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F Ø R S T E D E L

“Vi kan nemt forstå et barn, som er bange for mørket.

Den virkelige tragedie i livet er,

når mennesker er bange for lyset.”

P " # $ % &
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KAPI T E L 1

Mary McAllister så ud ad vinduet fra karnappen i sit soveværelse

og vidste, at denne aften skulle blive hendes sidste.

Udenfor lyste byen i februarmørket. Store snefnug svævede forbi.

Kun selve 'oden Mill River, som den lille by i Vermont var opkaldt

efter, undgik at blive dækket af sne. Den midterste del, der ikke var

frosset til, strømmede sort og slangeagtigt af sted langs udkanten af

den sovende by.

Mary kærtegnede med venstre hånd en stor siameserkat, der

lå sammenrullet ved siden af hende i hospitalssengen. Med højre

hånd strøg hun et par lokker !nt, hvidt hår om bag øret. Marys øjne,

det ene klart og blåt, det andet gråt og sløret, var rettet mod uvejret

udenfor.

Hun spekulerede på, hvad folk mon ville tænke om hende, når de

opdagede, hvad hun havde gjort.

Der var mørkt i soveværelset, men den svage belysning nede fra

byen var nok til at gengive et svagt spejlbillede af hendes ansigt i

vinduesruden. Mary så på spejlbilledet med sit ene gode øje. Det var

blegt og magert – et dødsmærket ansigt, der tonede frem i mørket.

Hun døsede hen og blev med få minutters mellemrum vækket af

den skærende smerte i underlivet. Til sidst rakte hun med rystende

hånd ud efter pillerne og glasset med vand ved siden af sengen.

Mary hældte pillerne ud i hånden og slugte dem alle sammen,

et par stykker ad gangen, sammen med vandet. Hun ville forlade

denne verden i fredfyldt ensomhed. Hun ville gøre dette, før smer-
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ten blev for stærk, og før hendes mentale evner var så begrænsede,

at hun ikke kunne tage af sted på sine egne præmisser.

Hun tænkte på Michael. Præsten var taget af sted, som han havde

lovet, men hun spekulerede på, om han mon stadig var vågen i præ-

steboligen. Han ville !nde hende i morgen. Hun vidste, at det ville

blive svært for ham, men han var forberedt på det uundgåelige. De

var begge forberedt.

Alligevel gruede hun for, hvad natten ville bringe.

Ville hun få sin mand at se igen? I det svagt oplyste soveværelse

'yttede Mary blikket hen på omridset af statuetten, der stod på hen-

des skrivebord. Det var en hest, !nt udskåret i sort marmor. Hun

tænkte på Patrick, på den første gang, hun havde set ham, da han

var kommet ud til hendes fars gård, og på den gru, der fulgte.

Mary gøs og tvang sig selv til at fokusere på minderne om sin far

i stedet. Hun huskede ham stå i rotunden, med hatten skubbet op i

panden, imens han lærte unge heste at være føjelige. Hans dybe lat-

ter rungede stadig i hendes ører.

Selv nu, hvor hun havde været enke i mere end 60 år, var hun sta-

dig bange for Patrick, men hun længtes efter at se sin far igen. Og det

ville hun måske snart komme til.

Mary rørte ved Shams pjuskede hoved ved siden af sig, og katten

mjavede og krøllede poterne sammen i søvne. Michael havde lovet

at !nde et godt hjem til den. Det tvivlede hun ikke på, at han ville

gøre, og det gav hende trøst. Tårerne løb ned ad kinderne på hen-

de, mens hun hviskede et kærligt farvel til sin trofaste kattekamme-

rat. Hun ønskede ham stumt et lykkeligt liv, hvor mange år han nu

end måtte have tilbage, og ventede på, at den sidste, tunge døsighed

skulle lægge sig omkring hende.

!"#
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D() *#) %+,- andre, der var vågne i Mill River. Politiassistenter-

ne Kyle Hansen og Leroy Underwood havde været på patrulje i mere

end en time. Distriktets gamle jeep pløjede igennem den nye sne,

mens de begav sig hen ad de landeveje, der omgav byen. De havde

været på udkig efter biler, der var kørt fast, men vejene var øde. De

'este havde været så fornuftige at blive hjemme under uvejret. På

trods af snefaldet havde denne aften, som de 'este aftener i Mill Ri-

ver, været begivenhedsløs.

Leroy kedede sig. Han rykkede lidt rundt i passagersædet og kig-

gede ud ad vinduet. Hans hår var sandfarvet og glat – og lidt for

langt til en mand i uniform efter Kyles mening. Han så usoigneret

og lidt måbende ud, og hans skuldre var mere ludende og foroverbø-

jede end de 'estes. Hvis man var så uheldig at se Leroy kigge ud ad vin-

duet i jeepen, ville man sgu nemt kunne forveksle ham med en orangutang,

tænkte Kyle.

Leroy drejede hovedet væk fra vinduet og løftede op i en næsten

tom æske med chokoladedoughnuts.

“Har du noget imod, hvis jeg spiser den sidste?”

“Næh,” sagde Kyle. “Men de er altså for gamle.”

Oplysningen prellede af på Leroy. “Tror du, vi skal køre gennem

byen igen?” spurgte han med munden fuld.

Kyle kastede et blik på Leroy og trak på skuldrene.

Leroy proppede det sidste af doughnuten ind i munden og bak-

sede med at åbne termo'asken. Mens de kørte ned ad bakken og til-

bage til byen, prøvede Leroy at hælde det sidste kaffe op i termo'a-

skens kop, men det meste af det skvulpede ned i skødet på ham.

“Av for pokker. Kør lige lidt roligt over hullerne, ikke?” klagede

han.

Kyle rullede med øjnene. Det kunne godt være, at Leroy ikke be-

sad den store intelligens og lidenskab, men til gengæld havde han

masser af appetit.
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Deres rute gik forbi den indkørsel, der snoede sig op til McAl-

listers ejendom. Kyle kunne lige akkurat skimte den svagt lysende,

hvide marmorbygning på toppen af bakken gennem den faldende

sne.

“Har du nogensinde set hende?” spurgte Leroy, idet han fulgte

Kyles blik.

“Hvem?”

