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Tak til min mand for din store hjælp. Til mine fire piger 
for jeres tro på mig. Tak til min forlægger for ris og ros. 
Men den største tak til Kicki - uden din stærke vilje til at 
leve, ville jeg ikke have fået muligheden for at skrive 
denne bog. 
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PROLOG 
 
 
 
 

Jeg sidder ved det lille bord i køkkenet og lader mine øj-
ne glide ned over de mange sider, jeg har skrevet. De 
handler om en del af mit liv, som gør mig vemodig, men 
også taknemmelig over, at jeg i dag kan sidde her og væ-
re så harmonisk. 

Solens stråler rammer de røde blomster, jeg plukke-
de i går. Den røde farve giver mig ro og lykke, og jeg for-
står, at jeg er kommet igennem den lange tunnel, jeg har 
bevæget mig i de seneste år. I lang tid har den røde farve 
gjort mig utryg. Først nu indser jeg, den er tegn på nyt 
liv, symbol på alt levende, kærlighedens farve.  

Længe sidder jeg og lader mig tryllebinde af de røde 
blomster. 
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FØRSTE KAPITEL 
 
 
 
 
Jeg kom til verden en ualmindelig kold majdag. Når min 
mor senere gav udtryk for, at hun syntes, maj var en 
kold og trist måned, troede jeg, det var fordi, det var den 
måned, jeg var født i.  

Jeg blev døbt i juli måned. Mit navn er Mona Lange, 
og hvor blev jeg drillet med Lange. Min mor sagde, at 
hvis børn ville drille, så kunne de drille med alt; jeg var 
bare et alt for let offer.  

Min far var leder af et stort malerfirma og var næsten 
aldrig hjemme. Hvornår, jeg var blevet til, var en gåde, 
for mine forældre så ikke ud til at kunne lide hinanden. 
Der var i det hele taget ingen varme og kærlighed i mit 
barndomshjem, og jeg mindes hverken kys eller kram. 
Hvis jeg slog mig eller var syg og havde ondt, sagde mor: 
Vi er lavet af kød og blod, og alle har ondt en gang imel-
lem, det skal man ikke pibe over.  

Mor arbejdede seks dage om ugen; hun var dame-
frisør og havde egen salon, og så gik hun til en masse 
selskaber med byens snobber, selvom de fleste i den 
kreds benyttede den dyrere salon på torvet. Mine for-
ældre var derfor ikke meget hjemme, men jeg havde det 
også bedst alene, for jeg følte mig helt forkert, når mor 
var der. Hun var meget smuk, helt brunt hår og en fin, 
hvid hud. Jeg var for bleg, sagde hun ofte. Jeg var også 
for lang og ranglet. Derfor blev jeg også drillet med, at 
Lange var så lang.  
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Da jeg kom i ottende klasse, voksede mine jævnaldrende 
meget, mens jeg stod stille. Så var de pludselig højere 
end mig, men på det tidspunkt var jeg så kuet, at det 
ikke betød noget. Og det kunne ikke gøre mig glad. Fra 
jeg var omkring elleve år, husker jeg ikke et eneste lyk-
keligt øjeblik. Jeg havde det måske godt nok, mine for-
ældre drak ikke meget, og jeg fik ikke tæv. Var altid ren 
og pæn i tøjet, fik god mad og rigeligt med lommepenge, 
bare ingen kærlighed. Selvom mine forældre nok elskede 
mig, så viste de det ikke.  

Engang i første klasse var jeg til fødselsdag, og da pi-
gens mor og pigen kyssede hinanden, blev jeg varm in-
deni. Det var noget helt utroligt at se, og jeg tænkte, ba-
re det var mig, men da jeg i sjette klasse så det samme, 
blev jeg forlegen. Man kunne da ikke vise sine følelser, 
når der var andre til stede. Når jeg så film, hvor der var 
kys og kram, så jeg også væk, og jeg spurgte en dag min 
mor, hvorfor nogle rørte ved hinanden, når andre så det. 
Hun svarede, at man i det hele taget ikke skulle røre ved 
hinanden; man kunne få en masse sygdomme.  
 
Da jeg var færdig med folkeskolen, forventede mine for-
ældre, at jeg skulle på gymnasiet, og da jeg ikke havde 
andre idéer selv, blev det sådan. Jeg var jo også klog nok 
og havde fået gode karakterer. 

Nu kunne jeg begynde på en frisk, håbede jeg, for her 
var der næsten ingen, der kendte mig. De vidste ikke, at 
jeg ingen venner havde, og at jeg altid var den stille pige. 
Jeg kunne være en anden. Desværre viste det sig hurtigt, 
at jeg ikke kunne, og hurtigt faldt jeg tilbage i rollen som 
klassens stille pige. Jeg kunne godt snakke lidt i timer-
ne, når læreren spurgte om noget fagligt, men i frikvar-
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tererne var jeg tavs og alene. Vi var faktisk tre, der altid 
sad bøjet over bøgerne, og på en måde var det dejligt, jeg 
ikke var den eneste. Men ensomheden var stadig blind 
passager, og da jeg havde sagt nej til en masse fester, 
holdt de op med at invitere mig.  
 
Da vi på et tidspunkt skulle på et studieophold i udlan-
det, overvejede jeg at blive hjemme, men mine forældre 
så meget mærkelige ud, da jeg sagde det. De vidste jo 
heller ikke, hvordan jeg havde det, eller hvem jeg egent-
lig var. Men med, det skulle jeg.  

Vi skulle til Italien med bus, og jeg havde overvejet at 
spille syg og blive hjemme, men noget fik mig alligevel til 
at tage med. Jeg ville i grunden gerne se noget af den 
store verden.  

Idet jeg steg op i bussen, mærkede jeg det gamle sug 
i maven, hørte fortidens stemmer: Jeg vil sidde ved si-
den af Emma! Også mig! Vild forvirring lige til læreren 
sagde: Jeg bestemmer. Nye udbrud: Øv, jeg vil ikke sidde 
ved siden af Lange, det er snyd! Jeg huskede de gange, 
min sidemand havde klemt sig ned et andet sted for at 
undgå mig. Latteren bag i bussen. Sangen som alle sang 
med på, bare ikke mig. Men denne gang ønskede jeg fak-
tisk at sidde for mig selv. Så kunne jeg nyde landskabet 
uden at skulle vride hjernen med at finde på noget ge-
nialt at sige. 

