate, når hun var alene. Men det var hun ikke. Hun smilede
til Lorenzo og gik ind i mørket. Han fulgte efter som et rovdyr, der gør
klar til at nedlægge sit bytte.

Hun tog en dyb, dyb indånding. Nu var det nu. Hun gik rundt om
en tyk træstamme under en tæt krone af blade og ventede på, at han
skulle følge efter, mens hun lod hånden glide ned i inderlommen på
den løst siddende lærredsjakke.

Da han kom rundt om træstammen i mørket, stak hun løbet mod
hans mave og trykkede af to gange, før han nåede at ænse, hvad der
foregik. Han sank livløs om. Hun skød én gang til i hovedet, for en sik-
kerheds skyld.

Lorenzo Romero var den første mand, hun havde slået ihjel.


