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”Mennesket er så forfærdeligt …
Det tåler hvad som helst.”

Fra filmen Petra von Kants bitre tårer
af Rainer Werner Fassbinder
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Kapitel  1

I de første toogtredive måneder og elleve dage af vores fangenskab

var vi fire i kælderen. Pludselig var vi kun tre. Selv om den fjerde ikke

havde sagt den mindste lyd de sidste mange måneder, blev der meget

stille, da hun forsvandt. Bagefter sad vi længe tavse i mørket og spe-

kulerede på, hvem af os der mon skulle i kassen næste gang.

Jennifer og jeg var de sidste, der skulle være endt i den kælder. Vi var

langtfra de typiske attenårige piger, der droppede al forsigtighed, så

snart de blev sluppet løs på college. Vi tog vores frihed alvorligt og

var så bevidste om den, at den næsten forsvandt. Vi vidste, hvad der

gemte sig ude i den store verden, og vi havde ikke i sinde at lade det

få fat i os.

I flere år havde vi metodisk observeret og dokumenteret enhver

tænkelig fare, der kunne ramme os: laviner, jordskælv, trafikulykker,

psykopater, rovdyr – al den ondskab, som kunne lure lige uden for

vores vinduer. Vi var overbeviste om, at vores paranoia ville beskytte

os. Hvor sandsynligt er det trods alt, at to piger så velbevandrede i

katastrofer selv skulle ende som ofre?

Begrebet “skæbne“ eksisterede ikke for os. Det var et ord, man ty-

ede til, når man var uforberedt, sjusket, uopmærksom. Skæbnen var

svage menneskers krykke.

Vores forsigtighed, som var tæt på at udvikle sig til en mani i de

sene teenageår, var begyndt seks år tidligere, da vi var tolv år. På en

kold, men solrig januardag i 1991 hentede Jennifers mor os som sæd-
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vanlig fra skole. Selve ulykken husker jeg faktisk ikke. Jeg mindes

bare, at jeg langsomt bevægede mig ud i lyset til den taktfaste, beroli-

gende biplyd af min puls fra hjertemonitoren. De første mange dage

derefter følte jeg mig varm og fuldstændig tryg, når jeg vågnede, men

kun indtil bevidstheden indhentede kroppen, og hjertet sank i livet

på mig.

Jennifer fortalte senere, at hun levende kunne genkalde sig ulyk-

ken. Hendes erindring var typisk posttraumatisk: en tåget, drømme-

agtig sekvens i slowmotion, hvor farver og lys smeltede sammen i en

dramatisk stråleglans. Vi havde været heldige, sagde de. Vi var begge

to alvorligt kvæstede og røg på intensiv i et utydeligt mylder af læger,

sygeplejersker, kanyler og slanger, og bagefter lå vi fire måneder på

en anonym hospitalsstue med CNN brølende i baggrunden. Jennifers

mor havde ikke været lige så heldig.

De anbragte os på samme stue, så vi kunne holde hinanden med

selskab, og for at jeg kunne hjælpe Jennifer gennem sorgen, som min

mor hviskede til mig. Men jeg gættede på, at det også havde noget at

gøre med, at Jennifers far, en uforudsigelig drukkenbolt, der ikke le-

vede sammen med moren, og som vi altid havde gjort alt for at undgå,

var blevet lettet over mine forældres tilbud om at sidde hos os på skift.

Efterhånden som vi fik det bedre fysisk, blev vi overladt mere til os

selv. Det var på det tidspunkt, vi begyndte på notesbøgerne. Et eller

andet skulle vi jo bruge tiden på, sagde vi til os selv, men inderst inde

vidste vi vel godt, at det var et forsøg på at kontrollere en kaotisk og

uretfærdig verden.

Den første notesbog var faktisk bare en blok, der lå på sengebordet

mellem os, med Jones Memorials hospitalslogo trykt med store blok-

bogstaver foroven. Blokken var fyldt med lister over de rædsler, vi så i

fjernsynet, og der var nok ikke mange, der ville kalde det for en rigtig

dagbog. Vi måtte bede sygeplejerskerne om tre blokke mere. De tro-

ede sikkert, vi brugte dem til kryds og bolle eller galgespil. Der var i

hvert fald ikke nogen, der tænkte på at skifte tv-kanal.
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Da vi blev udskrevet, gik vi for alvor i gang med vores projekt.

På skolebiblioteket lånte vi almanakker, medicinske optegnelser og

endda en oversigt over forsikringssager fra 1987. Vi indsamlede data,

behandlede og noterede omhyggeligt de konkrete beviser på mennes-

kets sårbarhed.