Vi var af sted i fem dage, og jeg nød det meget. Jeg så 
blandt andet Venedig, som jeg var vild med. Når de an-
dre gik på cafe om eftermiddagen, fortrak jeg til smukke 
steder, hvor jeg ofte sad og tegnede i flere timer. Jeg var 
en del alene, men det var dejligt at være væk fra mine 
forældre.  

 7



På busturen hjem igen kom jeg til at sidde ved siden af 
Emil, som var den tredje stille elev i klassen. Først sagde 
vi ikke noget til hinanden. Jeg skævede til ham, han var 
virkelig pæn. Hvorfor mon han ikke snakkede med de 
andre? Det gjorde han faktisk også ind imellem, og det 
virkede, som om de andre havde respekt for ham. Måske 
holdt han bare af at være alene, selv om det var svært at 
forstå, at man kunne vælge det frivilligt.  

Efter en times tid, hvor han havde læst i en bog, og 
jeg havde kigget ud ad vinduet, så han pludselig på mig, 
smilede og sagde:  

- Du er faktisk køn, ved du det?  
Jeg blev så paf, at jeg vist glemte at rødme.  
- Det virker ikke, som om du er klar over det, fortsat-

te han, - klog er du også, vi drenge burde stå i kø, men 
du er måske til piger?  

Først troede jeg, han lavede grin med mig, men hans 
øjne var alvorlige. Jeg sagde ikke noget, for hvad skulle 
jeg sige?  

- Du skal lære at tro på dig selv, jeg vil gerne hjælpe 
dig, hvis jeg må. Jeg kommer og besøger dig en dag, når 
det bliver hverdag igen.  

Han så kort på mig, tog sin bog og begynde igen at 
læse. Imens sad jeg som lammet, ikke en lyd havde jeg 
sagt, og jeg følte mig komplet dum. Totalt åndssvagt, tro 
mere på mig selv! Hvordan skulle jeg kunne det, når jeg 
ikke turde sige et ord? 
  
Resten af turen læste og sov Emil, og jeg prøvede at tage 
mig sammen til at sige noget. Ingen havde nogensinde 
sagt så meget pænt til mig. Men modet kom aldrig, for 
jeg hørte hele tiden min mors stemme i mit øre: Tag dig 
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nu sammen pigebarn, du sidder altid herhjemme og kuk-
kelurer. Gå dog ud og find dig nogen venner. Hvis der el-
lers er nogen, der gider være sammen med en, der aldrig 
siger et fornuftigt ord.  
 
Da vi kom i skole igen, talte han heller ikke til mig, så 
jeg tænkte, det nok var noget, jeg havde drømt.  

Det blev fredag, og alle snakkede om de fester, de 
skulle til i weekenden. Men det rørte mig ikke længere. 
Jeg ville læse en ny bog, jeg havde købt.  

Om eftermiddagen kom min mor ind til mig.  
- Emil fra din klasse har lige ringet; han spurgte, om 

du var hjemme, og jeg sagde, at det var du altid. Han 
spurgte, om han måtte komme forbi ved halv ottetiden. 
Hvis ikke det passer, må du bare ringe.  

Først sad jeg som lammet, så tænkte jeg, han nok 
ville have hjælp med lektier, selvom han var en af de 
dygtigste. Nej, det kunne ikke passe, men hvad ville han 
mig så? Jeg måtte ringe og sige, jeg var syg, for hvad 
skulle jeg tale med ham om?  

Ved aftensmaden kunne jeg næsten ikke spise, og 
det hjalp ikke, at mor fortalte, Emils familie var en af de 
rigeste i byen og meget snobbet. Det kaldte hun alle, der 
ikke fik sat hår i hendes salon, men i den store, dyre 
midt på torvet. Når hun omtalte dem med foragt, tænkte 
jeg altid, at det jo ellers var de samme, hun gik til sam-
menkomster med.  

Aldrig havde jeg været så nervøs, og da klokken var 
syv, havde jeg det, som om jeg virkelig var syg. Halv otte 
var han ikke kommet, og jeg håbede, han havde for-
trudt. Kun dybt inde var et lille håb, et ønske om at op-
leve, hvordan det var at have en på min egen alder at 
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snakke med. Så ringede det på døren, og inden jeg nåe-
de ud i entreen for at åbne, havde mor allerede lukket 
op; hun smilede, og på fem minutter var der kommet fle-
re ord ud af hendes mund, end jeg sagde på en hel uge. 
Emil var venlig, tålmodig og høfligt lyttende, men efter 
lidt tid spurgte han, om han måtte se mit værelse. Tavs 
nikkede jeg og førte an, og jeg lukkede døren efter os for 
at få fred for min mor. Jeg fortrød hurtigt, for nu var vi 
helt alene.  

- Må jeg sætte mig? 
Jeg nikkede. Mine årer dunkede, og jeg kunne ikke 

få et ord frem. Så gik døren op, og mor spurgte, om vi 
ville have noget. Jeg var målløs, for hun havde aldrig før 
spurgt til mine behov. Nå, men det var jo også for Emils 
skyld, ikke min.  

- En kold sodavand ville være dejligt, sagde Emil med 
et smil.  

Mor kom tilbage efter kort tid med en vand og et glas. 
Emil hældte halvdelen op i glasset og gav mig det; selv 
tog han flasken. Jeg blev rørt og fik en stor klump i hal-
sen. Han drak lidt, og så begyndte han at tale.  

- Først vil jeg lige sige, at jeg synes, du er en dejlig og 
sød pige. Men du tror ikke på dig selv, og det er forkert, 
for vi er alle noget særligt på hver vores måde. 

Han lod blikket fare ud ad vinduet, hvor den store eg 
fra nabogrunden vinkede med krogede grene. 

- Når du ikke tror på dig selv, så gør andre det jo hel-
ler ikke, Mona. Jeg vil virkelig gerne lære dig at kende, 
for du virker ærlig talt mere interessant end de andre 
skvadrende gæs i klassen.  

Og så fortalte han om sig selv og sin familie. Jo, de 
var rige og også af god familie, og alt skulle være perfekt 
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udadtil. Var man lidt anderledes, gik det ikke. Han sad 
et øjeblik helt stille, øjnene fik et trist glimt, og han strøg 
sig over panden, før han fortsatte.  