“McAllister-enken,” sagde Leroy lavmælt, som om de talte om et

uhyre.

“Nej,” sagde Kyle.

“Det har jeg,” sagde Leroy. “En gang. Dengang jeg gik i high-

school, ude foran bageren. Hun var helt rynket og sammenkrummet

og havde en klap for det ene øje, ligesom en pirat.”

Kyle stirrede lige frem for sig og prøvede at koncentrere sig om at

køre gennem uvejret.

“Jeg har hørt, at nogen i byen er overbeviste om, at hun er en heks

eller sådan noget,” sagde Leroy. “Det er uhyggeligt at tænke på, at

hun sidder deroppe og betragter os alle sammen.” Leroy sendte Kyle

et skævt smil. “Måske burde man få hende til at gå planken ud.”

Kyle spændte i kæben og bekæmpede trangen til at reagere. Le-

roy prøvede at irritere ham, det vidste han, og den glæde ville han

ikke give ham.

Det var nemmere for Kyle at udholde Leroys primitivitet, når han

tænkte på, hvor svær en opvækst den unge betjent måtte have haft.

Ifølge politimesteren, som kendte nærmest alle i byen, var Leroy

produktet af en fraværende far og en alkoholiseret mor. Han havde

en storesøster, som boede i Rutland. Den søster var tilsyneladende

unik i Underwood-familien, for hun havde været på college og arbej-

dede nu som revisor for kommunen.

Så var der Leroy. Han havde været på nippet til at droppe ud af

high school, men havde på en eller anden måde fået sit eksamens-
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bevis og var slingret igennem undervisningen på politiskolen. Han

havde et ego på størrelse med Texas, og Kyle havde endnu ikke set

ham vise ægte venlighed over for nogen som helst. Hvorfor Leroy

var blevet ansat, vidste Kyle ikke. Måske havde byen virkelig mang-

let en politiassistent, men efter Kyles vurdering ville Leroy aldrig

blive en dygtig en af slagsen.

Den gamle jeep pløjede sig gennem sneen tilbage til Mill River.

Små, ældre huse og forskellige beboelsesvogne lå langs med gaden i

denne del af byen. Lyset var slukket i de 'este boliger. I en enkelt be-

boelsesvogn var der dog masser af lys. I modsætning til de 'este an-

dre trailere var denne blank og ny. Forhaven var fyldt med lerskulp-

turer, der stak op af sneen – et par hjorte, adskillige kaniner, nogle

nisser og et stort fuglebad.

“Det ser ud, som om Tosse-Daisy stadig er vågen,” sagde Leroy.

“Sikkert i gang med at brygge en eller anden drik som sædvanligt.”

I samme øjeblik gik døren i traileren op, og en lille kuglerund

kvinde smuttede ud i haven. Kyle sænkede farten på jeepen. Daisy

snurrede rundt med opadvendt ansigt og stak tungen ud.

Leroy hylede af grin. “Se lige den fede ko!” råbte han uden at

ænse Kyles misbilligende rynkede bryn. “Hvis hun bliver ved med

det der, ender det med, at hun falder over en af kaninerne og bider

tungen af sig selv!”

“Hold mund, Leroy,” sagde Kyle, selv om han havde tænkt nøjag-

tigt det samme. Han rullede vinduet ned i førersiden.

“Miss Delaine, klokken er mange, den er næsten et om natten, og

du burde ikke være ude i det uvejr,” råbte han til hende.

Rød i hovedet og forpustet stoppede Daisy op og så på dem. Et

mørkt portvinsfarvet modermærke snoede sig fra hendes kæbe op

ad kinden, og de grå krøller faldt ned over øjnene. Hun vaklede for-

tumlet og strøg håret væk fra ansigtet. “Du skulle prøve sneen, be-

tjent! Jeg har arbejdet med at trylle den frem hele aftenen, og den er
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virkelig lækker!” råbte hun. “Den vil også være perfekt i min drik,

men jeg har vildt travlt. Jeg skal lave en ny i aften!” Hun skovlede

smilende en håndfuld sne op, slyngede den op i luften, vinkede til

Hansen og Underwood og gik ind igen.

Kyle rystede tavst på hovedet, men Leroy lo bare endnu højere.

Da han bemærkede Kyles misbilligende blikke, prøvede han uden

held at styre sig.

“Åhr hold op, Kyle. Hun er jo skrupskør. Er der noget galt ved at

nyde underholdningen?”

“Hun kan jo ikke gøre for det, Leroy, og du forstår ikke at holde

mund, når du burde,” sagde Kyle skarpt. Han sad og betragtede dø-

ren i traileren for at sikre sig, at Daisy blev derinde.

“Uha, du er sart,” svarede Leroy. “For fanden da,” klukkede han

igen, “den opvisning viser bare, at det var godt, hun overlevede den

brand. Da jeg hørte, at hendes trailer var brændt, tænkte jeg, at vi en-

delig ville blive fri for den gamle kælling.”

Kyle svarede ikke, eftersom det ikke nyttede noget. Han var otte

år ældre end Leroy, men i betragtning af Leroys umodenhed føltes

det snarere som 80. I sin tid i korpset i Boston havde han set en hel

del unge betjente som Leroy. De var alle sammen arrogante og dum-

me og tiltrukket af jobbet, fordi de godt kunne lide den magt, unifor-

men og pistolen gav dem. De 'este af disse fyre døde eller endte selv

bag tremmer – som ofre for deres egen forkerte indstilling.

I Mill River var der !re politibetjente: ham selv, Leroy, Ron Wy-

kowski og Joe Fitzgerald, chefen. Problemet var bare, at i en by, hvor

der aldrig skete noget, var tre hæderlige betjente mere end nok. Men

Leroy, for hvem der ikke var den store risiko for at bringe jobbet i

fare, kunne sidde trygt i sin stilling.

De fortsatte hen ad Main Street, gennem det gamle forretnings-

kvarter, forbi det hvide forsamlingshus, og fulgte svinget forbi St.

Johns Katolske Kirke. Der var lys i et vindue i præsteboligen.
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“Præstefar er oppe,” kvidrede Leroy. Det var dog ikke usædvan-

ligt, eftersom fader O’Brien tit havde lyset tændt til langt ud på afte-

nen.

