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pigen og hendes dukke

Jeg burde vel starte med at sige, at jeg ikke er det venligste menneske.

Jeg prøver nogle gange at være det, men for det meste lykkes det ikke.

Så da det blev min tur til at holde mig for øjnene og tælle til hundrede,

snød jeg.

Jeg stod på den plet, man skulle stå på, når man talte, lige ved skral-

despandene, ved siden af butikken, der solgte engangsgriller og telt-

pløkker. Lige der er der en lille strimmel tilgroet græs, gemt bag en

vandhane.

Jeg kan bare ikke huske, jeg stod der. Ikke rigtigt. Man kan ikke

altid huske den slags detaljer, vel? Man kan ikke huske, om man stod

ved siden af skraldespandene, eller længere oppe ad stien tæt ved toi-

let- og badebygningen, eller om vandhanen rent faktisk var placeret

lige der.

Jeg kan ikke høre mågernes maniske skrig nu eller smage den salte

luft. Jeg kan ikke fornemme varmen fra eftermiddagssolen, der gør,

at jeg sveder under den rene hvide forbinding om mit knæ, eller den

kløende fornemmelse af solcremen, der sidder i kager i mine sår. Jeg

kan ikke genkalde den uklare følelse af at være forladt. Og selvom det

måske/måske ikke spiller nogen rolle, kan jeg heller ikke huske, at jeg

rent faktisk besluttede mig for at snyde og åbnede øjnene.

Hun så ud til at være lige så gammel som jeg, med rødt hår og ansig-

tet dækket af hundredvis af fregner. Hendes cremefarvede kjole var
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støvet langs kanten, fordi hun havde ligget på knæ på jorden, og hun

knugede en lille kludedukke med snavset lyserødt ansigt, brunt uld-

hår og to sorte skinnende knapper som øjne ind til sig.

Det første hun gjorde, var at lægge dukken lige så blidt i græsset

ved siden af sig. Den så ud til at ligge fint og blødt, med armene dum-

pet ud til siden og hovedet hævet en anelse. Jeg syntes i hvert fald, at

det så behageligt ud.

Vi var så tæt på hinanden, at jeg kunne høre kradselydene, da hun

skrabede den tørre jord løs med en pind. Hun havde ikke lagt mærke

til mig, heller ikke da hun smed pinden fra sig, og den landede lige for

mine bare fødder, der var stukket i de der latterlige plastikklipklap-

per. Jeg ville have haft mine tennissko på, men du ved jo, hvordan

min mor er. Tennissko, på sådan en vidunderlig dag som i dag? Du

kan tro nej. Sådan er hun.

En hveps summede om hovedet på mig, og det ville normalt være

nok til, at jeg snurrede rundt på stedet og baskede med armene, men

jeg bekæmpede trangen. Jeg stod helt stille, jeg ville ikke forstyrre den

lille pige, eller også ville jeg bare ikke have, at hun skulle opdage mig.

Hun gravede med fingrene nu, væltede den tørre jord op med sine

bare næver, indtil hullet var dybt nok. Så børstede hun jorden af fing-

rene, så godt hun kunne, tog sin dukke op i favnen igen og kyssede

den to gange.

Det er det, jeg kan huske allermest tydeligt – de to kys, et på panden

og et på kinden.

Jeg har helt glemt at sige, at dukken havde en jakke på. Den var ly-

segul med et sort plastikspænde foran. Det er vigtigt, for nu lukkede

hun spændet op og tog jakken af dukken. Det gik hurtigt, og så prop-

pede hun jakken ned foran på sin kjole.

Når jeg tænker på de to kys, er det nogle gange – som nu – som om

jeg rent faktisk kan mærke dem.

Et på panden.

Et på kinden.
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Det næste, der skete, står knap så tydeligt i min erindring, fordi

det er smeltet sammen med så mange andre erindringer, og har ud-

spillet sig i så mange andre udgaver, at jeg ikke kan skelne de rigtige

fra dem, jeg forestiller mig, eller være sikker på, om der overhovedet

er nogen forskel. Så jeg husker ikke præcis, hvornår hun begyndte at

græde, eller om hun allerede græd. Og jeg ved ikke, om hun tøvede,

inden hun smed den sidste håndfuld jord på. Men jeg er sikker på, at

hun, da dukken var helt dækket, og jorden var banket flad, bøjede sig

frem, knugede den lysegule jakke ind til brystet og græd.

