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Til mine brødre 

for deres konstante 

& betingelsesløse 
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Lige for øjeblikket går det mig ikke særlig godt, og sådan har det 

været ganske længe, og det fortsætter muligvis i fremtiden. Men 

efter at alt har virket, som om det er gået galt, kommer der måske 

en tid, hvor tingene går godt. Det er ikke noget, jeg regner med, 

måske sker det aldrig, men hvis det skulle begynde at gå bedre, ville 

jeg føle, at det var en stor vinding, jeg ville være tilfreds og sige: 

Endelig! Se, der var alligevel noget i det! 
- Fra ”Letters of Vincent van Gogh”, redigeret af Mark Roskill 
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1. 

 

Der er lange perioder, jeg ikke kan huske. 

Jeg vågner i min bil. 

Jeg kører af sted, men jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen, og jeg 

ved heller ikke, hvor jeg kommer fra. 

Men det er min bil. Og mine ting ligger i den. 

Jeg ved bare ikke, hvordan jeg er kommet herhen. 

Der er kun gået et par timer. Jeg kan godt huske det tøj, jeg tog 

på i morges, og jeg har stadig det samme tøj på. Sorte gamacher, 

cowboyshorts og en blomstret skjorte, der er stukket ned i 

shortsene. En grå trøje, ret slidt. Min yndlingstrøje. 

Uret i min bil er gået i stå, og jeg kan ikke finde min mobiltelefon, 

så jeg ved ikke, hvad klokken er. Men det er stadig lyst udenfor, og 

det er oktober, en lun oktober, så det må være ved 14-15-tiden. 

Solen går tidligt ned. Har jeg nu igen ikke været i skole? Det sker 

sommetider. Hvad er det sidste, jeg kan huske? Klokken ti? Elleve? 

Historie – jeg kan huske historie. Vi har tema om 2. Verdenskrig. Jeg 

havde matematik, men jeg kan ikke huske anden matematiktime. 

Jeg har været væk siden omkring kl. 10.30. 

Jeg ser efter, om jeg har blå mærker eller rifter og trykker 

fingrene ind i mod min mave og mine arme for at mærke, om jeg er 

øm. Nogle gange er jeg fyldt med rifter, andre gange har jeg kviste 

og blade i håret, og engang var jeg nået halvvejs til New York. 

Jeg bor i Massachusetts, ved kysten. Byen hedder Manchester-

by-the-Sea. Det er byens fulde navn. Folk, der bor her, bliver sure, 

hvis man forkorter det. Men lad os bare kalde byen Manchester. 

Det tog fire timer at køre tilbage. Jeg måtte tanke op to gange 

undervejs. Jeg kom tre timer for sent hjem og fik stuearrest hele 

weekenden. For noget, jeg ikke engang kan huske. 
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Det begyndte for et år siden, og jeg har ikke fortalt det til nogen, 

selvom det er blevet værre. Jeg kan ikke fortælle nogen om det, 

fordi … 

Der er mange grunde. 

Jeg er bange for, at de vil tro, jeg er sindssyg. 

Jeg er bange for, at de ikke vil tro på mig. 

Jeg er bange for, at der er noget alvorligt galt med mig. 

Og indtil videre har jeg kunnet håndtere det. Jeg har styr på det. 

Normalt varer det kun en eller to timer. Sommetider er det kun 

i ti minutter. Jeg ser fjernsyn, og pludselig vågner jeg op ude i 

baghaven og kan se, at det samme program stadig er i gang. Så kan 

jeg få slutningen med, hvilket er en fordel. Selvom jeg ikke aner, 

hvad der er sket i mellemtiden. 

Og åbenbart gør jeg ikke noget, der afslører mig. Det er sket, 

mens jeg er sammen med folk, men ingen lægger tilsyneladende 

mærke til noget. Lige bortset fra Hazel. Hazel lægger mærke til alt. 

Hazel er min søster. Hun er 13. Vi er hende og mig og min bror, 

Clancy, der er 15. Han går i 1.g. Jeg hedder Molly. Jeg går i 3. g. Jeg 

bliver snart 18. 

Clancy lægger aldrig mærke til noget. 

Men Hazel. 

Hun har spurgt til det. 

Jeg lader, som om det er hende, der er skør, hvilket er det 

letteste. 

Engang spurgte jeg hende, om jeg sommetider virkede 

anderledes. 

Hun sagde ja. 

Men det var på en måde, som ingen andre nogensinde ville 

lægge mærke til. 

’Hvad mener du?’ sagde jeg. 