To huse længere nede var der endnu et oplyst vindue.

“Lærerdamen er også oppe,” sagde Leroy i et anderledes tone-

fald. “Måske skulle vi kigge indenfor og læse en godnathistorie for

hende.” Han hævede øjenbrynene og lod langsomt tungen glide hen

over overlæben.

“Lærerdamen” var Claudia Simon, den kønne nye lærer i fjerde

klasse på Mill River skole.

“Du kan læse? Det vidste jeg ikke,” sagde Kyle.

Leroy skulede, men sagde ikke mere, før Kyle parkerede foran

politistationen. Da de steg ud, stirrede Leroy tilbage ned ad Main

Street.

“Pokkers,” sagde han. “Når det sner sådan her, får det selv de usle

trailere til at se godt ud.”

Kyle svarede ikke. Han trængte bare til et varmt brusebad og en

lun seng. Det havde været en lang aften.

!"#

C"#./0# S01%& ,#/ rent faktisk og læste en slags godnathisto-

rier. Alle hendes elever havde skrevet en kort stil med titlen: “Det vil

jeg gerne være, når jeg bliver voksen.” Ud af de 23 elever ville de 11

være USA’s præsident, en kendsgerning som hun tilskrev, at klassen

havde set præsidentens indsættelse for et par uger siden. Fem ville

være !lmstjerner eller sangere. Fire ville være læger eller sygeplejer-

sker. Én politimand. Én brandmand. Og én ville være advokat.

Rowen Hansen var den lille pige, som ville være advokat. Hendes

far var betjent Kyle Hansen i byen. Claudia havde hørt fra skolein-
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spektøren, at han var enkemand. Hans datter havde skrevet, at hun

gerne ville være advokat, som hendes mor havde været, fordi hun

godt kunne lide at “lytte til folk og hjælpe dem med at løse deres

problemer”. Ganske enkelt. Sagt af en fjerdeklasseelev. Men Rowen er

også et usædvanligt barn, tænkte Claudia. Hun kunne sige, at hun vil-

le være næsten hvad som helst, og det ville ikke komme som nogen

overraskelse.

Claudia rejste sig og strakte kroppen. Klokken var over et. Men

det var lørdag aften – nej, nu var det søndag morgen, og hvis hun

blev opslugt af at rette stile, kunne hun sove længe. Hun sjokkede i

joggingtøj og på strømpesokker ned ad gangen til badeværelset for

at børste tænder. Hun studerede sit spejlbillede i !gurspejlet bag på

badeværelsesdøren. For bare et par måneder siden ville spejlet ikke

have været bredt nok.

For halvandet år siden havde Claudia været single, fed og på

vej mod de tredive, og hun havde besluttet sig for at komme i form.

Den beslutning havde hun taget mange gange før. Hun havde været

overvægtig hele sit liv eller i hvert fald så langt tilbage, hun kunne

huske. Hun havde aldrig haft en kæreste eller en date, og der havde

ikke engang været nogen mand, der nærede romantisk interesse for

hende. Efter så lang tid ville de 'este mennesker have resigneret og

indstillet sig på at sidde i ensomhed og spise cheesecake resten af

deres liv. Men Claudia smed cheesecake, chips, is og pizza ud. Hun

købte et løbebånd og nogle løbesko. Og i løbet af det halvandet års

tid, der fulgte hendes 30 års fødselsdag, løb hun bogstaveligt talt rø-

ven ud af bukserne.

Nu, hvor Claudia var 40 kilo lettere, studerede hun anerkendende

sit spejlbillede og gik ind i seng. Hun havde en ny garderobe i stør-

relse 40. Hun havde en stilling som lærer på en skole i en ny by, hvor

folk ikke kendte hendes tidligere fede jeg. Hun var i live. Hun var

en singlepige, der var parat til at gå ud og møde andre mennesker.
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Hun ville komme over sin sociale usikkerhed. Hun ville ikke blive

forfjamsket, når hun så en attraktiv mand. Hun ville ikke slå blikket

ned. Hun skammede sig ikke længere over sig selv.

Den nat faldt Claudia i søvn med et smil på læben.

!"#

D($ *#) ($ godt stykke over midnat, men Jean Wykowski kunne

ikke falde i søvn. Hendes mand, Ron, lå og snorkede ved siden af

hende. Hans vagt på politistationen begyndte klokken syv, og han

ænsede ikke, at hun lå og vendte og drejede sig. Men Rons snorken

generede hende sjældent, og det var ikke på grund af den, at hun

ikke kunne sove. Til sidst stod hun op og listede ud af soveværelset.

På vej ud til køkkenet standsede hun op ved sine sønners væ-

relse. Jimmy og Johnny, 9 og 11 år, slægtede deres far på, hvad søvn

angik. De var begge bevidstløse, og deres vejrtrækning var langsom

og regelmæssig. Jimmy så ud, akkurat som hun havde efterladt ham

ved sengetid. Han lå på ryggen med dynen trukket op til hagen.

Men Johnny havde vendt sig om og havde nu fødderne på puden, og

hans hoved var meget tæt på at glide ud over sengekanten. Hvordan

han havde båret sig ad med at ligge sådan, anede Jean ikke, men det

lykkedes hende at lirke ham tilbage under dynen og få ham vendt

rigtigt uden at vække ham helt.

Jean fortsatte ud i det mørke køkken og krympede sig, hver gang

gulvet knirkede. Hun hældte mælk op i et krus og stillede det ind i

mikroovnen. Imens mikroovnen snurrede, smilede hun for selv, da

hun tænkte på, hvordan drengene havde klaret opvasken samme af-

ten. Johnny havde vasket og Jimmy havde skyllet af og brugt sprøj-

tedysen som mikrofon for at give den som sin favoritsanger.

Mikroovnen var også speciel, for hun havde fået den af Ron sid-
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ste jul. Det var ikke den mest romantiske gave, naturligvis, men den

var nyttig, og hele familien havde glæde af den. Hun slukkede for

ovnen, før det sidste høje ding og tog kruset med mælk ud.