Når man er en dreng på ni, er det ikke nemt at trøste en pige. Især

ikke, når man ikke kender hende, eller ved hvad der er galt.

Jeg gjorde mit bedste.

Jeg ville bare lægge armen helt let om skulderen på hende – sådan

som min far gjorde, når han gik ved siden af mor på en af vores man-

ge gåture – jeg sjokkede frem mod hende og kunne i et kort øjeblik

af ubeslutsomhed ikke finde ud af, om jeg skulle sætte mig på knæ

ved siden af hende eller blive stående. Jeg vaklede akavet mellem de

to stillinger, fik overbalance og styrtede så i slowmotion, så det før-

ste den grædende pige oplevede, var hele min kropsvægt, der blidt

puffede hendes ansigt ned i den nygravede grav. Jeg ved stadig ikke,

hvad jeg skulle have sagt, og jeg har tænkt rigtigt meget over det. Men

da jeg lå der ved siden af hende med næsetippen helt tæt på hendes,

sagde jeg prøvende: ”Jeg hedder Matthew. Hvad hedder du?”

Hun svarede ikke lige med det samme. Hun lagde hovedet på skrå

for at se mig an, og da hun gjorde det, kunne jeg mærke et af hendes

lange hår glide hen over min tunge og lægge sig til rette i mundvigen.

”Jeg hedder Annabelle,” sagde hun.

Hun hed Annabelle.

Pigen med det røde hår og ansigtet dækket af hundredvis af freg-

ner hed Annabelle. Prøv at huske det, hvis du kan. Hold fast i det,

uanset hvad der sker i dit liv, uanset hvad der kan få dig til at glemme

det – gem det et eller andet sikkert sted.
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Jeg rejste mig. Forbindingen om mit knæ var blevet beskidtbrun. Jeg

fortalte hende, at vi legede gemmeleg, og at hun gerne måtte være

med, hvis hun ville. Men hun afbrød mig. Hun talte roligt, lød hver-

ken vred eller ked af det. Og det hun sagde, var: ”Du er ikke velkom-

men her mere, Matthew.”

”Hvad?”

Hun kiggede ikke på mig, kom op på alle fire og stirrede på den

lille bunke jord – bankede den fin igen, helt fin og perfekt. ”Det er min

fars campingplads. Jeg bor her, og du er ikke velkommen. Gå hjem.”

”Men …”

”Skrid!”

Hun havde rejst sig på et øjeblik, nærmede sig med fremskudt bryst

som et lille dyr, der forsøgte at se større ud, end det var. Hun sagde

det igen: ”Jeg sagde skrid. Du er ikke velkommen.”

En måge grinede hånligt, og Annabelle råbte: ”Du har ødelagt det

hele.”

Det var for sent at forklare noget som helst. Da jeg nåede stien, sad

hun atter på knæ på jorden med den lille gule dukkejakke op til kin-

den.

De andre børn råbte og skreg, de ville have, jeg skulle finde dem.

Men jeg ledte ikke efter dem. Jeg løb. Forbi toilet- og badebygningen,

forbi butikken, tværs over pladsen – jeg løb så hurtigt, jeg kunne,

så mine klipklapper klaprede mod den varme asfalt. Jeg stoppede

ikke undervejs, jeg satte ikke engang farten ned, før jeg var så tæt

på vores campingvogn, at jeg kunne se min mor sidde udenfor i en

liggestol. Hun havde sin stråhat på og sad og kiggede ud over havet.

Hun smilede og vinkede til mig, men jeg viste, at jeg stadig ikke var

i kridthuset. Vi havde været oppe at skændes dagen før. Det var lat-

terligt, for det var faktisk kun mig, der blev ked af det, og sårene var

næsten helet nu, men mine forældre har nogle gange svært ved at

give slip.

Især mor, hun bærer nag.
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Det gør jeg vel i grunden også.

Jeg vil lige fortælle dig, hvad der skete, for det er også en god måde

at introducere min bror på. Han hedder Simon. Jeg tror, du ville kun-

ne lide ham. Det gør jeg. Men om et par sider er han død. Og han blev

aldrig den samme efter det.