Til at begynde med inddelte vi notesbøgerne i otte grundkatego-

rier, men da vi blev ældre, opdagede vi til vores skræk, at der fandtes

mange meget værre ting end FLYSTYRT, ULYKKER I HJEMMET og

KRÆFT. Vi sad længe i den hyggelige, solbeskinnede vindueskarm

på mit kvistværelse og funderede, inden Jennifer i højtidelig tavshed

nedfældede nye overskrifter med fed, sort sprittus: BORTFØRELSE,

VOLDTÆGT, MORD.

Statistikken virkede beroligende på os. Viden er som bekendt magt.

Vi vidste, at sandsynligheden for, at vi blev dræbt af en tornado, var

én ud af to millioner, én ud af tre hundrede og ti tusinde for at dø i

et flystyrt og én ud af en halv million for at blive ramt af en meteor.

I vores forskruede sandsynlighedstænkning var alene det, at vi hav-

de memoreret denne uendelige række af tal, på en eller anden måde

medvirkende til at forbedre vores odds. Ønsketænkning, kaldte vores

terapeuter det et år efter, at jeg kom hjem og fandt alle sytten notes-

bøger stablet på køkkenbordet. Mine forældre sad og ventede på mig

med tårer i øjnene.

Jeg var seksten på det tidspunkt, og Jennifer var flyttet ind hos os,

fordi hendes far sad i fængsel efter sin tredje dom for spritkørsel. Vi

tog bussen hen for at besøge ham, fordi vi ikke syntes, det var helt

sikkert selv at køre endnu. (Der var stadig halvandet år til, vi fik kø-

rekort). Jeg havde aldrig brudt mig om Jennifers far, og det havde hun

heller ikke selv, viste det sig. I dag ved jeg faktisk ikke, hvorfor vi over-

hovedet besøgte ham, men det gjorde vi altså, den første søndag i hver

eneste måned.

Han sad for det meste bare og så på hende, mens han græd. Af og

til forsøgte han at sige noget, men han nåede aldrig særlig langt. Jen-
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nifer stirrede på ham uden at fortrække en mine. Ikke engang nede

i kælderen har jeg set hende så udtryksløs. De sagde aldrig noget til

hinanden, og jeg sad uroligt på stolen, lidt væk fra dem. Hun ville

ikke tale med mig om sin far – ikke et eneste ord sagde hun – så jeg

nøjedes med at holde hende i hånden hele vejen hjem i bussen, mens

hun tavs gloede ud ad vinduet.

Sommeren inden vi startede på universitetet i Ohio, kulminerede

vores ængstelse. Snart skulle vi forlade mit kvistværelse, som vi delte,

og bevæge os ud i det store ukendte – collegecampus.

Som forberedelse lavede vi Listen og hængte den op på indersiden

af døren. Jennifer led af søvnløshed og stod tit op i løbet af natten for

at føje nye punkter til Listen: Du må aldrig gå på biblioteket alene om

aftenen. Du må aldrig parkere bilen mere end seks båse fra dit be-

stemmelsessted. Du må aldrig stole på en fremmed med et punkteret

dæk. Aldrig, aldrig, aldrig.

Inden vi rejste, pakkede vi omhyggeligt de skatte, vi gennem årene

havde fået til jul og fødselsdage: beskyttelsesmasker, desinficerende

sæbe, lommelygter, peberspray. Vi valgte et kollegium, der lå i en lav

bygning, så vi let kunne springe ud i tilfælde af brand. Vi studerede

nøje kortet over campusområdet og ankom tre dage for tidligt, så vi

kunne undersøge stier og gangbroer og danne os et overblik over be-

lysning, sigtbarhed og beliggenhed i forhold til fællesarealer.

Da vi kom ind på kollegiet, fandt Jennifer sit værktøj frem, inden vi

pakkede ud. Hun borede et hul i vinduesrammen og monterede små,

kraftige jernstænger i træet, så vinduet ikke kunne åbnes udefra, selv

om man smadrede ruden. Vi havde en rebstige liggende henne ved

vinduet sammen med en tang, så vi kunne fjerne metalstængerne,

hvis vi fik brug for en nødudgang. Universitetets sikkerhedsfolk gav

os særlig tilladelse til at sætte en ekstra slå for døren. Til sidst satte

Jennifer omhyggeligt Listen op på væggen mellem sengene, og vi så

os tilfredse om i værelset.

Måske udsatte universet os for en slags pervers retfærdighed. Eller
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også var verden omkring os bare farligere, end vi havde regnet med.