Hun var heldig, at hun havde sådan nogle dejlige børn. De var

nogle stærke små banditter og fulde af liv, ikke som hovedparten af

de alvorligt syge mennesker, hun så hver dag. Hendes ægtemand på

13. år var kærlig og loyal. Han og drengene var grunden til, at hun

fortsatte sit følelsesmæssigt drænende arbejde som hjemmesygeple-

jerske i Rutland County.

Hendes patienter var folk med rygmarvsskader, folk der restitu-

erede efter operationer eller alvorlige ulykker, og de døende. Hver

eneste dag var hun vidne til, at de kæmpede og led. Med hjælp fra

hende og lægerne og de forskellige terapeuter kom nogle af dem sig

igen eller lærte i det mindste at leve videre. Men mange gjorde ikke,

og det var ansigtet på Mary McAllister, den patient som hun passe-

de i øjeblikket, der forhindrede hende i at sove i nat.

Hun tilbragte størstedelen af alle sine vagter hos den gamle dame.

Mrs. McAllister havde kun få dage tilbage at leve i, måske en uge. I

dag havde Jean næsten ikke kunnet bære at se på hende. Kræften

havde gjort mrs. McAllister indtørret og gul at se på, og den smer-

testillende medicin gjorde, at hun sov det meste af tiden. Jean hav-

de vasket hende i sengen, givet hende rent tøj på, og gjort, hvad hun

kunne, for at hun skulle have det godt. Det var ikke meget, men hun

kunne ikke gøre mere. Og i morgen, søndag, ville der ikke komme

nogen, for hun havde fri. Jean prøvede at berolige sig selv med disse

tanker, og hun satte sit tomme krus ned i vasken og gik tilbage gen-

nem den mørke gang til soveværelset.

!"#
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I 2)3,$(4%"0+(& *(/ siden af kirken sad fader Michael O’Brien

på sit kontor og pakkede. Ikke bøger eller dokumenter, men skeer.

Fader O’Brien var besat af skeer. Han havde samlet næsten 700 skeer

i løbet af de 86 år, han havde levet. Ikke to var ens. Han løftede hver

enkelt af dem forsigtigt op af en æske og studerede den, før han lag-

de den ned i en solid papkasse på sit skrivebord.

På trods af sit fattigdomsløfte samlede han på skeer, og det havde

han dårlig samvittighed over. Når han tænkte på, hvordan han hav-

de anskaffet sig skeerne, !k han det endnu værre. Men der var bare

noget ved en ske, sølv eller stål, elegant, pyntet eller enkel, der beroli-

gede ham. Han havde brug for dem. Han havde aldrig været i stand

til at skille sig af med dem.

Før nu.

Han tog den sidste ske op af den øverste skrivebordsskuffe. En

blank sølvteske. Han lagde den ned i papkassen. Et øjeblik kiggede

han på den, mens den lå oven på sine makkere nede i kassen, og så

tog han den op igen. Den her ville han ikke skille sig af med. Bag på

skeen var der følgende inskription: “Til min gode ven, med kærlig

hilsen MEHM.”

Den person, der som den eneste kendte til hans samling, og som

havde været hans tætteste ven i mere end 60 år, havde foræret ham

denne ske. Det ville ikke være en synd at beholde den ene.

Han satte sig i sin skrivebordsstol. Det var sent, og hans gigt rørte

på sig. Han lagde skeen på skrivebordet og tog sine læsebriller frem.

Der lå en lille pakke i brunt papir på bordet, ledsaget af en forseglet

konvolut. Han vidste ikke, hvad der var i pakken. Hvad konvolutten

angik, vidste han, at der var et brev indeni, skrevet på !nt brevpa-

pir. Han længtes efter at læse brevet, men han skulle ikke læse det

… endnu. Med et suk tog han konvolutten op og trykkede den mod

sit bryst.

Han så ud ad vinduet i retning af Marys ejendom på bakken.
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Mørket og den hvirvlende sne forhindrede ham i at se den store

marmorbygning, men han vidste, den lå der med udsigt over Mill

River, som den havde gjort i årtier. Han lukkede øjnene. Han kend-

te husets historie, kendte den glæde og lidelse, især lidelse, som det

havde rummet og stadig rummede. Han vidste, at Mary var derinde,

og han spekulerede på, om hun mon sov, som hun havde gjort, da

han forlod hende, eller var vågen og kiggede ned på ham. Måske var

hendes sjæl allerede draget af sted.

“Min kære pige, må du omsider få fred,” hviskede han og så igen

ud i uvejret i retning af palæet på bakken.
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KAPI T E L 2

De 'øj af sted.

En smuk lørdag morgen i juni 1940 blev stilheden i Vermonts Green

Mountains brudt af den ædle summen fra en Lincoln Zephyr. Efter

et par minutter kom kilden til lyden til syne. Motoren bragte ube-

sværet bilen hen ad den snoede landevej. Vinden piskede ind gen-

nem de åbne vinduer i bilen, og gennem det blonde hår på far og

søn, Stephen og Patrick McAllister.

Det fredelige landskab i Vermont stod i stærk kontrast til de begi-

venheder, der fandt sted i andre dele af verden. På den anden side af

Atlanten gik aksemagterne sammen mod et fælles mål om verdens-

herredømmet. Nazisternes tropper havde løbet Europa over ende

og tvunget Frankrig til at overgive sig. Storbritannien var i rasende

tempo i gang med at evakuere soldater fra europæiske lande. Men

disse begivenheder var et verdenshav væk, og i øjeblikket endnu

længere væk fra tankerne hos mændene i bilen.

Faderen og sønnen var anden og tredje generation af en familie,

der havde slået sig ned i Vermont omkring 70 år tidligere. De enor-

me mineralresurser i staten, særligt den usædvanlige hvide marmor,

havde lokket en støt strøm af immigranter til stenbrudene i Green

Mountains. Sultne efter arbejde og nye muligheder fulgte italienere,

svenskere, !nner, skotter, irere og 'ere andre de nyanlagte jernba-

ner nordpå mod West Rutland. De påtog sig ivrigt det udmattende

og farlige arbejde, som det var at udvinde marmor.

En af disse immigranter var Patricks oldefar, en ung irer ved
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navn Kieran McAllister. Han havde krydset Atlanten i en trang ka-

hyt i bunden af et Cunard-dampskib og havde formået at arbejde

som stenbrudsarbejder i to år uden at komme alvorligt til skade.