- Jeg har faktisk ikke så meget rigtig fritid, for jeg 
spiller klaver tre gange om ugen og synger én gang. Jeg 
elsker musik; jeg har tre søstre, som alle går til sport, li-
gesom mine forældre gør. Jeg er den eneste, der er mu-
sikalsk. Jeg synes, man via musikken kan leve sine fø-
lelser helt ud. For livet er jo ikke altid nemt, vel?  

Han så ivrigt på mig.  
- Vil du ikke fortælle lidt om dig selv?  
Jeg forsøgte at synke min klump, der blokerede for al 

tale. 
- Hvis ikke lige nu, er det helt ok. Jeg kommer igen. 

Jeg håber, vi kan blive venner.  
Han smilede og takkede for sodavand.  
- Vi ses i morgen, Mona, jeg finder selv ud.  
Så var han væk igen, og der sad jeg uden at have 

sagt noget som helst. Det fik mig til at føle mig endnu 
mere dum. Ikke et eneste ord havde jeg sagt, og inde i 
mit hoved havde mine tanker travlt med at håne mig. 
Det var da også vildt dumt, når der endelig var en jævn-
aldrende at snakke med. Ja, bare det at have en at tale 
med overhovedet, for mine forældre snakkede jeg jo ikke 
med. Og så havde jeg bare siddet tavs som en østers. Åh, 
hvor dumt! Nu gad han nok ikke komme mere.  
 
Men det gjorde han. Fra den dag kom han flere gange 
om ugen. Og da jeg først havde vænnet mig til ham, be-
gynde jeg at åbne mig, og han blev den første rigtige ven, 
jeg havde.  
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Emil var anderledes end andre drenge. Han var ofte al-
vorlig, og jeg fornemmede, der var noget, han var ked at. 
Men hvad, ville han ikke ud med, og måske var han ikke 
selv helt klar over, hvad det var.  
 
Da foråret kom, tog vi ofte ud til vandet og sad i græsset 
og drak koldt vand og lavede lektier. I skolen talte vi ik-
ke sammen. Til gengæld snakkede vi eller skrev beske-
der mange gange om dagen, når vi ikke var sammen. Vi 
havde den samme humor, og når vi først begyndte at 
grine, kunne vi ikke stoppe igen. Hvis jeg var ked af det, 
kunne han mærke det med det samme. Så gjorde han 
alt for, at jeg skulle blive glad igen. Han var meget føl-
som og læste mig som en åben bog.  

Ofte havde han sin guitar med, og jeg nød, når han 
spillede for mig. Mest var det romantiske tekster, han 
sang. Lige før min fødselsdag sagde han:  

- Jeg har skrevet en sang til dig, der mangler kun et 
par linjer. Det er en sang, der måske kan få dig til at væ-
re gladere for dig selv.  

- Hvor er det vildt! Når jeg så hører den i radioen en 
dag, så er det min sang.  

Jeg gav ham et stort smil.  
- Så så, små slag, måske kommer den ikke i radioen. 
- Er det ikke altid dig, der siger, man skal tro på sig 

selv? 
- Jo, og det gør jeg også, jeg roser mig selv hver dag 

for at være sådan en god dreng, der altid lever op til sine 
forældres forventninger, forsøger at gøre dem glade. Pro-
blemet er bare, at jeg på den måde svigter mig selv. Livet 
er svært.  

 12



Han rejste sig og gik over til det ene vindue. Stod tavs. 
Det var sjældent, han var så trist. Alvorlig, men aldrig 
ked af det som nu. Han kom langsomt over til mig, løf-
tede mit ansigt og så mig lige ind i øjnene.  

- Du har ret, for at kunne elske andre, må man elske 
sig selv først. Men man må bare ikke glemme sig selv og 
de ting, man brænder for. 

- Hvad kunne du gøre, der ville få dine forældre til at 
blive kede at det? spurgte jeg, men han greb hurtigt sin 
guitar og begyndte igen at synge. 

- Emil, sagde jeg. 
Han rystede på hovedet.  
- Ikke nu, Mona. 

 
Dagen før min fødselsdag sagde mor:  

- Kommer Emil i morgen og spiser?  
Jeg så glad på hende.  
- Det vil han nok gerne! 
- Godt, for far og jeg er blevet inviteret til middag, I 

vil nok hellere være alene. I kan købe noget i Delikates-
sen. 

Det blev ikke nødvendigt, for da jeg spurgte Emil, så 
han skuffet ud:  

- Jeg skal til fødselsdag hos min farmor. Det er ær-
gerligt, men så bliver dine forældre vel hjemme? 

- Nej, men det gør ikke noget, jeg laver bare min stil 
færdig. 

- Jeg kommer i morgen eftermiddag, jeg har noget til 
dig. 
 
Dagen efter så han temmelig træt ud og havde svært ved 
at følge med i timerne. Jeg var bekymret, for det lignede 
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ikke Emil at være så uoplagt. Han gik med mig hjem ef-
ter skole, men inden jeg fik spurgt ham om grunden til 
hans tristhed, sagde han:  

- Sæt dig og luk øjnene.  
Han begyndte at spille og synge. Jeg åbnede øjnene 

og betragtede ham. Hans lyse bølgede hår hængte ned i 
panden. De milde gråblå øjne så ind imellem på mig 
med et kærligt glimt. Han var en meget smuk ung mand. 
Sangen handlede om en blomst, der stod alene på mar-
ken og var ensom. Da foråret kom igen, kikkede den op 
og opdagede glad, at marken var fuld af blomster. En 
fugl havde drysset frø over alt på marken. Nu var den al-
drig ensom mere. Jeg mærkede tårerne, og da sangen 
var færdig, gav jeg ham et knus.  

- Det er den bedste gave, jeg har fået, tak! 
- Den handler om os, jeg er fuglen, der drysser frø, og 

næste sommer er du ikke alene, men har mange gode 
venner. 

- Jeg har dig, det er nok. Hvornår blev du færdig? 
- Jeg skrev hele natten på den, er så ked af, at du 

skal være alene i aften. Jeg har teksten her, så kan du 
læse den, når du har lyst. 

- Du er det dejligste menneske, jeg kender; du vil al-
tid være min bedste ven. 
 