Under alle omstændigheder overtrådte vi vores egne regler i forsøget

på at leve det, der mindede om et normalt studieliv. Senere tænkte

jeg, at vi i virkeligheden vidste bedre. Men samtidig viste det sig, at

det almindelige var for fristende. Vi havde undervisning hver for sig,

også selv om det var i hver sin ende af campus. Nogle gange blev vi

hængende i biblioteket for at snakke med vores nye venner længe ef-

ter mørkets frembrud. Et par gange tog vi endda med til fest. Som al-

mindelige unge mennesker.

Efter de første par måneder begyndte jeg faktisk i al hemmelighed

at forestille mig, at vi kunne leve mere ligesom andre mennesker. At

vi kunne lægge ungdommens bekymringer til side og gemme dem

væk i en papkasse derhjemme sammen med de andre barndomsmin-

der. Nu kan jeg godt se, at det var et forræderi mod alt, hvad vi stod

for, da jeg tænkte, at det måske bare var en umoden besættelse, og at

vi omsider var ved at blive voksne.

Heldigvis sagde jeg aldrig noget til Jennifer, og jeg udlevede heller

ikke tankerne. Derfor kunne jeg næsten tilgive mig selv for at have

tænkt dem i de mørke dage og nætter, der fulgte. Vi var bare college-

piger, der levede, som collegepiger nu engang lever. Jeg kunne trods

alt trøste mig med, at vi havde fulgt vores regler til punkt og prikke.

Vi havde stort set uden at tænke over det efterlevet vores beskyttel-

sesstrategi med militærisk præcision. Hver eneste dag fulgte vi den

samme sikkerhedsprocedure, og alle vores handlinger havde en tjek-

liste på tre punkter, en tommelfingerregel og en nødplan. Vi var på

vagt. Vi var forsigtige.

Det gjaldt også den aften. Allerede inden vi flyttede ind, havde vi

undersøgt, hvilket taxiselskab i byen der havde været involveret i fær-

rest ulykker. Dem havde vi oprettet en konto hos, så pengene blev

trukket direkte på vores kort, hvis vi kom af sted uden kontanter el-

ler fik stjålet vores pung. Punkt nummer syvogtredive på Listen var

nemlig: Du må aldrig strande uden penge. Et par måneder efter se-
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mesterstart kunne fyren ved taxicentralens telefon kende vores stem-

mer. Vi skulle bare fortælle, hvor vi ville hentes, og straks blev vi kørt

sikkert hjem til vores kollegiefort.

Den aften var vi til en privatfest uden for campus – for første gang.

Der var lige begyndt at komme gang i den ved midnatstid, da vi be-

sluttede, at vi havde trukket den længe nok. Vi ringede til centralen,

og på rekordtid ankom en smadret, sort personbil. Vi bemærkede

ikke noget usædvanligt, før vi sad i bilen og havde spændt sikker-

hedsselerne. Der var en underlig lugt, men jeg tænkte, at det ikke var

værre, end man kunne forvente af en lokal taxi, og lod som ingenting.

Efter et par minutters kørsel faldt Jennifer i søvn med hovedet mod

min skulder.

Det minde – det sidste fra vores andet liv – står knivskarpt i min

erindring, indkapslet i en perfekt strålekrans af fred. Jeg var tilfreds.

Jeg så frem til livet, det virkelige liv. Vi var på vej. Vi skulle nok blive

lykkelige.

Jeg måtte også have slumret, for da jeg åbnede øjnene igen, var der

fuldstændig mørkt på bagsædet, og byens lys var erstattet af fjerne

stjerner. Den sorte bil drønede ud ad en øde landevej, og horisonten

anedes kun svagt forude. Det her var ikke vejen hjem.

Først gik jeg i panik. Så kom jeg i tanker om punkt syv på Listen:

Du må aldrig gå i panik. Min hjerne begyndte lynhurtigt at rekon-

struere vores dag i et nyttesløst forsøg på at finde ud af, hvor vi havde

begået en fejl. For der måtte være en fejl. Det her var ikke vores “skæb-

ne”.

Jeg konstaterede med bitterhed, at vi havde begået den mest grund-

læggende og elementære fejl af alle. Det var den mest indlysende re-

gel på vores liste, noget alle mødre indprentede deres børn: Du må

aldrig sætte dig ind i en bil.