Med hæderlighed, sund fornuft og lidt held vandt han respekt

hos stenbruddets ejer og blev forfremmet til sjakformand. Lønfor-

højelsen gjorde ham i stand til sammen med et par mænd at åbne et

nyt stenbrud. Til sidst grundlagde han en marmorfabrik i Rutland,

hvor stenbrud kunne få marmorblokke skåret ud eller hugget til, før

de blev leveret videre til køberne.

Marmorfabrikken havde været givende for McAllister-familien.

Forretningen havde været den første af sin art under velmagtsdagene

i Vermonts marmorindustri og havde gjort Kieran til en velhavende

mand. I løbet af 50 år, første verdenskrig og depressionen, havde ef-

terspørgslen på marmor været stabil og var endda taget til i perioder.

Nu nød Kierans efterkommere frugterne af den velstand, han havde

sået, hvilket hans barnebarns forkærlighed for biler var et udtryk for.

Stephen så på Patrick og smilede bredt. “Hun klarer det smukt,”

sagde han, og klappede på rattet. “V12 under motorhjelmen, hydrau-

liske bremser. Hun er godt kram.”

Den nye Lincoln var bare den seneste i en lang række af dyre bi-

ler, som Stephen havde anskaffet sig. Han havde fem i øjeblikket.

Når han blev træt af en bestemt model, solgte han den til fordel for

en ny bil, der havde fanget hans blik. Hver lørdag, når Patrick var

hjemme fra skole, tog Stephen og hans søn en bil fra hans aktuelle

samling og kørte gennem landskabet sydøst for Rutland County. Nu

hvor Patrick var færdig på college, så Stephen frem til, at deres ture

igen blev til ugentlige ud'ugter.

“Måske kan jeg selv se, hvordan hun klarer det på vej hjem,” an-

tydede Patrick.

“Hvad, mener du, at du ikke vil ride på din eksamensgave hjem?”

spurgte Stephen.
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Stephen kiggede på Patrick og blev overvældet af stolthed. Hans

søn, nyuddannet på Harvard, kompetent, dannet, en sand gentle-

man. En dag, når Stephen havde trukket sig tilbage, ville Patrick

overtage roret i McAllisters Marbleworks. Indtil da skulle de arbejde

side om side for at sikre den fortsatte fremgang i familieforetagen-

det.

Denne formiddag var deres køretur mere end en søndagsud-

'ugt. Stephen og Patrick var på vej mod en gård i udkanten af byen

Mill River for at vælge en hest som en del af Patricks eksamensgave.

Mill River lå godt 12 kilometer sydøst for Rutland, hvor Kieran hav-

de grundlagt marmorfabrikken. Mens Rutland, takket være mar-

morindustrien og jernbanen, var blevet et livligt handelscentrum,

var Mill River forblevet et søvnigt minde om en svunden tid i New

England.

Den snoede vej gennem de grønne bakker 'adede ud, og Stephen

drejede ind på byens hovedgade. De trillede forbi et par småhuse, en

isenkræmmer, et posthus, en skønhedssalon og rådhuset. For enden

af gaden til højre var der en stenkirke. Vejen svingede skarpt og gik

derpå igennem en overdækket bro, der førte over den 'od, som byen

var opkaldt efter.

Stephen forstod ikke, hvorfor hans søn var så fascineret af heste.

Han vidste godt, at Patrick var begyndt at ride, da han som ny stude-

rende kom til Cambridge, Massachusetts, og at mange af hans søns

klassekammerater, nogle af dem kom fra de mest respekterede fami-

lier i New England, var ivrige ryttere. I Stephens øjne var heste snav-

sede, uforudsigelige og ikke besværet værd. En hest kunne umuligt

måle sig med nogen af bilerne i hans personlige samling.

Men han havde aldrig nægtet sin søn noget og ville heller ikke

nægte ham det, han lod til at holde allermest af. Da Patrick kom

hjem efter at have gjort sin uddannelse færdig, havde Stephen over-

rasket ham på en køretur lige i udkanten af Rutland. Stephen hav-
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de købt adskillige hektar græsmark. De entreprenører, han havde

hyret, havde været i gang med at lægge sidste hånd på en stald på

grunden. Nu manglede de bare nogle heste. Og det var selvfølgelig

Patrick, der skulle udvælge dem. Han havde fortalt sin far, at han

gerne ville begynde med en Morgan og en fuldblodshest. Denne for-

middag var det Morgan-hesten, der skulle !ndes.

“Se, der er det,” sagde Stephen og pegede. Foran dem var der et

lille skilt i vejkanten, hvorpå der stod: “Samuel E. Hayes. Morgan-

heste.” En pil på skiltet indikerede, at de skulle dreje til højre, og han

svingede den sorte bil ind på en smal jordvej. Efter omkring halv-

anden kilometer mundede vejen ud i en lysning, omgivet af ahorn-

træer. En gammel pickup stod parkeret ved siden af en stor, forsømt

rødmalet stald. Bag laden lå 'ere hektar græsmark omgivet af læg-

tehegn. En sti førte op ad en bakke mod et lille stuehus.

Stephen og Patrick steg ud af bilen med rynkede bryn. “Sikke et

hul,” mumlede Patrick, da de så sig omkring på den forfaldne gård.

En lille 'ok heste stod og græssede i den fjerneste ende af folden, og

en kort vrinsken lød inde fra laden, men der var ikke nogle af går-

dens beboere i syne.

“Nå, men nu er vi her i hvert fald,” sagde Stephen. “Da jeg ringe-

de i går, sagde Hayes, at det ville være !nt, hvis vi kom forbi her til

formiddag. Vent her. Jeg går op til huset.” Han tog sin hat på, klap-

pede sig foran på jakken for at glatte den, og begav sig derpå op ad

stien. Han så temmelig malplaceret ud, en mand klædt i !nt jakke-

sæt med vest og elegante herresko, der kom gående op ad en sti i ret-

ning af noget, der mest af alt lignede et skur.