Hun sagde, at hvis jeg havde hemmeligheder for hende, ville hun 

også have hemmeligheder for mig. 
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Det sker en gang om ugen, måske. Hver anden uge. Sommetider 

oftere. 

Jeg ved ikke, hvad det skyldes. 

Jeg har tænkt over det. 

Det skræmmer mig. 

Det giver mig en følelse af håbløshed og manglende kontrol over 

min egen krop. Det er ellers noget af det mest basale, vi forventes 

at kunne, ikke sandt? Når vi siger til vores fødder, at de skal bevæge 

sig, går vi. Og vi fortæller vores arme, at de skal bevæge sig, og vores 

tunge, at vi vil sige noget. 

Vi forventer, at vi har en hukommelse. 

At vi kan huske ting. 

Jeg tror, der er noget galt med mig. 

Altså ... 

Jeg ved godt, at der er noget galt med mig. Det må der jo være. 

Jeg får hovedpine. Migræne. Sommetider må jeg blive hjemme 

fra skole og ligge helt stille i min seng med persiennerne trukket for, 

og det sker, at jeg kaster op i den gule skål, min mor stiller ved siden 

af sengen. 

Min psykolog siger, at det har noget at gøre med mine 

”følelsesmæssige problemer”. 

Det er hans ord, ikke mine. 

Han kalder det også for depression. 

Det bryder jeg mig ikke om at kalde det. 

Min mor kalder det min melankoli. Men det bryder jeg mig heller 

ikke om at kalde det. 

Men det er da altid noget. Det er bare … 

Jeg skal gå til psykolog en gang om ugen for at tale om mit liv og 

mine problemer, men jeg vil ikke tage pillerne mere. Jeg tog dem et 

stykke tid, men jeg bryder mig ikke om dem, så jeg holdt op med at 

tage dem. De fjerner nedtryktheden, men de fjerner også glæden, 

så man svæver i et mellemlag af farveløs neutralitet. 
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Og det er altså ikke sådan, at jeg har tænkt mig at begå selvmord. 

Det er bare det, at sommetider forstår jeg ingenting, og 

sommetider føles det, som om hele universets vægt lægger sig på 

mine skuldre, og så kan jeg ikke se formålet med noget som helst. 

Når det sker, ønsker jeg ikke at dø, men heller ikke rigtig at leve. 

Sommetider ville jeg ønske, at jeg kunne glide væk, mens jeg sov. 

Og vågne et bedre sted. Et sted, hvor der var mere stille. 

Men jeg tror ikke på Paradis, så jeg ved ikke, hvor det skulle 

være. 

Jeg begik den fejl at nævne det, og så blev jeg sendt til psykiater. 

Og det er blevet bedre siden. 

Måske. 

Sommertider går det fint. Jeg har det fint. 

Andre dage er det svært for mig at føre en samtale. Det er svært 

at stå op, børste tænder og rede mit hår. Det er svært at stå ansigt 

til ansigt med mine venner i skolen. Det er svært at skrive en 

hjemmeopgave. Det er svært at trække vejret. Sommetider føles 

luften for tyk og smager af røg. 

Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan. Jeg har et dejligt liv. 

Perfekt, faktisk. Mine forældre er søde. Min bror er sød. Min søster 

er sød. Mine venner er søde. Alt er helt i orden. 

Det siger jeg altid til min psykolog, men han vil have mig til at 

tænke længere og længere tilbage. 

’Føler du sommetider, at du aldrig vil blive rigtig glad?’ siger han. 

’Gør vi ikke alle sammen det?’ siger jeg. 

Han skriver noget ned på en lille notesblok. 

’Det var en vits. Det var bare for sjov,’ siger jeg. 

’Laver du tit sjov med den slags?’ siger han. 

’Helt ærligt, Alex,’ siger jeg. 

Jeg har ikke fortalt ham, at der er perioder, jeg ikke kan huske. 

Det har jeg som sagt ikke fortalt nogen. 
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Jeg vil gerne prøve at få styr på det. Se om jeg ikke kan få styr på 

det selv. 

Men jeg hader tanken om, at der er en del af mig selv, jeg ikke 

forstår. Som jeg ikke forstår, og som jeg ikke kan tøjle og bremse. 

Som jeg ikke kan lave om på. Det driver mig til vanvid. Det gør mig 

vred. Og bange. Det er meget skræmmende. 