Da vi ankom til Ocean Cove Holiday Park – trætte efter den lange

rejse og desperate efter at udforske det hele – fik vi at vide, at vi måtte

være overalt på pladsen, men vi måtte ikke gå ned til stranden alene,

fordi stien derned var stejl og ujævn. Og fordi man er nødt til at gå et

stykke på hovedvejen for at nå derhen. Vores forældre var sådan nog-

le, der bekymrede sig om den slags – stejle stier og hovedveje. Jeg be-

sluttede mig alligevel for at gå ned til stranden. Jeg gjorde tit ting jeg

ikke måtte, og min bror fulgte altid efter. Hvis jeg ikke havde besluttet

at kalde den her del af min historie pigen og hendes dukke, kunne

jeg have kaldt den: forskrækkelsen ved faldet og blodet på mit knæ,

for det var også vigtigt.

Det var forskrækkelsen ved faldet og blodet på mit knæ. Jeg har

aldrig været god til det der med smerte. Jeg hader det. Jeg er sådan

en tøsedreng. Da Simon indhentede mig, lige der hvor stien snor sig,

og træernes rødder stikker op af jorden, klar til at fælde intetanende

ankler, tudede jeg som et lille barn.

Han så så bekymret ud, at det var næsten komisk. Han havde et

stort, rundt ansigt, altid med et smil plastret fast, og det fik mig til at

tænke på månen. Men pludselig så han så fucking bekymret ud.

Det her er, hvad Simon gjorde. Han tog mig op i favnen og bar mig,

skridt for skridt, tilbage ad stien, op ad skrænten, et par kilometer eller

deromkring, tilbage til vores campingvogn. Det gjorde han for mig.

Jeg tror et par voksne forsøgte at hjælpe, men du må forstå, at Si-

mon var en lille smule anderledes end de fleste af de mennesker, du

ellers støder på. Han gik på en specialskole, hvor de blev undervist i

de mest basale ting, som f.eks. at man ikke må tale med fremmede,

så hver gang han var usikker på sig selv eller var ved at gå i panik, så
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ville han ty til det, han havde lært i skolen for at føle sig tryg. Sådan

fungerede han.

Han bar mig helt alene. Men han var ikke stærk. Det var et symp-

tom på hans sygdom, hans muskler var svage. Det hedder et eller an-

det, som jeg ikke lige kan komme på nu, men jeg skal nok slå det op,

hvis jeg kan komme til det. Det betød, at den tur med mig i favnen

næsten slog ham ihjel. Så da vi nåede tilbage til campingvognen, lå

han i sengen resten af dagen.

Her er tre ting, jeg kan huske helt tydeligt, fra da han bar mig:

1) At min hage slog ind mod hans skulder, mens han gik. Jeg var

bange for, at det gjorde ondt på ham, men jeg var alt for opslugt

af min egen smerte til at sige noget.

2) Så jeg kyssede hans skulder god igen, som når man er lille, og

tror at det rent faktisk virker. Jeg tror ikke, han lagde mærke til

det, for min hage slog ind mod hans skulder hver gang, han tog

et skridt, og når jeg kyssede ham, slog mine tænder i stedet ind

i ham, og det må om noget gøre endnu mere ondt.

3) Schyy, schyy. Det skal nok gå. Det sagde han, da han satte mig

ned uden for vores campingvogn, før han løb ind for at hente

mor. Måske har jeg ikke sagt det tydeligt nok – Simon var vir-

keligt ikke stærk. Det var sikkert det hårdeste, han nogensinde

havde gjort, at bære mig hjem, men han forsøgte stadig at bero-

lige mig. Schyy, schyy. Det skal nok gå. Han lød så voksen, så

blid og sikker. For første gang i mit liv føltes det virkelig, som

om jeg havde en storebror. I de første korte sekunder, mens jeg

ventede på, at mor kom ud, og jeg sad med armene om knæene

og stirrede på jord og grus, som var presset ind i huden og var

overbevist om, at jeg kunne se knoglen – i de korte sekunder –

følte jeg mig fuldstændigt tryg.
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Mor rensede såret og forbandt det, og så råbte hun ad mig, fordi jeg

havde bragt Simon i så frygtelig en situation. Far råbte også ad mig.

På et tidspunkt råbte de begge ad mig, så jeg vidste ikke, hvem af dem

jeg skulle kigge på. Det var sådan det fungerede. Selvom min bror var

tre år ældre, var det altid mig, der havde ansvaret for alt. Jeg hadede

ham ofte for det. Men ikke denne gang. Denne gang var han min helt.

Nå, men det var den historie, der ligesom præsenterede Simon. Og

den er også grunden til, at jeg ikke var i kridthuset hos mor, da jeg

forpustet nåede hjem til vores campingvogn og forsøgte at danne mig

et overblik over det, der var sket med den lille pige og hendes klude-

dukke.

”Skat, du er bleg som et lagen.”