Patrick gik hen til hegnet og lagde armene over kors på den øver-

ste lægte. En låge i hegnet var låst med hængelås. Døren i stalden

stod åben, og indenfor kunne han se lange rækker af båse. Han kig-

gede op på sin far, der var på vej op ad stien til huset, og blev utålmo-

dig. Han var ivrig efter at se, om der overhovedet var nogen ordent-
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lige heste i en så tarvelig bygning, og det var en nem sag at kravle

over hegnet.

Patrick trådte prøvende ind i stalden. Luften var tung af den vel-

kendte lugt af hestegødning og hø. Der var mørkt, især når man lige

var kommet ind fra den stærke formiddagssol. Alligevel kunne Pa-

trick se spærene og høloftet, der var fyldt med halmballer. Der lød af

og til en knirken over hovedet på ham, og Patrick blev nervøs for, om

det gamle tag var ved at falde sammen. En høtyv og en trillebør stod

lænet op ad endnu en stak halmballer for enden af stalden. Planker

og bjælker var ru og ujævne. Den gamle stald var langt fra de !nt

malede stalde i Harvard, men i det mindste var lugten den samme,

og det beroligede ham.

To klare blå øjne betragtede ham fra en lille revne mellem halm-

ballerne i den modsatte ende af stalden.

Der var et sadelrum lige til venstre for ham. De tre sadler der-

inde var velsmurte, men slidte. Et udvalg af bidsler og grimer hang

på kroge på væggene, og på en hylde lå der adskillige børster og

strigler.

I den anden ende af sadelrummet var der et stort område fyldt

med foderposer og halmballer. Et stort syltetøjsglas fyldt med suk-

kerknalder hvilede på toppen af en åben pose havre. Patrick skruede

låget af og tog et par af dem i hånden.

Boksene forrest i stalden var tomme, men han kunne se 'ere hes-

te længere inde. Da han gik hen ad gangen, hørte han en lav vrin-

sken. En hest i en boks lige til venstre for ham skubbede hovedet

over stalddøren, rettede ørerne op, og prustede. Hesten er ung, måske

omkring tre år, tænkte Patrick, men dens kropsbygning vidnede alle-

rede om et !nt stamtræ. Han gik tættere på. Hesten kastede sin pan-

delok væk fra øjnene og tog ivrigt imod sukkerknalderne. Det var

en fuks med !ne lige ben og dybe skuldre. Dens tykke, røde skind

blev gradvist til sorte ben og stod i skarp kontrast til en tyk sort man
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og hale. Hesten puffede til Patricks hånd efter mere sukker, og da

den ikke fandt noget, prustede den igen og slog sin forhov mod dø-

ren. “Du er vist en ilter en,” sagde Patrick, og kløede den i panden.

Han smilede modstræbende for sig selv. Den gamle stald overraske-

de med sit indhold.

Pludselig lød der et bump bag halmballen for enden af gangen,

og høtyven faldt på gulvet.

“Hallo?” udbrød Patrick forbløffet. “Er her nogen?”

Tavshed.

“Patrick!” lød det udenfor. Han vendte sig om og så sin far og en

anden mand stå i døren og betragte ham.

“Det her er Sam Hayes,” sagde hans far, da Patrick gik hen til

dem.

Den tæt byggede hesteopdrætter havde snavsede overalls på og

en bredskygget hat, der var skubbet tilbage i panden. Der var kun en

smule grå striber i hans hår, men de dybe furer i hans ansigt !k Pa-

trick til at tro, at han var ældre end sin stald.

“Mr. Hayes, en fornøjelse at møde dig,” sagde Patrick og rakte

hånden frem. “Jeg har hørt, at dine Morgan-heste er de !neste på eg-

nen.”

“Fornøjelsen er helt på min side,” svarede mr. Hayes og greb

Patricks hånd. Han var tydeligt glad for Patricks kompliment. “Jeg

opdrætter ikke så mange, som jeg har gjort, kun et par stykker om

året nu. Kvalitet frem for kvantitet, kan man sige. Og der har hel-

ler ikke været det store marked for dem i de sidste par år. Folk sid-

der hårdt i det.” Han tav et øjeblik og kiggede på Patricks !ne på-

klædning med et håbefuldt blik. “Din far her fortæller mig, at du er

hestemanden i familien. Og du kan i hvert fald ikke gå galt i byen

med en Morgan. Det ved du selvfølgelig godt. De er de mest robu-

ste heste, der !ndes. Og kvikke. Og deres temperament er som re-

gel roligt og fornuftigt. Alle mine Morgan-hestes stamtavler kan fø-
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res tilbage til Justin Morgan, grundlæggerhingsten. Jeg rider dem

selv til, lærer dem at opføre sig ordentligt, og jeg sælger dem ikke,

før de er !re år. Jeg mener ikke, at en hest er fuldt udvokset, før den

bliver !re, så jeg beholder dem indtil da for at sikre mig, at de får en

god start.”

“Du sagde, at du har 'ere heste til salg?” spurgte Stephen.

“Jep, der er !re, to hingste og to hopper.”

“Jeg foretrækker en hingst,” sagde Patrick.

“Jeg har dem alle sammen i stalden der,” sagde mr. Hayes. “Jeg

kan tage dem ud en ad gangen, så du kan se, hvordan de er bygget,

og ride på dem, hvis du har lyst. Der er en lille indhegning på den

anden side af stalden.” Han gik ind i sadelrummet og kom tilbage

igen bærende på en af de gamle sadler og en sadelpude. “Hvis du

tager det der med ud,” fortsatte han og gav seletøjet til Patrick, “så

kommer jeg ud med den første.”

Stephen og Patrick vendte sig om og gik rundt om stalden til en

cirkelformet indhegning, der stødte op til folden. Stephen var godt

tilfreds med at lade sin søn foretage udvælgelsen og lænede sig

kejtet op ad hegnet. Mr. Hayes kom ud ad bagdøren i stalden med

en kastanjefarvet hest efter sig. Patrick lagde sadlen hen over heg-

net og tog hesten i øjesyn. Det var et smukt dyr, med en kropsbyg-

ning der var meget lig den rødbrune, han havde set i stalden. Den-

ne hest var gyldenbrun med en kridhvid blis ned over panden og

mulen.