Det ene øjeblik sidder man og har historie, og klokken er 10.30 

om formiddagen, og det næste øjeblik kører man af sted i sin bil og 

kan ikke finde sin mobiltelefon og ved ikke, hvad klokken er, eller 

hvor mange timer, der er gået, og hvor man har været, og hvad man 

har lavet, og om man i det hele taget er blevet bimlende sindssyg. 

Sådan føles det. Som om jeg er blevet bimlende sindssyg. Som 

om jeg er blevet vanvittig og aldrig bliver normal og bare burde 

pakke en kuffert, den dag jeg fylder 18, og flytte til Alaska eller 

Skotland eller Rumænien. Så langt væk som muligt fra alle dem, jeg 

elsker, og bare leve i en lille, stille by. Jeg kunne strikke trøjer og 

sælge dem på gadehjørnerne, så jeg kunne tjene til mad og husleje. 

Jeg kan ikke strikke. Det kan jeg lære. 

Jeg ser på mit ansigt i bakspejlet. Det ser ud som i morges. Jeg 

har håret samlet i en knold, og jeg ser træt ud. Jeg kører ned ad 

byens mest turistede gade. Der er små butikker på begge sider. 

Mine forældre har en butik her. Var jeg på vej derhen? Der ligger 

den, Bøger By-the-Sea. Jeg arbejder der efter skoletid nogle dage 

om ugen. De betaler mig kun minimumslønnen. Jeg ved, at de andre 

butiksmedhjælpere tjener mere. Ja, siger mine forældre, men de 

andre ansatte får ikke mad og husly og tøj og en bil. 

Det er så i orden. 

Jeg drejer i den modsatte retning. 

Bør jeg køre tilbage til skolen? Jeg kan finde på en undskyldning 

for at forklare, hvor jeg har været. Min bedstemor er død. Alle mine 

bedsteforældre er døde. Men det er der vist ingen, der ved. Når 
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man nævner en syg bedstemor, er der som regel ingen, der stiller 

flere spørgsmål. 

Jeg vil hellere køre hjem og tage et brusebad og en lur. Så kan 

jeg være i boghandlen klokken fem, og så må jeg bare håbe, at de 

ikke ringer til min mor inden. Og fortæller, at jeg har pjækket igen. 

Måske ringer de til min far. Han er lettere at håndtere. Han bliver 

forlegen og tager imod enhver undskyldning, jeg kommer med, 

med en snert af taknemmelighed. Han vil bare så gerne tro på, at 

jeg ikke er skør. 

Jeg har ikke lyst til at køre tilbage til skolen. Det er svært at 

komme op i omdrejninger igen, når man har været ude af sin egen 

krop i nogle timer. Eller inde i den. Eller ved siden af den. Et andet 

sted. Hvem ved? 

Jeg drejer til venstre ved det næste kryds. 

Så ser jeg ham. 

Der er mere trafik her. Gaden fører ind til centrum, og den går 

hele vejen gennem Manchester. Den hurtigste vej gennem byen. 

Jeg ser ham på lang afstand i bakspejlet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg 

får øje på ham. Motorcyklisten. Han er i sort. Sort jakke, sort hjelm. 

Han kører for hurtigt. Han svinger ind og ud mellem bilerne, og jeg 

ved, der vil ske noget forfærdeligt, inden det sker. Jeg har en 

fornemmelse af, at jeg har set ham før, fyren på motorcyklen, og 

jeg har en fornemmelse af, at det er uundgåeligt, det, der skal til at 

ske. Han drøner uden om biler og kører helt ude på den gule streg, 

han haler ind på mig, og jeg ved, at det er mig, han er på vej hen 

imod. Jeg er årsagen til, at han kører for stærkt. Han prøver at 

indhente mig. 

Men det er jo vanvittigt. 

Jeg kigger op, idet der bliver gult, men jeg er allerede halvvejs 

gennem krydset, så jeg fortsætter. 

Fyren på motorcyklen sætter ikke farten ned. Bilerne på begge 

sider af ham standser for rødt, men han accelererer og prøver at 
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komme før de biler, der allerede begynder at køre frem for grønt 

lys. 

Et kort øjeblik tror jeg, at det lykkes for ham. 

Men det gør det ikke. 