I rent overmod havde vi bildt os ind, at vi kunne snyde – bare en

lille smule – ved hjælp af vores logik, vores research og alle vores for-

holdsregler. Men intet kunne ændre på, at vi fuldstændig havde ig-
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noreret den regel. Vi havde været naive. Vi havde ikke forestillet os,

at nogen kunne være lige så beregnende som os. Vi havde set fjenden

som en rent statistisk sandsynlighed og ikke taget højde for ægte ond-

skab.

Inde i bilen trak jeg vejret dybt tre gange og betragtede Jennifers

fine, sovende ansigt i et langt, sorgfyldt øjeblik. Jeg vidste, at så snart

jeg rørte mig, ville hun for anden gang i sit korte liv vågne op til

en fuldstændig forandret virkelighed. Langt om længe tog jeg hende

rædselsslagen om skulderen og ruskede blidt i den. Først var hen-

des blik helt sløret. Jeg satte fingeren for læberne, da hendes blik blev

mere fokuseret, og hun begyndte at forstå, hvad der foregik. Erkendel-

sen og frygten i hendes ansigt fik mig til at klynke dæmpet, men jeg

kvalte hurtigt lyden med den ene hånd. Jennifer havde været igennem

så mange lidelser. Hun kunne ikke overleve det her uden mig. Jeg blev

nødt til at være stærk.

Vi sagde ikke en lyd. Vi havde øvet os i ikke at reagere instinktivt i

en nødsituation. Og det her var uden tvivl en nødsituation.

Vi kunne ane vores bortfører gennem den kraftige, gennemsigtige

plastikskærm mellem bagsædet og forsæderne: mørkebrunt hår, sort

uldfrakke, store hænder på rattet. På venstre side af hans hals, delvist

skjult af kraven, var en lille tatovering, men jeg kunne ikke se, hvad

den forestillede. Jeg gøs. Bakspejlet var drejet, så vi næsten ikke kun-

ne se hans ansigt.

Vi prøvede ganske stille dørhåndtagene. Låst. Og vinduerne kunne

heller ikke rulles ned. Vi var fanget.

Jennifer bøjede sig langsomt ned og samlede sin taske op fra gul-

vet. Uden at fjerne blikket fra mig rodede hun lydløst i den. Hun fandt

sin peberspray. Jeg rystede på hovedet – det nyttede ikke noget at

bruge den her i den lukkede kabine. Men det gav os alligevel en vis

tryghed at have den.

Jeg stak hånden ned i min egen håndtaske ved mine fødder. Jeg

fandt en flaske magen til Jennifers, og desuden en lille overfaldsalarm.
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Vi kunne ikke andet end at blive siddende og vente, i stilhed, i angst,

med hænderne knuget krampagtigt om vores peberspray og sveden

piblende frem på panden til trods for den kølige oktoberluft udenfor.

Jeg kiggede rundt i bilen og forsøgte at komme på en plan. Og så

var det, jeg fik øje på det. I afskærmningen foran mig var der nogle

små ventilationshuller, men foran Jennifer var hullerne forbundet til

en anordning i metal og gummi. Den så hjemmelavet ud. Nogle ven-

tiler var forbundet med en slange, som forsvandt ud af syne et sted i

gulvet foran os. Jeg sad helt stille og betragtede den indviklede meka-

nisme, mens tankerne fór rundt i hjernen på mig, men jeg var ude af

stand til at samle dem. Omsider forstod jeg det.

“Vi bliver bedøvet,” hviskede jeg til Jennifer. Jeg så nedslået på min

peberspray og vidste, at jeg ikke ville komme til at bruge den. Jeg

strøg den nærmest kærligt, inden jeg lod den glide ned på gulvet, og

kiggede så atter op på årsagen til vores truende skæbne. Jennifer fulg-

te mit blik og forstod omgående, hvad det betød. Alt håb var ude.

Han måtte have hørt mig tale, for få sekunder efter advarede en

svag hvislelyd os om, at vi snart ville falde i søvn. Der blev lukket

for ventilationshullerne i min side. Jennifer og jeg holdt hinanden i

hånden og greb med vores frie hænder om sædekantens kunstlæder,

mens verden gled væk.

Da jeg kom til mig selv, befandt jeg mig i den mørke kælder, som

skulle blive mit hjem de næste tre år. Jeg tvang mig selv ud af bedø-

velsesrusen og prøvede at fokusere i det grå hav, der svømmede for

mit blik. Da tågen endelig lettede, blev jeg nødt til at lukke øjnene

hårdt i for at stoppe panikken, der truede med at overmande mig. Jeg

ventede ti sekunder, tyve, tredive, og åbnede dem så igen. Jeg så ned

ad mig selv. Jeg var nøgen, og min ene fod var lænket til væggen. En

kuldegysning løb over min ryg, og det vendte sig i min mave.