Vi var sammen hele sommeren. Da mine forældre rejste 
til Italien, blev jeg hjemme, og Emil var hos mig næsten 
hele tiden. Han sov også hos mig. Vi slog et telt op i ha-
ven og lå til langt ud på natten og snakkede og lo. Men 
kærester var vi aldrig. Jeg tænkte ikke, det var mærke-
ligt, han aldrig forsøgte at røre mig. Han var den første 
dreng, jeg kendte, men jeg var ikke forelsket i ham. Han 
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var min ven, og det var dejligt. Faktisk fik han åbnet mig 
så meget, at jeg efter sommerferien også begyndte at 
snakke med de andre piger i klassen. Jeg blev også bed-
re til at snakke fagligt, og de mundtlige karakterer steg. 
Mine forældre var glade for mit venskab med Emil - det 
er godt, du får hjælp med lektierne, det har virkelig hjul-
pet. Han er en klog dreng, og så kommer han fra en or-
dentlig familie, sagde min mor ofte. 

Vi var sammen hele 2. g og en del af 3., men så æn-
drede det sig. Sidste del af 3.g sås vi ikke meget. Vi hav-
de travlt med lektier og eksaminer, og det var, som om 
han blev mere tavs og alvorlig. Men det var nok fordi, 
han var stresset, tænkte jeg. Var vi endelig sammen, var 
det kun mig, der snakkede. Nu, jeg havde åbnet for ta-
len, kunne jeg ikke stoppe igen.  
 
Lige før eksamen var vi hjemme hos mig, mens mine for-
ældre var ude. Vi lavede mad sammen og spiste. Plud-
selig lagde han armene rundt om mig og kyssede mig. 
Jeg blev så overrasket, at jeg stod som stivnet. At et an-
det menneske rørte ved mig og kyssede mig, var så u-
normalt for mig, og at det var Emil, min bedste ven, 
gjorde det endnu mere bizart. Hvor længe der gik, er ik-
ke til at sige, men pludselig stormede han ud ad døren.  

Da han var væk, fik jeg en underlig følelse af at have 
mistet en ven. Min eneste. Efter en times tid havde jeg 
sundet mig og var nået frem til, at der jo ikke var sket 
noget slemt. Jeg havde ikke følt andet end chok, og jeg 
ville ikke miste en ven på grund af det. Jeg ringede til 
Emils mobil, men han tog den ikke. Så ringede jeg hjem 
til ham, men han var der ikke.  
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Jeg havde kun været på besøg hos ham en enkelt gang. 
Hans forældre havde været søde nok, måske havde de 
spurgt om lidt for meget; det syntes Emil, sagde han se-
nere. Om det var derfor, det kun blev til et enkelt besøg, 
vidste jeg ikke. Måske var det efter den dag, han blev 
mere trist. Jeg lagde en besked på hans telefon om, at 
jeg meget gerne ville tale med ham. Men han ringede ik-
ke, og næste dag var han ikke i skole. Jeg ringede igen 
de næste to dage, og hans mor sagde, han var syg. Jeg 
savnede ham. Det var første gang, vi ikke havde snakket 
sammen så længe. Når mine forældre var væk, lagde jeg 
næsten ikke mærke til det, men at Emil var væk, var 
slemt. Jeg troede ikke på, han var syg, og jeg følte igen, 
jeg havde mistet ham.  

På tredjedagen lå der et brev til mig, da jeg kom 
hjem. Han skrev, at han ikke kunne være sammen med 
mig lige nu, at han var nødt til at finde ud af, hvem han 
var, og hvad han ville med sit liv. Han var ked af, at han 
havde kysset mig - at han havde udnyttet, vi var venner. 
Men han skrev også, at jeg stadig var hans bedste ven, 
men vi måtte holde en pause, så han kunne tænke.  

Jeg forstod intet, men jeg blev nok nødt til at gøre, 
som han bad om. Næste dag havde vi sidste skoledag og 
skulle til fest hos en af de andre fra klassen, men jeg 
havde ikke lyst nu, så jeg blev hjemme. Ingen ville jo 
savne mig. Den næste tid begravede jeg mig totalt i mine 
eksamensfag. Jeg var godt forberedt, for jeg lavede ikke 
andet end at læse. Så glemte jeg lidt, at jeg savnede Emil 
så meget. Jeg skrev et langt brev til ham og fortalte, at 
jeg savnede ham og ikke var spor sur på ham. At jeg vil-
le vente på ham og aldrig kunne få en bedre ven. Han 
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var det menneske, der havde lært mig, at jeg var god 
nok. Han betød alt for mig.  
 
Jeg så ham ikke de næste uger, men til den næstsidste 
eksamen sagde Mie, at hun havde set ham, og at han så 
forfærdelig ud. Han lignede en, der var syg. Jeg blev så 
forskrækket, at jeg begynde at græde, og Mie blev helt 
ked af, at hun havde fortalt det og sagde:  

- Jeg giver en kop kaffe.  
Da vi sad over kaffen, sagde hun:  
- I er vist meget glade for hinanden, ikke? Alle har el-

lers altid troet, Emil var bøsse.  
Hele vejen hjem var ordet bøsse i mit hoved. Nu for-

stod jeg alt. Det var derfor, jeg kun var med ham hjem-
me én gang. Hans forældre kom dengang med hentyd-
ninger til, at vi var kærester, men da Emil inderst inde 
ville have dem til at finde ud af, han var bøsse og accep-
tere det – ville han ikke have, de skulle tro, vi var sam-
men. Jeg forstod, at jeg ikke kunne hjælpe ham. Emil 
måtte selv finde ud af og acceptere, hvem han var, men 
jeg var bange for, at en bøsse som søn aldrig ville passe 
ind i hans forældres verden.  
 
De næste dage var svære at komme igennem. Vi skulle 
gudskelov op i et fag, jeg var rigtig god til, for jeg havde 
svært ved at koncentrere mig. Jeg tænkte på Emil og 
ønskede, jeg kunne hjælpe ham.  

Jeg skulle op en fredag, og lørdag skulle vi køre hes-
tevogn. Det gik godt med eksamen. Jeg fik 10, og mit 
gennemsnit var 10,3. Mine forældre var ikke med, da jeg 
fik den sidste karakter. Alle de andres forældre var der 
med blomster og flag. Om aftenen fik vi ganske vist læk-

 17



ker mad, men jeg havde følt mig meget ensom, da jeg 
kom ud fra eksamenslokalet. De burde have været der 
ligesom alle andre. De skulle have krammet mig og sagt, 
de var stolte af mig. Jeg havde opdaget, det var os, der 
var unormale, og jeg forstod pludselig, hvad det tomme 
hul, jeg havde i hjertet, betød. Jeg savnede at mærke 
mine forældres arme om mig. 