Mor sagde altid, at jeg var bleg som et lagen. Nu om stunder siger

hun det hele tiden. Men jeg havde helt glemt, at hun også sagde det

dengang. Jeg har fuldstændig glemt, at hun altid har sagt, at jeg var

bleg som et lagen.

”Mor, du må undskylde det den anden dag.” Og jeg mente det. Jeg

havde tænkt meget på det. På, at Simon måtte bære mig, og på, hvor

bekymret han så ud.

”Det er okay, min skat. Vi er på ferie. Du skal bare hygge dig. Din

far er gået ned til stranden sammen med Simon, de har taget dragen

med. Skal vi gå ned til dem?”

”Jeg tror gerne, jeg vil være her lidt. Der er alt for varmt udenfor.

Jeg tror gerne, jeg vil se lidt fjernsyn.”

”På sådan dejlig en dag som i dag? Helt ærligt, Matthew. Hvad skal

vi stille op med dig?”

Hun spurgte med smil i stemmen, som om hun ikke rigtigt tænkte,

at de skulle stille noget op med mig. På den måde kunne hun være ret

sød. På den måde kunne hun især være sød.

”Det ved jeg ikke, mor. Undskyld. Undskyld for det hele.”

”Det er allerede glemt, min ven.”

”Er du sikker?”
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”Det er jeg. Skal vi ikke bare gå ned og flyve med drage?”

”Det har jeg altså ikke rigtigt lyst til.”

”Du skal ikke se fjernsyn, Matt.”

”Jeg er ved at lege gemmeleg.”

”Gemmer du dig?”

”Nej, det er mig der skal finde de andre. Jeg skulle faktisk allerede

have fundet dem.”

Men de andre børn var begyndt at kede sig, mens de ventede på at

blive fundet og var gået sammen i mindre grupper, og de legede an-

dre lege. Jeg havde ikke lyst til at lege mere. Så jeg slentrede lidt rundt

for mig selv, og pludselig var jeg nået hen til det sted, hvor pigen hav-

de siddet. Hun var der ikke mere. Der var kun en lille dynge jord, fint

pyntet med et par smørblomster og en marguerit og to pinde, der dan-

nede et lille fintformet kors for at markere stedet.

Jeg blev så trist. Og jeg bliver en lille smule trist bare ved tanken om

det, nu. Nå, men jeg er nødt til at løbe. Jeanette fra billedkunstgrup-

pen er ved at lave sin version af en nervøs fugl; hun flagrer rundt i den

anden ende af gangen og prøver at fange min opmærksomhed.

Den der papmaché laver jo ikke sig selv.

Jeg må løbe.
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familieportrætter

Det næste, der skete, var, at mor skruede op for lyden på radioen, så

jeg ikke kunne høre hende græde.

Det var dumt. Jeg kunne jo godt høre hende. Jeg sad lige ved siden

af hende i bilen, og hun græd virkeligt højt nu. Det samme gjorde far

for den sags skyld. Han græd og kørte på samme tid. Jeg vidste fak-

tisk ikke, om jeg også græd, men det gjorde jeg nok. Det lod til, at jeg

burde gøre det. Så jeg rørte ved mine kinder, men det viste sig, at de

var tørre. Jeg græd overhovedet ikke.

Det er det her, folk mener, når de taler om, at man er lammet, er det

ikke? Jeg var lammet, jeg kunne ikke engang græde, hører man nogle

gange folk sige i fjernsynet. Altså, i talkshows om formiddagen og så-

dan noget. Jeg kunne intet mærke, forklarer de. Jeg var bare fuldstæn-

digt lammet. Og publikum nikker medfølende, som om de alle har

prøvet præcis det samme, som om de alle sammen ved præcis, hvor-

dan det føles. Jeg går ud fra, at det var sådan, det var, men dengang

havde jeg det rigtigt skidt med det. Jeg skjulte ansigtet i hænderne, så-

dan at mor og far troede, at jeg græd sammen med dem, hvis de skulle

vende sig om.

De vendte sig ikke om. Der var ingen, som lagde en beroligende

hånd på mit knæ, ingen af dem sagde, at det nok skulle gå. Ingen hvi-

skede schyy, schyy.

Jeg vidste det allerede dengang – jeg var fuldstændigt alene.