Jeg var ikke alene. Der var to andre piger, udmagrede, nøgne, læn-

ket til væggen ved siden af mig. Foran os stod kassen. En enkel trans-

portkasse, omkring halvanden meter lang og lidt over en meter høj.
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Åbningen vendte væk fra mig, så jeg kunne ikke se, hvordan den var

lukket. I loftet over os hang en svag pære. Den duvede let fra side til

side.

Jeg kunne ikke se Jennifer nogen steder.
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Kapitel 2

Tretten år senere kunne man sikkert få det indtryk, at jeg levede en

singles drømmetilværelse i New York, hvis altså ikke man kendte mig

– og det var der helt ærligt ingen, der gjorde. Man ville måske tro, at

det hele var endt godt. At jeg var kommet videre. Var ovenpå. Var

kommet over mit traume.

Alt mit tidligere arbejde med statistik havde endda givet resultater,

og jeg havde et stabilt, men ikke ligefrem glamourøst job som aktuar

i et forsikringsselskab. Det gav på en måde meget god mening, syntes

jeg, at være ansat i en virksomhed, der levede af død og ulykke. Og så

lod de mig arbejde hjemmefra. Det var jo det rene paradis.

Mine forældre kunne ikke forstå, hvorfor jeg så hurtigt var flyttet

til New York, min tilstand og alle mine fobier taget i betragtning. De

forstod ikke, at jeg følte mig meget tryggere ved at have tusindvis af

mennesker omkring mig døgnet rundt. Jeg prøvede at forklare dem,

at der altid er nogen, der kan høre dig skrige, i New York. Og endnu

bedre – i den altid vågne storby kunne man være så heldig at bo i

en ejendom med dørmand. Dér var jeg altså, på Manhattans Upper

West Side, omgivet af millioner af mennesker, og ikke ét af dem kun-

ne komme i nærheden af mig, medmindre jeg selv havde lyst.

Bob ville ringe op fra receptionen, og hvis ikke jeg svarede, vid-

ste han, at jeg ikke havde lyst til at få besøg – under nogen omstæn-

digheder. Han bragte selv mine bestillingsvarer op til mig, dels fordi

han havde medlidenhed med hende den skøre i 11G, dels fordi jeg

gav ham tre gange så store julegaver som alle andre. I virkeligheden
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kunne jeg blive hjemme hele dagen, hver eneste dag, og få alle mål-

tider bragt til døren og alle ærinder ordnet. Jeg havde en superstabil

trådløs netforbindelse og den største kabelpakke til fjernsynet. Der

var ikke noget, jeg ikke kunne foretage mig tilbagetrukket fra verden

i den veludstyrede, lille treværelses lejlighed, som jeg havde købt med

hjælp fra mine forældre.

De første år i friheden havde været sindssyge, både i konkret og

i overført betydning. Men takket være fem ugentlige konsultationer

hos dr. Simmons, den psykolog, man havde tildelt os, var jeg i stand

til at begynde på college igen, finde et arbejde og fungere nogenlunde

i den virkelige verden. Men som tiden gik, og mit terapiforløb ikke

længere gjorde fremskridt, indså jeg, at jeg kun kunne nå til et vist

punkt.

Og så gik jeg den modsatte vej. Trak mig tilbage. Langsomt, umær-

keligt. Indtil det blev næsten umuligt for mig overhovedet at komme

ud af lejligheden. Jeg foretrak ganske enkelt at blive inde i min trygge

boble midt i en vild og ukontrollabel verden. En verden, hvis ondskab

for hver dag trængte sig lidt nærmere ind på mig, i takt med at jeg an-

skaffede mig mere og mere avanceret software til at dokumentere den

med.

Så en dag brummede min dørtelefon, og Bob sagde, at det ikke

var en leverance, men en rigtig, levende mand. En fra min fortid. Jeg

skulle aldrig have lukket ham ind, men lige netop denne gæst følte jeg

ikke, jeg kunne være andet bekendt over for. Det var sådan, det hele

begyndte.

“Caroline.” Jeg stod stiv som et bræt på den anden side af døren,

da agent McCordy bankede på. Det var to år siden, jeg havde talt med

ham – da jeg modtog det sidste brev. Jeg var slet ikke klar til at blive

kontaktet af nogen fra mit gamle liv.