Hesten havde et bidsel på med en lang tømme, og mr. Hayes

trådte ind i midten af rotunden med tømmen i hånden. Han rystede

den blidt. Hesten begyndte at trave i en cirkel rundt om ham. Dens

bevægelser var lette og elegante. Et hyp fra mr. Hayes !k hesten til

at galoppere, samtidig med at den kastede med hovedet og svirpede

med halen. Efter et par minutter stoppede mr. Hayes hesten, og Pa-

trick gik hen til den.
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Mr. Hayes holdt plagen, så Patrick kunne undersøge dens krops-

bygning. Patrick lod hænderne glide ned ad dens hals, sider og ben

og løftede hver af hestens hove op. Hingsten var tydeligvis vant til

at blive rørt ved. Efter at hesten havde ventet tålmodigt på, at mr.

Hayes slap dens hoved, og den igen kunne stå på !re ben, rettede

den opmærksomheden mod græsset, der voksede i rotunden.

“Vil du sadle ham op?” spurgte mr. Hayes Patrick.

“Må jeg se den anden først?” svarede Patrick. Han tænkte på den

rødbrune hest, han havde set i stalden.

“Selvfølgelig.” Mr. Hayes førte hingsten ud af indhegningen. Ef-

ter at have bundet enden af tømmerne rundt om hegnet, gik han

ind i stalden igen. Han vendte tilbage med en anden !reårig, ikke

den rødbrune, men en mørkebrun hest. Patrick betragtede igen mr.

Hayes, mens han arbejdede med hesten i rotunden. Også denne

plag havde en formfuldendt konformation og virkede lige så vel-

trænet som den første. Eftersom han havde afslået at ride på den

kastanjebrune, følte han sig forpligtet til at sadle denne hest op.

Han red hesten 'ere gange rundt i indhegningen. Ridningen var

let og ubesværet, og plagen adlød alle hans kommandoer uden at

tøve. Alligevel var det, som om der manglede noget ved denne hest

og den kastanjebrune.

Han sad af og gav tømmerne til mr. Hayes.

“Det er !ne dyr begge to,” sagde Patrick til ham. Han tav lidt.

“Men jeg kunne ikke undgå at bemærke endnu én i stalden før, en

fuks? Er den hest til salg?”

“Han er tre år gammel, næ, vist nok tre et halvt år,” svarede mr.

Hayes. “Han er en livlig lille bandit. Jeg har haft ham i stalden hele

formiddagen, så jeg kunne arbejde med ham her til eftermiddag. Jeg

er lige begyndt at lægge sadel på ham, og jeg kan allerede mærke,

at han bliver lidt af en udfordring. Ikke ondskabsfuld, vel at mærke,

men uden tvivl livlig. Jeg vil ikke sælge ham, før han er !re år, lige-
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som de andre. Men jeg kan tage ham ud, så du kan se ham, hvis du

vil.”

“Det vil jeg gerne,” sagde Patrick. Han så hen på sin far for at

høre hans mening, men Stephen, der slet ikke ænsede deres samtale,

stod forsigtigt og aede mulen på den kastanjebrune, der stod bundet

uden for indhegningen.

“Mary, vil du tage fuksen ud?” råbte mr. Hayes i retning af stal-

den. Han begyndte at sadle den brune hingst af. “Mary er min dat-

ter,” forklarede han. “Hun er temmelig genert og har ikke så meget

at gøre med salget, men ellers hjælper hun ret meget til med hestene.

Hun er endda bedre til nogle af dem, end jeg er, og fuksen derinde

gør lige, hvad hun siger.”

Patrick havde hverken set eller hørt andre end mr. Hayes, siden

de var ankommet til gården, men nu huskede han lyden i stalden.

Han havde åbenbart ikke været alene derinde.

En vrinsken fangede deres opmærksomhed, og fuksen kom til

syne i stalddøren. Plagen var høj af en Morgan at være og skjulte næ-

sten Mary, der gik ved siden af hesten. Hun havde et fast tag i grime-

skaftet, da hun førte den unge hingst ind i indhegningen.

Den rødbrune plag var endnu mere imponerende i morgensolen,

end den havde set ud i den svage belysning inde i stalden. Og det lod

også til, at hesten selv var klar over det. Den slog 'ere gange med ho-

vedet og gik sidelæns som for at stille sin mahognifarvede skønhed

til skue. Nu kom de ind gennem lågen i indhegningen. Hvis Patrick

havde set godt efter, ville han have opdaget en særlig gnist i plagens

mørkebrune øjne, det særlige, der havde manglet hos de andre to.

Men trods hans !ne blik for heste lagde han overhovedet ikke mær-

ke til denne gnist.

For han kunne ikke tage blikket fra Mary.

Hun førte plagen ind midt i indhegningen og blev stående næ-

sten ubevægelig ved siden af den, idet hun stadig holdt fast i snoren.
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Patrick hørte mr. Hayes fortælle om fuksen, men stemmen var nær-

mest bare en fjern mumlen, af og til afbrudt af et par forståelige ord.

“… og han har et af de ædleste hoveder, jeg nogensinde har set på

en Morgan, dybtliggende øjne og en særdeles god overlinje …”

Patrick nikkede og 'yttede blikket hen på plagen, men hans

grønne øjne blev trukket tilbage til Mary. Hun havde mørkebrunt,

næsten sort hår. Det meste af det var samlet i en løs hestehale i nak-

ken, men et par lokker 'agrede omkring hendes tindinger. Hun hav-

de høje og !ne kindben under lys hud med et skær af det sarteste

rosa. Hun så op på ham med blå øjne omkranset af de længste sor-

te øjenvipper, han nogensinde havde set. Han havde et særligt godt

udsyn til vipperne, fordi Mary slog blikket ned sekundet efter, han

havde mødt det med sit. Hun vendte ansigtet mod fuksen. Hendes

beskedne facon gjorde hende nem at overse, men når man først hav-

de bemærket hende, var man ikke i tvivl om, at hun var meget smuk.