Vi skulle ind på skolen lørdag morgen, og der tog de 
med, men det gjorde alle andres forældre også. Og så 
kunne de prale med mine gode karakterer.  
 
Emil var der ikke, og jeg spurgte alle, men ingen vidste 
noget. Jeg blev trukket op i hestevognen og havde det, 
som om jeg var i trance. Jeg svævede oppe over vognen 
og så, hvordan jeg blev mere og mere fuld for hvert be-
søg, vi var på. Jeg var ikke vant til at drikke, og fra det 
sidste sted, hvor festen skulle finde sted, var der et par 
timer, hvor jeg ikke kunne huske, hvad der skete. Kun, 
at én løftede mig op, og så gik jeg ud som et lys.  

Det næste, jeg opfattede, var, at jeg stod under en 
bruser, mens en fremmed mand hjalp med at vaske mig. 
Jeg protesterede svagt og sagde, at jeg godt selv kunne, 
og han gik. Og der stod jeg syg og enormt fuld af skam. 
Få minutter efter var han tilbage med en varm badekå-
be, som han rakte mig med et smil.  

– Kom, sagde han, - du trænger til at sove lidt.  
Han førte mig ind på et værelse, hjalp mig ned på 

sengen og puttede dynen om mig, og selvom min fornuft 
sagde mig, at jeg burde tage hjem, var jeg for fuld til at 
gå derfra. Han satte et vandfad ved sengen og sagde med 
et stort smil:  

- Sov godt, jeg kikker ind til dig om lidt. 
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Det sidste, jeg tænkte, var: Emil kom og hent mig.  
 
Da jeg vågnede igen, havde jeg ondt i hovedet og kvalme. 
Jeg lå lidt og tog mod til mig. Jeg havde intet tøj, kun 
morgenkåben, så jeg kunne ikke stikke af. Jeg åbnede 
stille døren og listede ud. Der var en lang gang med en 
masse døre. Hvor skulle jeg gå hen? Kvalmen var nu så 
stor, at jeg måtte finde et badeværelse, og heldet var 
med mig. 

Jeg skyllede mit ansigt, før jeg gik ud igen. Jeg hus-
kede ikke meget fra aftenen før, end ikke, hvor jeg var, 
men jeg mente, vi skulle holde festen hos Nanna. Men 
manden, der havde hjulpet mig, var ikke Nannas far. 
Jeg åbnede den sidste dør på gangen, og en stue duk-
kede op. Til min store lettelse så jeg flere af mine klasse-
kammerater ligge og sove rundt omkring på gulvet og i 
sofaer. Så var jeg da ikke helt alene. Pludselig mærkede 
jeg en hånd på skulderen, og da jeg vendte mig, så jeg 
manden fra i aftes. Han smilede til mig, og jeg så, han 
havde de flotteste øjne, jeg nogensinde havde set. Han 
førte mig ud i køkkenet og stod lidt og så på alt rodet. Så 
rystede han på hovedet.  

- Kom, vi stikker af! 
Han trak mig over til en dør ud til hall´en, og jeg så 

forskrækket på ham. 
- Tag det roligt, vi skal bare ovenpå.  
Han hjalp mig op ad trappen.  
- Ja, her bor jeg så, sagde han, da vi kom op på før-

stesalen, - jeg laver lige lidt morgenmad. Æg plejer at 
være godt mod tømmermænd. Forresten, så hedder jeg 
Peter og er Nannas farbror. Når hun vågner, kan du låne 
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noget tøj af hende. Og bare rolig, der var andre, der blev 
meget fulde, og jeg læser medicin, så jeg er ikke sart.  

Jeg fik det ikke bedre af hans ord.  
- Sæt dig ind i stuen, så kommer jeg snart.  
Han kom hurtigt med et glas cola, og da han gik, sad 

jeg bare og prøvede at glemme kvalmen, der blev værre 
og værre. Lidt efter var han der igen. Denne gang med 
æg og brød, men bare synet var nok til, at jeg blev lig-
bleg. Han så det og sagde:  

- Læg dig ned, det hjælper nok lidt.  
Han lagde et tæppe over mig.  
- Prøv at sove lidt, så går jeg ned og ser til resten af 

dine kammerater.  
Åh ja, tænkte jeg, bare sove og slippe for skammen.  

 
Jeg sov kun lidt, og da jeg vågnede, gik jeg ned til de an-
dre. Jeg stod lidt bag den lukkede dør flov over at vise 
mig i badekåbe, men da mit tøj var væk, strammede jeg 
kåben om mig og gik stille ind. De sad alle i stuen, og 
nogen af pigerne græd. Jeg stod stille. Hvorfor græder 
de? tænkte jeg bange. Nanna fik øje på mig.  

- Rikke har lige ringet fra skolen. Emil har begået 
selvmord; de fandt ham for to timer siden.  

Jeg hørte en skrige, og så blev alt sort.  
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ANDET KAPITEL 
 
 
 

 
De næste dage var alt tåget for mig. Jeg sov næsten hele 
tiden, og når jeg var vågen, var jeg svimmel. Peter var 
hos mig, og jeg spurgte, hvorfor jeg var så svimmel.  

- Jeg har givet dig noget beroligende, sagde han.  
- Er Emil død?  
- Ja. Han bliver begravet i morgen, men du er for 

svag til at komme med.  
Jeg ville sige, at jeg ville med, men alt blev igen sort 

for mig. Næste gang jeg slog øjnene op, spurgte jeg efter 
mine forældre. 

- Jeg har snakket med dem, og de er glade for, du er 
her, jeg passer på dig, min ven.  

Og igen måtte jeg give efter for mørket. Hvor mange 
dage jeg lå på den måde, er jeg ikke klar over, men på et 
tidspunkt vågnede jeg og var lidt mere klar i hovedet og 
rejste mig med stort besvær og vaklede ud på badevæ-
relset. Da jeg var færdig, var mine kræfter væk, og jeg 
gled ned på gulvet. Senere mærkede jeg Peter løfte mig 
op og forsigtigt lægge mig på sengen.  

- Du skal blive i sengen, jeg hjælper dig og passer på 
dig, jeg vil altid være der for dig, du er min nu og altid.  