Det var, da jeg fik det sidste af korrespondancen fra fængslet, at

jeg var holdt helt op med at gå ud. Bare at røre ved noget, han havde

rørt ved, læse noget, han havde tænkt, var nok til at slynge mig ind i
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den spiral af angst og håbløshed, som jeg ellers troede, jeg havde lagt

bag mig. Dr. Simmons var begyndt at komme på hjemmebesøg. Hun

sagde det ikke direkte, men jeg vidste, at de frygtede, jeg ville tage

mit eget liv, den første måneds tid. Min mor tog et fly. Min far ringede

hver aften. Jeg blev invaderet. Og nu begyndte det hele forfra.

“Caroline, er du sød at åbne?”

“Sarah.” Jeg rettede ham gennem den lukkede dør og var irriteret

over, at han fulgte reglerne og benyttede det navn, jeg ellers kun brug-

te i verden udenfor.

“Undskyld, Sarah, mener jeg. Vil du lukke mig ind?”

“Har du et brev mere?”

“Jeg har noget vigtigt, jeg gerne vil tale med dig om, Car– Sarah.

Jeg ved, at dr. Simmons allerede har nævnt det for dig. Hun sagde, at

jeg godt kunne kigge forbi.”

“Jeg vil ikke snakke om det. Jeg er ikke klar endnu.” Jeg tøvede,

men vidste godt, at der ikke var nogen vej udenom, og jeg skød de tre

slåer til side og låste op. Jeg åbnede langsomt døren. Dér stod han og

fremviste sit politiskilt. Han vidste, at jeg ville have bevis for, at han

stadig var ansat. Det fik mig til at smile. Men smilet forsvandt hurtigt

igen. Jeg lagde armene over kors og trådte et skridt tilbage. “Hvorfor

skal det lige være mig?”

Jeg vendte mig om, og han gik efter mig ind i lejligheden. Vi satte

os over for hinanden, men jeg lod være med at tilbyde ham noget at

drikke af bar frygt for, at han ville hygge sig og blive hængende. Han

så sig omkring.

“Meget gennemført,” sagde han med et tøvende smil. “Du ændrer

dig aldrig, Sarah.” Han fandt notesbog og kuglepen frem og placerede

dem i en perfekt halvfemsgraders vinkel på sofabordet foran sig.

“Det gør du heller ikke,” sagde jeg med hentydning til hans sirlig-

hed. Jeg smilede igen, mod min vilje.

“Du ved godt, hvorfor det skal være dig,” begyndte han langsomt.

“Og du ved også, hvorfor det skal være nu. Det er nu, det sker.”
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“Hvornår præcis?”

“Om fire måneder. Jeg kom for at forberede dig på det. Vi kan for-

berede os sammen. Vi vil samarbejde med dig hele vejen. Du er ikke

alene.”

“Men Christine? Tracy?”

“Christine vil ikke snakke med os. Hun vil heller ikke tale med sin

socialrådgiver. Hun har kappet al forbindelse til os. Hun har giftet

sig med en investeringsrådgiver, som ikke kender til hendes fortid, ja,

han kender ikke engang hendes rigtige navn. Hun bor i en lejlighed

på Park Avenue og har to døtre. Den ene er lige begyndt i børnehave

på Episcopal-skolen. Hun vil ikke have noget med det her at gøre.”

Jeg kendte en lille smule til Christines liv, men jeg havde svært ved

at fatte, at det var lykkedes hende så effektivt at fjerne hele den del af

sin tilværelse. At isolere den som den kræftsvulst, den var.

Det burde egentlig ikke komme bag på mig, for det var Christine,

der havde foreslået, at vi fik nye identiteter, dengang pressen ikke vil-

le lade os være i fred. Hun marcherede målrettet ud fra politistatio-

nen, som om hun ikke havde sultet i de sidste to år og ikke havde lig-

get rullet sammen i et hjørne og grædt i de sidste tre. Hun så sig ikke

tilbage. Sagde hverken farvel til mig eller Tracy, gik ikke i opløsning

ligesom Tracy, bøjede ikke nakken i håbløshed over flere år med yd-

mygelser og smerte. Hun gik bare.

Vi fik kun genfortalt de store linjer i hendes historie af den social-

rådgiver, som vi alle sammen mødtes med, og som hvert år forsøgte

at få os til at mødes ud fra den tvivlsomme teori, at vi kunne hjælpe

hinanden med at komme videre. Christines tilbagemelding var altid

den samme – ellers tak, hun var kommet videre. Og held og lykke til

os andre.

“Hvad så med Tracy?”

“Tracy kommer, men vi kan ikke nøjes med hende, kan du nok for-

stå.”