Det var underligt at finde ud af det på den måde.
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I radioen præsenterede værten en ny sang med munter stemme,

som om det var den bedste sang nogensinde, og som om det gjorde

hans liv komplet, at han fik lov at præsentere den. Men intet af det gav

mening. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor værten var så glad, når noget

så forfærdeligt var sket. Det var min første rigtige tanke. Det var det,

jeg kunne huske, at jeg tænkte, da jeg ligesom vågnede. Det er den

bedste måde, jeg kan beskrive det på – selvom jeg ikke rigtigt havde

sovet.

Erindringerne fordampede, på samme måde som en drøm, når

man åbner øjnene. Det var meget ligesom det. Jeg kunne kun fornem-

me rammerne – aften, jeg løb, politiet var der et eller andet sted.

Og Simon var død.

Min bror var død.

Jeg kunne ikke holde fast i noget af det. Det ville jeg ikke kunne i me-

get lang tid.

Jeg kan heller ikke tale om det, endnu. Jeg har kun én chance for at

få det hele fortalt ordentligt. Jeg må være nænsom. Er nødt til at folde

det forsigtigt ud, så jeg kan folde det lige så fint sammen igen, hvis det

alt sammen bliver for meget. Og alle ved, at den bedste måde at folde

noget lige så fint sammen på er, at følge de folder, der allerede er der.

*

Min bedstemor (min mormor, hende jeg kalder Nanny Noo) læser bø-

ger af Danielle Steel og Catherine Cookson, og hver gang hun får en

ny bog, er det første hun gør, at bladre om til den sidste side og læse

den.

Hun gør det hver eneste gang.

Jeg boede hos hende et stykke tid. Kun den første uge eller noget i

Når-vanviddet-rører-på-sig.indd   18 08-07-2014   16:29:09



19

den stil. Det var en virkelig trist uge og den ensomste i hele mit liv. Jeg

tror ikke, det er muligt at føle sig mere ensom, heller ikke selvom man

ikke har sin morfar eller sin Nanny Noo til at holde en med selskab.

Du har sikkert aldrig mødt min morfar, men hvis du har, vil du

vide, at han er en ivrig havemand. Selvom han ikke har en have. Det

er egentlig ret sjovt, når man tænker over det. Men så er det heller

ikke sjovere, for han lejer en lille kolonihave ikke så langt fra, hvor de

bor, og der dyrker han grøntsager og krydderurter, for eksempel ros-

marin og nogle andre, som jeg hele tiden glemmer hvad hedder.

Den uge var vi der hele tiden. Indimellem hjalp jeg ham med at

luge, eller også sad jeg i den ene ende af haven og spillede Donkey

Kong på min Game Boy Color, jeg skulle bare have skruet ned for ly-

den. Men for det meste gik jeg rundt og løftede sten og fliser for at

kigge på insekterne neden under. Jeg kunne bedst lide myrer. Simon

og jeg ledte altid efter myretuer i vores have. Han syntes, de var fan-

tastiske, og han tiggede og bad mor om at få en myrefarm inde på sit

værelse. Han fik det som regel, som han ville. Men ikke denne gang.

Morfar hjalp mig med at løfte de største af fliserne, så jeg kunne se

myrebeboerne neden under. I det øjeblik, flisen blev flyttet, blev my-

rerne helt vanvittige og myldrede af sted, mens de overleverede hem-

melige beskeder til hinanden og slæbte deres bittesmå hvide og gule

æg ned under jorden i sikkerhed.

I løbet af et par minutter ville jordoverfladen været fuldstændigt

øde, bortset fra et par enkelte bænkebidere måske, der vandrede klun-

tet hen over jorden for at se, hvad al den ballade gik ud på. Det skete,

at jeg stak en pind ned i et af de små huller, og femten-tyve arbejds-

myrer dukkede straks frem igen, i angreb – klar til at ofre livet for

kolonien. Jeg kunne aldrig finde på at gøre dem noget. Jeg ville bare

kigge.

Når morfar var færdig med at luge eller grave grøntsager op eller

så nye, lagde vi forsigtigt fliserne på plads og gik hjem til te. Jeg kan

ikke huske, at vi nogensinde talte sammen. Det må vi have gjort, jeg
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ved det godt. Men de ord, vi udvekslede, er forsvundet fuldstændigt

fra min hukommelse – som myrer ned i et hul.

Nanny Noo lavede god mad. Hun er et af den slags mennesker, der

prøver at få mad i en i det øjeblik, man træder ind ad døren, og hun

stopper ikke med at nøde i al den tid, man er der. Hun kan til og med

finde på at lave en hurtig sandwich til turen.