Og han kyssede mig på panden, mens jeg forvirret 
forsøgte at fokusere på hans ansigt.  
 
Da jeg vågnede igen, var jeg ikke klar over, om jeg havde 
drømt, hvad Peter sagde. Jeg var ikke så tung i hovedet, 
mine øjne havde normalt syn, og jeg kunne mærke min 
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krop igen. Og savnet. Jeg huskede, og jeg savnede Emil. 
Jeg undrede mig over, at jeg var her endnu, for jeg kend-
te jo ikke Peter. Og alligevel passede han mig. Hvor gam-
mel mon han er, og skal han ikke arbejde? Hvorfor har 
mine forældre ikke hentet mig endnu? Hvor mange dage 
har jeg ligget her?  

Jeg græd igen over, at Emil var væk, min eneste ven. 
Livet var ikke værd at leve nu. Døren gik op, og denne 
gang var det Nanna, der kom med en bakke med mad. 

- Hvor længe har jeg været her? spurgte jeg og tørre-
de øjnene.  

Da Nanna sagde en uge, blev jeg forskrækket.  
- Så længe! Hvem har passet mig?  
- Peter. 
Og det var jeg jo godt klar over.  
- Han har givet dig noget beroligende, for du flippede 

godt nok ud, da du hørte, Emil var død. Han er lige kørt 
lidt, men ellers har han siddet ved dig hele tiden.  

- Hvorfor? Han kender mig jo ikke.  
Nanna kiggede væk.  
- Det ved jeg ikke, spis nu, han kommer om lidt.  
Og så var hun væk igen. Maden så lækker ud, og jeg 

mærkede, jeg var sulten. Jeg spiste lidt og besluttede at 
finde en telefon og ringe efter mine forældre, så jeg kun-
ne komme hjem igen. Hjem … jeg tænkte på mine for-
ældre, ledte efter bare et lille tegn på, at de elskede mig, 
men jeg kunne ikke komme i tanke om nogen. Huskede 
kun de gange jeg var blevet såret. Hvis jeg bare havde 
haft en søster eller bror, så ville jeg ikke have følt mig så 
ensom. Første gang vi skulle i Tivoli, glædede jeg mig 
meget. Jeg var vel syv år. Da vi gik ind, mærkede jeg et 
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sug i maven. Trak lidt i min mors hånd. Må jeg prøve no-
get, vil du prøve noget med mig nu? 

Mor trak hånden til sig: Far og jeg sætter os i Perlen 
og spiser lidt mad, så kan du selv gå rundt og prøve 
tingene. 

Hvor var jeg ensom, da jeg gik rundt og så på alle de 
ting, man kunne prøve med en voksen. Det, jeg måtte 
prøve alene, var for helt små børn. Så da jeg mødte mine 
forældre igen, havde jeg kun prøvet to ting. Hvorfor er du 
altid sådan en kedelig én; her får du alle de billetter, du 
vil, og så har du intet prøvet, skændte min mor. Nu hus-
kede min underbevisthed alle de glade børn med en vok-
sen i hånden, og jeg mærkede igen ensomheden; nu var 
jeg helt alene. Tanken om at have mistet det eneste 
menneske, der bekymrede sig om mig, var så skræm-
mende, at jeg et kort sekund tænkte, det bedste ville 
være at følge Emil. Jeg følte mig også utryg her i det 
fremmede rum, længtes efter mit værelse, jeg ville hjem. 
Men jeg var så træt, at jeg lige måtte hvile mig lidt igen.  
 
Da jeg vågnede, duftede der af mad. Åh nej, nu er han 
hjemme. Jeg svingede benene ud af sengen. Jeg vil væk 
nu, tænkte jeg og gik ud på badeværelset. Jeg tog et 
hastigt bad og bemærkede, at der hang et rødt sæt tøj 
på døren. Det måtte være Nannas. Der var også et sæt 
undertøj, og mærkerne sad i endnu. Jeg rødmede ved 
tanken om, at det skulle være Peter, der havde købt det 
til mig, huskede hans hænder på min krop, eller var det 
noget, jeg havde drømt? Jeg måtte væk, før han opda-
gede mig, og jeg listede stille ud gennem gangen over 
mod døren; jeg hørte ham nynne en sang og så ham stå 
i køkkenet med ryggen til. Han var i gang med at vende 
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to bøffer, og bordet var smukt dækket med lys og servi-
etter. I det samme vendte han sig og så på mig.  

- Nåh, så er Tornerose vågnet. Kom og spis med mig! 
Du kunne passe tøjet, smilede han glad, - godt. Rødt 
klæder dig meget, du burde ikke gå med andet, min 
skat, du er så smuk. Kom og sæt dig. 

Min skat?! Jeg stod stille, burde ikke være her, måtte 
hjem. Men der var ingen, der havde sagt skat til mig, ef-
ter mormor døde, og jeg hungrede så meget efter kær-
lighed, at jeg blev stående og så på ham med nysger-
righed, selv om han også skræmte mig. Alt var uvirkeligt 
som i en drøm, og hans øjne lyste med en glød, jeg aldrig 
havde set før. De tryllebandt mig, og tavs satte jeg mig 
ved bordet, og han serverede maden.  

- Hvordan har du det?  
Jeg var så dybt inde i hans øjne, at jeg ikke svarede. 

Mens vi spiste, fortalte han om sig selv, og jeg nød at hø-
re hans dybe, rolige stemme. Han skålede med mig, og 
hver gang hans øjne mødte mine, følte jeg mig helt i 
hans magt. Jeg så på hans hænder og ønskede, han 
skulle røre ved mig. Trangen var så stor, at jeg ikke kun-
ne koncentrere mig om andet. Først da han leende sag-
de, spis nu lidt, min skat! fik jeg så meget styr på mig 
selv, at jeg kunne spise og høre efter, hvad han fortalte: 

- Jeg er enogtredive år og færdig som læge om seks 
måneder. Jeg arbejder på et hospital om aftenen og i 
weekenden. Når jeg er færdig, køber jeg et hus. Jeg er 
træt af at bo her hos Morten, du ved - Nannas far og 
min storebror. Men jeg glæder mig meget til at få mit 
eget. Og en kone, tilføjede han, - der venter på mig, når 
jeg kommer hjem. Jeg har længe ønsket mig min egen 
familie, har altid måttet låne andres. Da jeg var i Afrika 
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som frivillig på et hospital, var jeg meget rørt over den 
måde, man var over for hinanden på, når man var fami-
lie. Man tog sig af de syge og de gamle, og alle havde et 
ansvar over for alle. Ikke som her, hvor man bare sender 
de gamle på plejehjem.  