“Hvorfor ikke? Hun er pålidelig, intelligent, velformuleret. Man

2898_Punktum_Du-må-aldrig.indd   21 26-05-2014   13:54:18



22

kan endda sige, at hun er selvstændig erhvervsdrivende. Er det ikke

nok?”

Han klukkede. “Hun er selvfølgelig en aktiv samfundsborger. Men

ikke ligefrem den lokale grønthandler, vel? Mere den lokale yderligt-

gående feminist. Og da det blad, hun udgiver, har fokus på vold mod

kvinder, kunne man foranlediges til at tro, at hun har sin egen dagsor-

den. Men du har ret,” fortsatte han. “Hun er velformuleret. Det burde

hun også være efter alle de år på universitetet. Men lige i det her tilfælde

kan det give bagslag. Hun vækker ikke just den medlidenhed, vi gerne

skulle have prøveløsladelsesudvalget til at føle. Og så er der også lige

den detalje, at hun er kronraget og har enogfyrre tatoveringer.”

“Hvord…”

“Jeg har spurgt. Ikke talt dem.” Han holdt en kort pause. “Carol–”

“Sarah.”

“Sarah, hvornår har du egentlig sidst været uden for din lejlighed?”

“Hvad mener du?” Jeg vendte hovedet væk og så rundt i min hvide

perle af en mellemkrigslejlighed, som om den også havde en del af

skylden. Mit eget hjemmelavede paradis. “Her er så smukt. Hvorfor

skulle jeg overhovedet have lyst til at gå udenfor?”

“Du ved, hvad jeg mener. Hvornår har du sidst været ude? For at

tage et eller andet sted hen. For at gå en tur. Få noget frisk luft. Mo-

tion.”

“Jeg lufter ud. Nogle gange. Og jeg træner. Altså her.” Jeg så rundt.

Alle vinduerne var lukket og låst, på trods af den smukke forårsdag

udenfor.

“Ved dr. Simmons godt det her?”

“Ja, det gør hun. Hun vil ikke ‘presse mig ud over mine egne

grænser’, som hun siger. Eller noget i den retning. Bare rolig. Dr.

Simmons har styr på det hele. Hun har mit nummer. Eller rettere

numre. OCD, agorafobi, berøringsangst, posttraumatisk stress. Jeg

ser hende stadig tre gange om ugen. Ja, jeg mødes med hende her i

lejligheden. Lad være med at se sådan på mig. Jeg er faktisk en lovly-
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dig borger med fast job og et pænt hjem. Jeg har det fint. Det kunne

være meget værre.”

Jim stirrede på mig med medlidenhed i blikket. Jeg så væk og

skammede mig en lille smule for første gang i et stykke tid. Da han

talte igen, var hans stemme blevet alvorlig.

“Sarah, der er kommet et nyt brev.”

“Send det til mig.” Min skarpe stemme kom bag på os begge.

“Dr. Simmons er ikke sikker på, det er en særlig god idé. Hun ville

ikke have, at jeg fortalte dig det.”

“Det er mit. Adresseret til mig, er det ikke? Og derfor skal du fak-

tisk sende det til mig. Står det ikke i loven, eller sådan noget?” Jeg rej-

ste mig og begyndte at vandre rundt i stuen, mens jeg bed i en finger-

negl.

“Det giver alligevel ingen mening,” begyndte han. “Bare endnu en

gang sludder. Det handler mest om hans kone.”

“Jeg tvivler ikke på, at det er noget sludder. Det er det altid. Men en

dag laver han en smutter og kommer til at afsløre noget. Han fortæller

os, hvor liget er. Ikke direkte, men der slipper et eller andet ud, som

fortæller mig, hvor jeg skal lede.”

“Og hvad har du så tænkt dig at gøre? Hvordan vil du lede? Du vil

ikke engang forlade din lejlighed. Du vil ikke engang vidne til et rets-

møde om prøveløsladelse.”

“Hvad fanden er det for en syg kvinde, der vil gifte sig med sådan

en mand?” afbrød jeg og ignorerede fuldstændig, hvad han sagde,

mens jeg travede hurtigere og hurtigere rundt i rummet. “Hvem er

det, der skriver til fangerne? Har de en eller anden hemmelig drøm

om at blive lænket og tortureret og dræbt? Vil de gerne så tæt på ilden,

at de bliver brændt?”

“Altså, det lader til, at hun har fået hans navn gennem sin kirke.

De har arrangeret det som en eller anden form for barmhjertigheds-

gerning. Ifølge ham selv og hans advokat har det været en succes. De

siger, at han er blevet omvendt.”
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“Den køber du vel forhåbentlig ikke?” Han rystede på hovedet, og

jeg fortsatte. “Jeg er sikker på, at hun fortryder det i samme sekund,

han kommer ud.”