Lastbilen rammer hans baghjul, og jeg skriger, uden det går op 

for mig, og bremser uden at ville det, og så kan jeg ikke se ham, 

fordi han er et sted over taget på min bil. Bremser hviner, og der 

lyder et brag, da en bil rammer lastbilen, der ramte hans 

motorcykel, og pludselig er fyren landet foran mig. Han er fløjet af 

motorcyklen og gennem luften hen over min bil, og jeg ved ikke, 

hvordan jeg er kommet ud af bilen, men jeg er ude, og jeg skriger 

stadig, og jeg løber hen til ham. Som om jeg kan redde ham. Men 

der er blod på asfalten, og der løber blod ud af hans hjelm, og hans 

ben, hans ene ben – det er brækket og bøjet den helt forkerte vej. 

Og jeg ved, at han er ved at dø. Jeg ved ikke, hvordan jeg ved det, 

men jeg ved det, og jeg falder på knæ på asfalten ved siden af ham 

og trækker hans hjelm af. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke 

gøre andet. 

Hans øjne er åbne. Han gisper efter vejret. Hans øjne er grønne, 

hans hår er sort, hans læber er røde af blod, der fylder hans mund. 

’Pis, pis, pis, pis,’ siger jeg og løfter hans hoved op fra asfalten og 

lader det hvile på min arm, og min trøje er smurt ind i blod. Min 

yndlingstrøje, og nu er den smurt ind i blod. 

’Pis,’ siger jeg. ’Du må ikke dø. Jeg kan ikke holde ud at se dig 

dø.’ 

Det er, som om han får vejret lidt. Jeg tørrer blod væk fra hans 

mund med min frie arms ærme, og pludselig græder jeg. Jeg var 

ikke klar over, at jeg græd. Den fremmede fyr er ved at dø, men jeg 

vil ikke have, at han skal dø. Du må ikke dø. Du må ikke dø. 

Hans øjne fokuserer på mit ansigt. Hans blik møder mit, og så 

kigger han på min mund, min hals, mine ører, mit hår. Og så igen på 

mine øjne. 
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’Mabel,’ siger han. 

Mabel? 

’Jeg er ikke … Det skal nok gå. Du dør ikke.’ 

’Molly,’ siger han. 

Sagde han Molly? 

Sagde han mit navn? 

Hvordan ved du …? Hvordan … Hvordan ved du… ? 

’Hvordan ved du, hvad jeg hedder?’ hvisker jeg. 

’Det var min fejl,’ siger han. 

’Hvordan ved du, hvad jeg hedder?’ 

’Det er mig,’ siger han. ’Det er Lyle.’ 

’Jeg ved ikke …’ 

Jeg ved ikke, hvem du er. 

’Du må ikke gå.’ 

’Jeg går ikke.’ 

’Det var min skyld. Det hele er min skyld. Jeg ville bare se dig 

igen. Jeg kunne ikke … Jeg blev nødt til at prøve.’ 

’Jeg kender dig ikke.’ 

’Du må ikke gå,’ siger han. ’Du skal blive her, indtil jeg dør.’ 

’Det skal du ikke sige. Du dør ikke.’ 

Du må ikke dø for øjnene af mig. 

’Jeg dør,’ siger han. ’Selvfølgelig dør jeg. Jeg kan mærke, at jeg 

skal dø.’ 

’Du … Det giver ingen mening.’ 

’Du begyndte at … Molly, du må ikke gå.’ 

’Hvordan ved du, hvad jeg hedder?’ 

Han hoster igen, og frisk blod bobler ud af hans mund, og jeg kan 

kun se, at det røde spreder sig ud i en stor pøl på asfalten. Hans 

øjne ruller tilbage i hovedet på ham, og pludselig går det op for mig, 

at der står mennesker rundt om os. Folk skriger, en kvinde græder. 

Han er ved at dø. 

’Lyle!’ råber jeg. Jeg ryster ham. ’Lyle! Vågn op!’ 
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Han blinker, og hans øjne går op igen. Jeg tørrer blodet væk fra 

hans mund. 

’Du må ikke dø,’ trygler jeg. 

’Kør med i ambulancen,’ siger han, og i det samme hører jeg 

sirenerne. ’Kør med og sig, at du kender mig. Jeg hedder Lyle Avery. 

Jeg har min mobiltelefon i lommen. Ring til min bror. Sig … sig, hvor 

vi er.’ 

’Jeg ved ikke, hvor du kender mig fra,’ siger jeg. Jeg hulker. ’Jeg 

ved ikke, hvem du er.’ 

’Det ved jeg godt,’ siger han. ’Men jeg var nødt til at forsøge.’ 

Sirenerne kommer tættere på. Flokken omkring os vokser, men 

ingen prøver at hjælpe. ’Du må ikke dø,’ hvisker jeg. 

’Du skal ringe til min bror. Med min telefon. Han hedder Sayer.’ 