“… lige ben, og du vil bemærke, at han er lige så godt bygget som

de !reårige, og han ender måske med at blive en større hest, over

halvanden meter høj, når han er fuldt udvokset …”

Mary bar en grå bomuldsskjorte og et par gamle arbejdsbukser,

der blev holdt sammen med et brunt læderbælte. Bukserne var stuk-

ket ned i et par slidte ridestøvler, der gik hende til knæene. Men Pa-

trick ænsede knap nok hendes påklædning. Han var meget mere

interesseret i, hvad der var under hendes tøj. Han kunne kun se hen-

des kraveben, der var blottet i skjorteåbningen, omridset af hendes

bryster, og den slanke talje skjult under bæltet. Hun så ud til at være

omkring 1.75 høj, men hendes spinkle skikkelse !k hende til at se

meget mindre ud. Sikke et ædelt eksemplar, tænkte han.

Ud over Marys skønhed var der noget andet, der appellerede til

Patrick: sårbarhed. Hendes ydmyghed måtte være åbenlys for en-

hver, men for en mand fra det bedre borgerskab, som kunne dan-

ne sig et indtryk af en person på baggrund af en præsentation på
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et halvt minut, og for hvem udøvelse af magt over en anden var en

form for tidsfordriv, var den en invitation til nydelse. Patrick var en

høg, der lige havde fået øje på en spurv.

“Han er jo slet ikke redet til endnu, og han har brug for en del

måneders træning, før han vil være klar til en gentleman som dig,”

afsluttede mr. Hayes. “Og, som jeg sagde, jeg sælger dem alligevel

ikke, før de er !re år. Men han er go’, det er helt sikkert.”

Patrick tvang sig selv til at koncentrere sig om bonden. “Jeg skal

være ærlig over for dig, mr. Hayes. Alle unghestene er enestående,

men denne fuks overgår dem alle. Jeg behøver ikke at se dig arbejde

med ham for at vide, at det er ham, jeg gerne vil have, hvis han vel at

mærke bliver godkendt af vores dyrlæge. Vi kan sikkert godt !nde

ud af noget. Han vil være næsten !re i slutningen af sommeren. Kan

jeg give dig et depositum for ham nu og få ham på det tidspunkt?”

Mr. Hayes skubbede hatten mere beslutsomt ned i panden og

glattede sit gråsprængte skæg. “Sådan har jeg aldrig gjort før,” sag-

de han. “Mary, lukker du ikke lige de andre ud på folden?” Mary

smuttede hen til de !reårige og trak dem hen mod lågen til folden.

Patrick så efter hende. Han forestillede sig hende ved sin arm, med

en !n kjole på, mens de gjorde deres entré til et selskab, og han så

sine forældre smile anerkendende, så ansigtsudtrykkene hos de an-

dre gæster, især de andre mænd, imens han gik ved siden af hende.

Han havde altid fået det bedste af alting. Hun ville være det perfekte

match, en lysende smuk, men ydmyg partner i hans verden af vel-

stand og prestige. Han spændte i kæben, overvældet af en pludselig

følelse af desperation ved tanken om ikke at skulle se hende mere,

men så !k han en idé.

“Jeg betaler dig det dobbelte af, hvad du plejer at få for dine hing-

steføl,” udbrød han, hvilket !k bondens ansigtsudtryk til at ændre

sig fuldkommen, “og jeg vil med fornøjelse komme herud i weeken-

derne og hjælpe med træningen. På den måde kan du være sikker
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på, at den får en ordentlig start, som du siger. Jeg lærte at ride i sko-

len, men jeg har aldrig hjulpet med at træne en hest før. At dømme

efter opførslen hos de der !reårige må du være ret god til det.” Pa-

trick smilede og prøvede at se elskværdigt optimistisk ud, samtidig

med at han bekæmpede en sulten trang til at stirre på Marys bagdel,

mens hun gik længere væk.

“Tja,” sagde mr. Hayes omsider, “det er lidt før, end jeg plejer at

give slip på dem, men jeg ved ikke, om jeg kan afslå et sådant tilbud.

Jeg går ud fra, at han kan vænne sig til dig, så hvis du arbejder lidt

med ham, og jeg kan holde øje med, at alt går godt med ham …”

“Så har vi en aftale?” spurgte Patrick.

“Jeg venter dig her hver lørdag formiddag omkring klokken ti,”

sagde mr. Hayes, idet de gav hinanden hånden.

Patricks far slentrede hen til dem. Han så først på Patrick og der-

næst på den røde, som stod og græssede ved siden af ham. “Er det

den?” spurgte han. “Fin farve. Hvornår skal vi sende en lastbil efter

ham?”

“Åh, omkring den 1. september eller deromkring,” sagde mr.

Hayes med et smil.

“Hvabehar?”

“Han er den bedste af dem, far, men han er ikke helt redet til end-

nu,” forklarede Patrick. “Så mr. Hayes beholder ham sommeren over

og arbejder med ham, og så får vi ham om et par måneder. Og jeg

skal hjælpe til med træningen i weekenderne.”

“Åh.” Stephen måbede en anelse og rynkede brynene. “Det går

vel ud over vores lørdagsture.” Hans tonefald var klagende og sur-

mulende. “Men Patrick, du var så ivrig efter at få en hest. Er du sik-

ker på, at du kan vente hele sommeren? De andre to så også ud til at

være nogle !ne eksemplarer i mine øjne,” sagde han.

“Selvfølgelig er de det,” sagde Patrick. “Men et par måneder mere

for den rigtige hest er faktisk ikke så længe at vente. Og der er bare
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et eller andet over den her. Jeg må have den.” Og jeg skal have mere fra

denne gård end fuksen, tænkte han ved sig selv.

“Som du ønsker, min søn,” sagde Stephen og fremtvang et smil.

Han tog checkhæfte og pen frem.

Stephen gav mr. Hayes et depositum for fuksen, og han og Pa-

trick gik tilbage til bilen. Far og søn var tavse, da de kørte tilbage til

hovedvejen ad indkørslen.

“Jeg må sige, at jeg stadig foretrækker gode hestekræfter frem for

en god hest,” sagde Stephen omsider. “Men hvis du mener, at den

røde var et ægte fund, stoler jeg på dig. Det må den være, siden du

vil vente til slutningen af sommeren på den, så hestegal som du er.

Men hver sin smag,” tilføjede han og trådte på speederen med et til-

freds smil, “hver sin smag.”

“Det er et ægte fund,” sagde Patrick, men det var ikke den røde,

han talte om.
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