Det er sødt. Jeg tænker, at mennesker, der er så gavmilde, når det

kommer til mad, besidder en ganske særlig godhed. Men den uges

tid, jeg boede hos dem, var særligt svær, for jeg havde ingen appetit.

Jeg havde kvalme det meste af tiden, og en eller to gange kastede jeg

rent faktisk op. Det var også svært for Nanny Noo. Når hun ikke kan

fikse et problem gennem maven – med en skål suppe, for eksempel,

eller en grydestegt kylling eller et stykke sandkage – bliver hun usik-

ker og ked af det. Jeg udspionerede hende engang, da hun stod i køk-

kenet, bøjet over de urørte retter og græd.

Det sværeste var, når jeg skulle i seng. Jeg sov i gæsteværelset, hvor

der aldrig bliver helt mørkt, fordi der står en gadelampe lige ude på

den anden side af vinduet, og gardinerne er så tynde. Jeg lå vågen hver

eneste aften i evigheder og stirrede ud i det dunkle værelse, mens jeg

ønskede, at jeg bare kunne komme hjem – og jeg spekulerede på, om

det nogensinde ville ske.

”Må jeg sove herinde i nat, Nanny?”

Hun rørte sig ikke, så jeg listede langsomt ind i værelset og løftede

op i det ene hjørne af hendes dyne. På grund af sine kolde knogler har

Nanny Noo et af de der elektriske varmetæpper, men det var en varm

nat, så tæppet var ikke tændt, og i næste øjeblik stak jeg i et hyl, da jeg

trådte på stikket med min bare fod.

”Lille skat?”

”Er du vågen, Nanny?”

”Schyy, du vækker bare morfar.”

Hun løftede dynen, og jeg krøb op i sengen til hende. ”Jeg trådte på
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stikket,” sagde jeg. ”Det gjorde lidt ondt.”

Jeg kunne fornemme varmen fra mormors ånde mod mit øre. Jeg

kunne høre morfars rytmiske snorken.

”Jeg kan ikke huske noget som helst,” sagde jeg til sidst. ”Jeg ved

ikke, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde.”

Det var i det mindste det, jeg ville sige. Jeg tænkte ikke på andet,

og jeg ville så gerne sige det, men det er ikke det samme. Jeg kunne

fornemme mormors ånde mod mit øre. ”Du trådte på stikket, stakkels

pus. Du slog din fod.”

Da jeg kom hjem igen, var der kun mor og far og mig. Den første af-

ten sammen sank vi alle tre ned i den store, grønne sofa ved siden af

hinanden, sådan var det altid, for Simon kunne bedst lide at sidde i

skrædderstilling på gulvet – med ansigtet helt tæt på tv-skærmen.

Det var sådan vores familieportræt så ud. Det er ikke lige det, man

regner med, at man vil savne. Måske lægger man ikke engang mærke

til det alle de gange, man sidder der mellem sin mor og far på den

store, grønne sofa med sin storebror på gulvet – i vejen for fjernsynet.

Måske lægger man ikke engang mærke til det.

Men man bemærker det, når han ikke sidder der mere. Man lægger

mærke til så mange steder, han ikke er, og man hører så mange ting,

han ikke siger.

Jeg gør.

Jeg hører det hele tiden.

Mor tændte for fjernsynet, da EastEnders begyndte. Det var en slags

ritual. Vi optog det endda på video, hvis vi ikke var hjemme. Det var

sjovt, fordi Simon var helt vild med Bianca. Vi drillede ham altid med

det og sagde, at Ricky ville give ham nogle tæsk. Det var kun for sjov.

Han grinede altid højt ad det og trillede rundt på gulvet. Han havde

det, man kalder en smittende latter. Når han grinede, blev alt en lille

smule bedre.

Jeg ved ikke, om du ser EastEnders, og selvom du gør, forventer jeg
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ikke, at du kan huske så gammelt et afsnit. Men det her afsnit blev lig-

gende i min bevidsthed. Jeg kan huske, at jeg sad på sofaen og så Bi-

ancas bedrag, så alle løgnene om, at hun havde været i seng med sin

mors kæreste, og en helt masse andet komme for dagen, på bitreste

vis. Det var i det afsnit, at Bianca forlod Walford.

Vi talte ikke sammen i lang tid efter. Vi bevægede os ikke engang.

Andre programmer begyndte og sluttede langt ud på natten. Det her

var vores nye familieportræt – os tre, side ved side, mens vi stirrede

på det sted i rummet, hvor Simon plejede at sidde.
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