Sayer Avery. 

’Jeg ved ikke, hvem du er,’ siger jeg med svag stemme. 

’Lad som om,’ siger han. ’Vil du ikke nok lade som om?’ 

En kvinde hulker højere. Lyle hoster igen, og der sprøjter blod 

fra hans læber ud over mig. 

Han skal dø, og der er intet, jeg kan gøre. 

Når jeg ville ønske, jeg kunne lukke af, er jeg tvunget til at leve. 

Være ved bevidsthed og opleve, hvad der sker. 

Når jeg gerne ville vågne langt borte, er jeg lige her. Jeg er her 

og ser drengen, jeg ikke kender, trække vejret skælvende. Hans 

tænder er røde. Hans øjne er hvide. Ligesom hans kinder. 

’Lyle, siger jeg, og han ser igen på mit ansigt. ’Lyle, det skal nok 

gå.’ 

Jeg elsker dig, og du skal ikke dø. 
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2. 

 

Nogle trækker mig væk fra ham. 

Ambulanceredderne er her. De spænder ham fast til en båre. En 

af dem spørger mig, hvad han hedder, og de råber hans navn til ham 

for at få ham til at åbne øjnene. Jeg træder et skridt frem, og uden 

at tænke over det stikker jeg håneden ned i hans lomme, finder 

hans telefon og tager den frem. Nogle griber fat i mig og holder mig 

i armene og stirrer på mig, som om de er bange for, at jeg også er 

kommet til skade. 

Nej, nej, det er alt sammen hans blod. Jeg er ikke kommet noget 

til. Jeg har det fint. Fint. 

De skubber båren ind i ambulancen, og jeg snubler fremad og 

skriger, rædselsslagen for at de tager ham fra mig, og at han dør, 

uden jeg er der. 

’Lyle!’ skriger jeg. ’Jeg bliver nødt til at køre med ham! Må jeg 

ikke det?’ 

’Kender du ham?’ siger en af redderne. En tynd fyr med rødt hår. 

Han er alt for ung til at være redder. Hvordan skulle han kunne 

redde nogens liv? 

’Han er min ven. Jeg bliver nødt til at køre med og være sammen 

med ham. Han hedder Lyle Avery.’ 

Han vil ikke lade mig køre med. Jeg kan se det på den skygge, der 

falder over hans ansigt i en brøkdel af et sekund. Men så 

ombestemmer han sig og tager mig i armen og skubber mig ind i 

ambulancen og smækker dørene, og jeg gør mig så lille som muligt, 

mens de prøver at redde Lyles liv. 

De giver ham en iltmaske på, men han river den væk og siger: 

’Molly? Molly?’ 

’Jeg er her, Lyle, jeg er her,’ siger jeg og lægger en hånd på hans 

cowboybukser, hvor der er blod over det hele, og hans ben er 

brækket, så jeg trækker hånden til mig og så … 
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Så intet. 

Vi er på hospitalet. Jeg står ude på gangen og holder Lyles 

telefon i hånden, og de sidste ti-femten minutter er væk. Jeg kan 

ikke huske dem. Jeg er smurt ind i blod, og folk, der går forbi, stirrer 

på mig. Jeg kigger på en lukket dør, og jeg ved, at Lyle er inde bag 

ved den dør, og at han er døende. 

Mine hænder er smurt ind i blod. Jeg ser listen over kontakter 

på Lyles telefon igennem og finder ham, Sayer, hans bror. Og så 

trykker jeg på opkaldsknappen og holder telefonen op til øret, og 

det går op for mig, at mine hænder ryster. Og jeg græder stadig, og 

mit hoved dunker, og jeg går baglæns, indtil jeg støder ind i væggen, 

for hvis jeg ikke har noget at læne mig op ad, besvimer jeg. Mine 

ben dirrer. 

Jeg svarer ikke, da han siger hallo. 

Jeg prøver, men da jeg åbner munden, begynder jeg at græde 

mere, og så siger han mit navn, og jeg taber telefonen ned på gulvet 

og glider ned langs væggen og skjuler ansigtet i hænderne og 

græder. 

Jeg vil så gerne lære drengen at kende, men han dør, og jeg vil 

så gerne vide, hvor jeg tager hen, når jeg mister bevidstheden, og 

hvorfor jeg er så ked af det hele tiden og har lyst til at sove og aldrig 

vågne. En anden har samlet telefonen op og fortæller Sayer, hvor 

han skal køre hen. De hvisker, at han skal skynde sig, og at hans ven 

er meget oprevet, og at han skal komme herhen hurtigst muligt. 