Jeg gik over til sofaen og satte mig med hovedet i hænderne. Jeg

sukkede.

“Jeg kan ikke engang have ondt af hende. Sikke en idiot.”

Under normale omstændigheder ville Jim sikkert have klappet mig

på skulderen, måske endda have lagt armen om mig. Men han vidste

bedre. Han blev, hvor han var.

“Hør her, Sarah, det kan godt være, at hverken du eller jeg tror på,

at han har set lyset og er blevet religiøs. Men hvad nu, hvis prøveløs-

ladelsesudvalget tror på det? Hvad nu, hvis han kun kommer til at

sidde ti år for at have holdt alle jer indespærret og – hvis altså vi har

ret i vores teori – have dræbt mindst én af jer? Er det virkelig nok, når

man tænker på, hvad han har udsat jer for?”

Jeg vendte hovedet den anden vej, så han ikke skulle se, at jeg fik

tårer i øjnene.

“Han ejer stadig huset,” fortsatte Jim. “Hvis han kommer ud, er det

der, han tager hen. Til det hus. Om fire måneder. Med sin baptistiske

fængselskone på slæb.”

Jim skiftede stilling og lænede sig frem. Han forsøgte en ny taktik.

“Din bedste veninde, Sarah. Din bedste veninde. Gør det for Jennifer.”

Nu kunne jeg ikke holde tårerne tilbage. Jeg ville ikke græde foran

ham, så jeg rejste mig op med et sæt og gik ud i køkkenet for at tage

et glas vand. Jeg lod hanen løbe et helt minut, mens jeg samlede mig.

Jeg greb så hårdt fat om kanten på køkkenvasken, at mine knoer blev

lige så hvide som det kolde porcelæn under mine fingre. Han samlede

langsomt sine ting sammen og puttede dem i mappen.

“Du må undskylde, at jeg presser dig sådan, Sarah. Det vil dr. Sim-

mons ikke bryde sig om. Men vi bliver nødt til at få dit vidneudsagn.

Uden dig vil jeg være nervøs for resultatet. Jeg ved, at vi kommer til at

svigte dig. Jeg kommer til at svigte dig. Dommen for kidnapning var
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slet ikke hård nok. Vi havde bare ikke beviserne til at få ham dømt for

mord. Ikke noget lig. Og med dna-beviser, der var … forurenet. Men vi

bliver nødt til at sikre os, at han i det mindste kommer til at afsone hele

straffen for det, vi fik ham dømt for. Vi må ikke løbe nogen risiko.”

“Det var ikke din skyld, at laboratoriet …” begyndte jeg.

“Min sag, mit ansvar. Og tro mig, jeg har måttet bøde for det lige

siden. Lad os få det overstået, så vi kan lægge det bag os.”

Det var nemt for ham at sige. Jeg var ikke i tvivl om, at det var det

eneste, han ville – lægge alt det her kaos bag sig. Hans karrieres stør-

ste fejltrin. For mig var det hele lidt mere indviklet.

Han rakte sit kort frem mod mig, men jeg viftede det væk. Jeg hav-

de hans nummer.

“Jeg vil forberede dig her i lejligheden. Eller hvor som helst, du vil.

Vi har brug for dig.”

“Vil Tracy så også være her?”

“Ja, Tracy kommer også, men …” Han så forlegent over mod vinduet.

“Men hun har stillet det som betingelse, at hun hverken vil se mig,

tale til mig eller være alene med mig, ikke?”

Jim tøvede. Han havde ikke lyst til at svare, men jeg kunne se lige

gennem ham.

“Sig det bare, Jim. Jeg ved, hun hader mig. Bare sig det.”

“Jo, det var hendes betingelse.”

“Okay. Altså, jeg siger ikke ‘ja’, men okay, jeg skal nok tænke over

det.”

“Tak, Sarah.” Han tog et åbent brev frem fra sin notesbog og lagde

det på bordet. “Brevet. Du har ret – det er dit. Værsgo. Men du må hel-

lere tale med dr. Simmons, inden du læser det.”

Han gik hen til døren. Han vidste godt, at han ikke skulle give

hånd. I stedet vinkede han kort til mig gennem stuen og lukkede dø-

ren stille bag sig. Han blev stående udenfor, indtil jeg havde skudt slå-

erne for. Da han havde hørt det sidste klik, forsvandt han. Han kendte

mig godt.
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