Han smilede.  
- Skål!  
Jeg løftede mit glas. 
- Det varmede helt ind i hjertet, når man havde hel-

bredt eller blot lindret smerterne på en, og de andre 
nærmest faldt på knæ af glæde, - at se deres ansigter 
lyse op, som var alle problemer løst. At de skulle direkte 
hjem til den samme fattige hytte, de kom fra, var lige 
meget. Det var en fantastisk tid de to år, jeg var der. Det 
lærte mig, at dybt inde er de meget lykkeligere der trods 
fattigdom, end vi er her. Alt er så materielt i de vestlige 
lande. Jeg savner smilet i folks øjne. 

Peter holdt inde; der var en træt rynke i hans pande. 
– Jeg ville ønske, jeg kunne redde hele verden fra alt 

ondt. Undskyld, jeg snakker så meget, men de år betød 
meget for mig. 

Han skålede ofte med mig, og jeg var helt afslappet 
og ligeglad med alt. Kun det at høre og se på ham betød 
noget lige nu, varmen i hans øjne, når han så på mig. 
Det var ligesom, de skiftede farve, og når han smilede, 
nåede smilet også hans smukke øjne. Jeg huskede min 
mormors blik, når hun så på mig, da jeg var lille.  

Peter brugte sine hænder meget, når han blev ivrig. 
Han mindede om en lille dreng, der fortalte om alt det, 
han skulle være, når han blev stor. Men pludselig stop-
pede han og begynde at le.  
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- Du er jo træt, min skat! Kom, nu skal jeg hjælpe dig 
i seng, klokken er også mange nu.  

Jeg følte mig svimmel og måtte støtte mig til Peter 
ind til sengen, hvor han hjalp mig under dynen, og en 
stemme sagde skiftevis, jeg må væk, og kom, rør ved mig, 
du må ikke gå fra mig. Jeg så på ham med længsel i 
mine øjne, og han vendte sig bort. Jeg følte en stor skuf-
felse og var overrasket over mine tanker. Han kiggede på 
mig, før han langsomt lukkede døren og kom hen til sen-
gen. Hans øjne så indgående på mig. Så tog han lang-
somt sit tøj af. Han var utrolig smuk, og hver muskel var 
spændt i min krop. Han lagde hovedet lidt på skrå og så 
på mig. 

- Er du helt sikker på, du vil det her? 
Jeg var stadig ør efter vinen. Jeg huskede, de andre 

piger i klassen havde fortalt om, at nu havde de været i 
seng med drengene. Om hvor skønt det havde været, 
den bedste oplevelse de havde haft. Det havde skræmt 
mig at tænke på det, men det havde også gjort mig nys-
gerrig. Synet af denne voksne mand gjorde mig forlegen. 
Mine øjne mødte hans, og igen så jeg varmen. Jeg nik-
kede stille. Han lod sine læber kærtegne min hals og mi-
ne skuldre. Så satte han sig op.  

- Sig mig, har du været sammen med en før?  
Jeg lå lidt, før jeg svarede, var lidt flov over, at jeg 

stadig var jomfru.  
Han så længe på mig.  
- Måske er det en dårlig idé, det her. Jeg er nok ikke 

den rigtige til at give dig din første smukke oplevelse. Er 
du helt sikker på, du vil? 

Jeg trak ham ned til mig igen.  
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- Jeg lover at være forsigtig, hviskede han og lod sine 
hænder kærtegne min krop, mens han fortsat hviskede 
beroligende til mig. Selv da han forsigtigt trængte ind i 
mig, og jeg mærkede smerte, var hans stemme og føl-
somme hænder det hele værd.  

Han rullede om på ryggen og så uroligt på mig.  
- Var det slemt? Jeg håber, jeg var forsigtig nok. Jeg 

har aldrig været sammen med en jomfru før. Jeg plejer 
bare at køre på uden at tænke ret meget. Du gør mig 
enormt forvirret, du er så ung og uskyldig. Jeg har al-
drig været ude for, at sex kan være så følsomt. Jeg er to-
talt udmattet, som om jeg har været med til en stor ope-
ration. Er du ok? 

Jeg nikkede, og han trak mig ind til sig. Jeg var selv 
helt smadret, både af vinen og min egen anspændthed, 
og jeg tænkte, jeg snart måtte bryde min tavshed. 
 
Da jeg senere vågnede, lå han stadig ved min side, og jeg 
betragtede ham stille. Nu hans øjne ikke så på mig, 
kunne jeg koncentrere mig om hans ansigt. Han havde 
en lille fin næse, en bred og fyldig mund, hans hår var 
mørkt og tykt, og jeg kunne næsten ikke lade være med 
at røre ved det. Han havde træk som en græsk gud, og 
jeg havde aldrig set så smuk en mand. Jeg ønskede kun 
en ting i hele verden, og det var, at han skulle holde om 
mig. Jeg ville aldrig skilles fra ham igen. Og selvom jeg 
ikke helt var klar over det, var jeg allerede afhængig af 
ham, af hans stemme, hans øjne og hænder. Alt var godt 
her i sengen hos ham, og den lille alarmklokke, der sag-
de, at jeg nok burde tage hjem, slukkede jeg for. Jeg 
lagde mig forsigtigt helt ind til ham, måtte bare mærke 
ham igen, og jeg kyssede forsigtigt hans læber. Han våg-
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nede langsomt og gengældte mine hede kys, så satte 
han sig op, så på mig og sagde med fast stemme:  

- Du må aldrig vække mig igen. Jeg bestemmer selv, 
hvornår vi har sex. Jeg har et meget stresset liv og har 
brug for søvn, men nu er jeg vågen, så ok. 

Jeg så uroligt på ham, og da han bøjede sig ned over 
mig, trak jeg mig uvilkårligt lidt væk. Han mærkede det 
og sukkede.  

- Undskyld, jeg er slet ikke vant til piger som dig. Du 
er så følsom. Hader bare at blive vækket for at skulle gi-
ve en erotisk ydelse. Jeg er slet ikke god nok til dig. Bare 
jeg kunne lade dig være, det var nok det bedste. Det er 
bare svært, når du er det smukkeste, jeg har set.  