Og så intet igen. Jeg vågner og sidder i et stille venteværelse, og 

der sidder en dreng over for mig, som kunne være Lyles 

tvillingebror, bortset fra at han er ældre og ikke bløder og ikke er 

døende og ikke er død. 

’Hej,’ siger han. 

’Hvornår kom du?’ siger jeg. 

’For tyve minutter siden. De gav dig noget beroligende. Måske 

er du lidt omtåget.’ 
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Det er den perfekte undskyldning. Jeg behøver ikke lade, som 

om jeg kan huske noget. 

’Du er Sayer.’ 

Han nikker. Han har grønne øjne og sort hår ligesom sin bror. 

’Jeg ved ikke, hvem du er,’ siger jeg. 

’Det ved jeg godt.’ 

’Jeg ved ikke, hvor du kender mig fra.’ 

’Jeg kender dig ikke.’ 

’Du sagde mit navn i telefonen. Hvordan vidste du, hvad jeg 

hedder?’ 

’Medicinen.’ Siger han. ’Det, de gav dig. Det hele er måske lidt 

uklart.’ 

’Men du sagde mit navn,’ siger jeg. ’I telefonen. Da du tog 

telefonen, sagde du mit navn.’ 

’Nej,’ siger han sørgmodigt og ryster på hovedet. ’Jeg ved ikke, 

hvad du hedder. Jeg ved ikke, hvor du kender min bror fra.’ 

’Jeg var bare … Jeg så ulykken. Han bad mig om at ringe til dig.’ 

’Tak,’ siger han. ’Det var pænt af dig.’ 

’Jeg hedder Molly,’ siger jeg. Mit hoved dunker. Det føles, som 

om det hele er noget, jeg har fundet på. Som om det slet ikke er 

sket. Selvfølgelig kender han mig ikke. Selvfølgelig sagde han ikke 

mit navn, da vi talte i telefon. Hvordan skulle han kende mit navn? 

’Klarer din bror det?’ 

’Han dør,’ siger han. Hans ansigt er sørgmodigt, men roligt. Han 

græder ikke. 

’Har de sagt det?’ 

’Det behøvede de ikke,’ siger han. 

’Men der må da være noget …’ 

’Ja,’ siger han. 

Så siger vi ikke mere. Der er en enorm tomhed imellem os, som 

bliver udfyldt af mit hoved, der dunker, og det indtørrede blod på 

mine hænder og min trøje, og den bliver udfyldt af Sayers stille 



16 
 

åndedræt, mens han sidder og ser ned på sine knæ. Det føles, som 

om jeg bliver trukket hen mod ham. Jeg rejser mig op og snubler og 

er lige ved at falde, men han har også rejst sig og grebet mig ved 

albuen, og der er intet andet end Sayer og venteværelset. Måden, 

han trækker mig ind til sig og vugger mig blidt. Lugten af blod, og 

tårerne, der svider, og tågen fra den medicin, de gav mig. 

Så går døren op, og lægen kommer ind. Lægen er også smurt ind 

i blod, og han står og ryster på hovedet. Han har stadig handsker 

på. Da han opdager det, trækker han dem af og krøller dem 

sammen i den ene hånd. De er blå. Jeg forsøger ikke at kigge på 

dem. 

Sayer trækker sig væk fra mig, men han holder mig stadig i 

hånden. 

Lægen siger: ’Jeg beklager, at vi ikke kunne redde ham. Vi gjorde 

alt, hvad vi kunne, men det lykkedes desværre ikke.’ 

Han siger noget mere. Han siger noget til Sayer, men jeg hører 

det ikke. Jeg kan mærke, at jeg er ved at forsvinde igen, men det 

føles som slowmotion, og jeg ved, at jeg selv kan bestemme, om jeg 

vil forsvinde eller blive. Jeg er nødt til at blive her. Klokken er mange. 

Jeg skal ringe til mine forældre. Jeg lod min bil stå midt på gaden 

med tændt motor, og jeg lod min telefon og min taske ligge i bilen, 

og jeg kørte tidligt fra skole, og jeg aner ikke, hvad der foregår. Alt, 

hvad der er normalt og almindeligt, fortoner sig, og den døde dreng 

vidste, hvad jeg hed. Lyle er død. Han kendte mig, og nu er han død. 

Jeg slipper Sayers hånd og sætter mig på en stol, og lægen snakker 

stadig, men jeg kan ikke høre, hvad han siger. Det føles, som om 

mine ører er tilstoppede. Selvom jeg prøver at høre, hvad han siger, 

er hans stemme utydelig. Som om jeg svømmer i en swimmingpool, 

og når hans ord rammer vandet, bliver lyden fordrejet og 

blævrende. 

Så er han væk. Sayer sætter sig over for mig, og jeg lægger 

mærke til, at han holder Lyles telefon i hånden og sidder og vender 



17 
 

den fra side til side. Jeg rækker hånden frem uden at sige noget, og 

han giver mig telefonen, og uret på den viser, at klokken er 19. 

Jeg ringer til min mor, som tager telefonen, råbende og 

bekymret, og da jeg beder hende om at hente mig på hospitalet, 

holder hun op med at råbe, og hendes stemme bliver så lav, at jeg 

næsten ikke kan høre hendes halvkvalte spørgsmål. ’Hvad …? Åh 

nej, er du …? Molly, hvad er der sket?’ 

’Jeg har det fint,’ siger jeg. ’Bare vær sød at hente mig.’ 

Pludselig kan jeg ikke holde ud at blive i værelset sammen med 

Sayer. Hans hænder ryster, og da jeg rejser mig op, rækker han 

hånden frem og rører ved mit håndled. 

’Hvor skal du hen?’ siger han. 

’Hjem,’ siger jeg. ’Det gør mig ondt med din bror.’ 

’Du behøver ikke at gå.’ 

’Jo,’ siger jeg. ’Jeg skal gå nu. Beklager.’ 

’Må jeg …?’ 

’Nej.’ 

Jeg ved ikke, hvad han vil bede mig om, men jeg ved, at jeg ikke 

kan gøre det. 

Jeg er ude af venteværelset og nærmest løber ned ad gangen og 

ud ad døren, og da den friske luft rammer mig, trækker jeg vejret 

dybt og sætter mig på kantstenen med hovedet mellem knæene og 

mærker kvalmen, som jeg har ventet på. Men jeg vil ikke kaste op. 

Ikke nu, ikke her. Jeg vil vente, til jeg er alene og er blevet vasket, 

og så vil jeg børste tænder, og i morgen vil jeg stå op og gå i skole 

og møde mine venner, og det hele vil føles som en ond drøm. Som 

et mareridt. Som noget ubehageligt, der skete, men som nu er 

overstået. Drengen på motorcyklen vidste, hvad jeg hed, men det 

er langt fra det mærkeligste, jeg har oplevet. 
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3. 

 

Min mor og far kommer for at hente mig i varevognen. De springer 

begge to ud, så snart den standser. Min mor græder, og min far ser 

rædselsslagen ud. Han er hvid i ansigtet og ser ud, som om han er 

ved at dejse om. Jeg prøver at forklare, at jeg har det fint, det er 

ikke mit blod, jeg har det fint, jeg er bare sulten og træt, og vi må 

hellere køre hen og finde min bil og så køre hjem, kan vi ikke nok 

bare køre hjem i en fart? Min mor får min far til at køre, så hun kan 

sidde på bagsædet sammen med mig og holde mig tæt ind til sig, 

og på et tidspunkt siger jeg, at det var min yndlingstrøje, og det får 

hende til at grine lidt, hvilket føles som en lettelse. Der er ikke sket 

noget med min bil, en eller anden har kørt den ind til siden og 

efterladt nøglen under sædet. Min mor vil ikke lade mig køre, så 

hun kører efter os i min bil, og jeg er alene med min far i 

varevognen. Varevognen lugter af bøger, fordi mine forældre kører 

vidt omkring hver weekend og opkøber de bøger, som de sælger i 

boghandlen. Jeg har altid elsket lugten i varevognen. Jeg ved godt, 

det er mug, men det føles trygt. 

’Er du sikker på, du har det godt, Molly?’ siger min far. 

’Nej, jeg er chokeret,’ siger jeg. ’Men jeg overlever.’ 

’Du gjorde noget meget storsindet.’ 

Jeg forklarede dem det på vej hen til min bil. Den korte version. 

Jeg så ulykken. Jeg sad hos den døende dreng. Han døde. 

’Jeg siger det ikke til din mor,’ siger han. 

’Hvad?’ 

’De ringede fra skolen. Du pjækkede fra de fleste af timerne i 

dag.’ 

Han virker ikke vred. Fordelen ved at se en dø. Man slipper af 

sted med mere, i hvert fald midlertidigt. 

’Gud ja. Hvor åndsvagt. Det … Undskyld.’ 