Og han elskede med mig igen, men denne gang var 
der en lille sort sky på himmelen.  
 
Jeg vågnede næste morgen, da Peter kom ind med en 
bakke med mad. Han satte den i midten, og jeg så, der 
var små pandekager med blåbær, omelet med skinke, et 
par skiver italiensk brød, en moden brie, frugtjuice og en 
stor caffé latte.  

Han smilede.  
- Jeg elsker selv at få morgenmad på sengen, så her 

ser du, hvad den bør indeholde af lækre ting, skat.  
Jeg så hurtigt på ham.  
- Undskyld, jeg mente bare, at det er dejligt med mad 

på sengen. Alt det, jeg plejer af fyre af, lyder totalt usym-
patisk, når jeg siger det til dig. Jeg har nok ikke været 
den sødeste fyr over for pigerne. Det lægger jeg mærke 
til, når jeg ser dit sårede blik.  
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Da vi havde spist, sagde Peter, at han havde aftalt med 
mine forældre, at vi skulle hente mine ting og spise fro-
kost med dem.  

- Jeg foretrækker, at du ikke snakker med min bror 
og hans familie, nu du skal bo her.  

- Hvorfor det?  
- Vores forhold er ikke så godt, han skal altid blande 

sig i mit liv og ødelægge alt for mig. Han lyver om mig, 
og da vi gik i skole, sagde han, jeg stjal hans stile og 
skrev af. Vi flyttede, da jeg begyndte i skole, og da han jo 
er ti år ældre, så troede alle på ham, men hvorfor skulle 
jeg stjæle hans dumme stile? Jeg var da bedre selv.  

Hvor er det synd for ham, tænkte jeg, jeg er glad for, 
jeg ikke har søskende. Han så helt ulykkelig ud, og jeg 
sagde:  

- Jeg lover, jeg ikke snakker med dem.  
- Jeg kan heller ikke lide Nanna, hun ligner nok sin 

far, så ... 
 
Jeg stod op, tog tøj på og fandt ham i køkkenet. 

- Øh, sagde du, at jeg skulle bo her? Har du snakket 
med mine forældre om det. Vi kender jo ikke hinanden 
særlig godt. 

- Jeg kender dig, de sidste dage har du fyldt alt i min 
verden. Jeg har passet dig, og jeg har brugt alle mine 
vågne timer på at kikke på dig. Men du bestemmer helt 
selv, mit højeste ønske er bare, at du bliver her. 

Han så bedende ud.  
- Bliver du?  
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. 
- Her, sagde han, - drik lige lidt juice med mig. 
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Jeg var ikke tørstig, men drak alligevel. Det var sødt af 
ham at tænke på mig. Huskede engang jeg var meget 
syg, havde fyrre i feber og stærke smerter i maven. Jeg 
lå længe i sengen. De første dage var jeg så syg, at jeg 
måtte kravle ud på badeværelset, når jeg skulle på toi-
lettet. Der var langt ud til køkkenet, så jeg fik jeg først 
noget at drikke, når mine forældre kom sent hjem fra ar-
bejde. Jeg lå og hørte dem skændes om, hvem der skulle 
passe mig. Jeg kan ikke blive hjemme, alle mine kunder 
finder en anden salon, hvis jeg aflyser deres tider, råbte 
min mor. Jeg kan virkelig heller ikke blive hjemme, jeg 
har en masse møder de næste dage, det er vel også mere 
normalt, at det er dig, der bliver hjemme som barnets 
mor. Husk, det var dig selv, der ikke ville have en abort. 
Og mor sukkede og svarede: Hun er vel også stor nok til 
at passe sig selv, jeg kan ikke klare at være herhjemme 
en hel dag.  

Ingen af dem tog hensyn til, at jeg kunne høre hvert 
et ord. Hvis du mener, man er stor nok til at være alene 
hjemme, når man er syv og har høj feber, så er det så-
dan, det er. Jeg er ligeglad. Du ville som sagt selv have 
ungen, sluttede min far med at sige. 

Nu afbrød Peter mine tanker. 
- Hvad drikker dine forældre, rød eller hvid? Nå pyt, 

de får en af hver; jeg pakker dem lige ind. Læg dig lidt 
på sofaen imens.  

Og pludselig var jeg faktisk enormt svimmel og ør. 
Peter hjalp mig og lagde en pude under mit hoved. Alle 
tanker var væk, og jeg lå helt afslappet, indtil han kom 
og trak mig op igen.  

- Kom skat, sagde han og gav mig et kys.  
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Jeg fulgte med ham som en anden robot. I bilen sad jeg 
med lukkede øjne og bare nød at være så tæt på ham. Vi 
steg ud af bilen, og jeg hilste på mine forældre uden at 
røre ved dem. Men jeg var ligeglad, for jeg havde Peter, 
og han holdt om mig. 

- Kom, nu pakker vi lidt til dig, sagde han, og jeg gik 
med ham ind på værelset.  

- Du behøver ikke så meget. Jeg køber noget nyt tøj 
til dig. Rødt klæder dig så godt, min skat, sagde han og 
trak mig ind til sig.  

Han kiggede i mit skab og lagde lidt tøj ned i en kas-
se.  

- Du kan pakke de ting, du vil have med, i kufferten, 
bare ikke for meget. Mit hjem er så smukt, og jeg bryder 
mig ikke om nips.  

Igen havde hans stemme en bestemt tone. Det var 
den tone, der fik mig til at tænke, at jeg ikke burde tage 
med ham igen. Han vendte sig, forvirret over min tavs-
hed.  

- Du gør mig så flov; jeg taler ikke pænt. Tag bare det 
med, du har lyst til.  

I det samme kom min mor ind i værelset.  
- Husk nu at tage alt det, du vil gemme, med. Vi ryd-

der værelset næste weekend. Hvor har jeg set frem til at 
kunne bruge det som hyggerum. Jeg tror nu ikke, der er 
noget særligt at tage med.  

Nu kikkede hun på Peter.  
- Mona har altid haft en frygtelig smag, se bare det 

rædsomme røde tøj, hun har på i dag. 
Peter vendte sig med et ryk, en rynke viste sig i pan-

den, og han åbnede munden for at sige noget, men mød-
te i det samme mit blik. Han tav og vendte sig i stedet 
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