Jeg kunne intet stile op. Jeg husker intet. 
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’Vi regner med dig, Molly. Du skal være et godt eksempel.’ 

’Far, jeg kan ikke … Kan vi ikke bare …?’ 

’Ikke et ord mere.’ Han lægger hånden på mit ben og giver det 

et klem. ’Jeg blev så bange, da jeg så dig uden for hospitalet. Det så 

ud …’ 

’Som om det var mig, der var blevet kørt over?’ 

’Ja,’ siger han og ryster på hovedet. ’Du kendte altså ikke 

drengen?’ 

’Nej, jeg har aldrig før set ham.’ 

’Synd og skam. Jeg har altid kaldt motorcykler …’ 

’Ligkister på hjul, ja.’ 

’Nu skal jeg nok tie stille,’ siger han. ’Jeg er bare …’ 

’Ja.’ 

Derhjemme sidder Hazel og Clancy ved køkkenbordet, og de 

siger ikke et ord, da vi kommer ind. Min mor må have ringet og 

advaret dem. I skal ikke sige noget. Jeres søster har det fint, så I skal 

ikke sige noget. Hun siger, at hun vil varme nogle rester til mig, og 

jeg går ud for at tage et brusebad. Da jeg kommer ud på 

badeværelset, kaster jeg op tre gange, men der kommer kun 

mavesyre og vand. Jeg har ikke fået noget at spise hele dagen. Eller 

måske har jeg. Der er et langt tidsrum, jeg ikke kan huske. 

 

Jeg har det bedre efter brusebadet og aftensmaden, selvom de fire 

andre sidder og kigger på mig, mens jeg spiser, og Hazel flere gange 

springer op for at hente vand til mig, og selv Clancy er fåmælt og 

kigger på mig, når han tror, jeg ikke lægger mærke til det. Jeg fanger 

hans blik en enkelt gang, men kigger hurtigt væk. Alle siger, jeg 

ligner Clancy på en prik. Efter aftensmaden siger jeg tak for mad og 

går ud og børster tænder. Da jeg kommer ind på mit værelse, sidder 

Hazel i skrædderstilling på min seng. 

Clancy og jeg har begge to brunt hår og brune øjne, men Hazel 

har blå øjne og lyst hår, som er kort og pjusket. Vi siger, at hun er 
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adopteret, fordi hun ikke ligner vores forældre eller billederne af 

vores bedsteforældre. Hun ligner ingen, men min mor har billeder 

fra da hun var gravid med hende. Hun har vist os dem som bevis. 

’Hold op med at drille jeres søster,’ sagde hun engang og tog et 

fotografi frem fra en skotøjsæske. 

’Det der kan være hvem som helst,’ sagde Clancy og pegede på 

hendes store maven. 

’Jeg er træt, Hazel,’ siger jeg nu, og i det samme ser jeg, at Clancy 

sidder i karnappen ved vinduet. Han kigger ud ad vinduet og ser ud, 

som om han ikke har lyst til at være der. Clancy minder om mig i 

både udseende og personlighed. Han foretrækker at være alene. ’Er 

det her en intervention?’ spørger jeg ham. 

’Det var ikke min idé,’ siger han hurtigt. 

’Jeg har det fint, Hazel, jeg er bare træt,’ insisterer jeg. 

’Det er vigtigt at snakke om tingene, Molly,’ siger Hazel. Hun er 

tretten, og hun mener, det er vigtigt at snakke om tingene. 

’Hun har ikke lyst til at snakke,’ siger Clancy hurtigt. 

’Det er vigtigt,’ gentager Hazel. 

’Kan hun så ikke bare snakke med dig? Måske vil hun gerne 

snakke med dig,’ siger han. 

’Jeg har ikke lyst til at snakke med nogen af jer,’ siger jeg. ’Ikke  

for at være streng, Hazel. Jeg har det fint. Jeg er træt.’ 

’Jeg er på mit værelse, hvis du får brug for mig,’ siger hun og 

hopper ned fra sengen. Hun smutter lydløst ud af værelset. 

Clancy sidder stadig i karnappen. 

’Det må have været vildt,’ siger han. 

’Ja,’ siger jeg. ’Vildt.’ 

’Så du ham virkelig …?’ 

’Clancy.’ 

’Undskyld.’ 

Han rejser sig op. Man kan se, at han føler sig kejtet. Jeg ved 

præcis, hvordan han har det. Men Clancy er ikke i terapi. Han har 
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aldrig indrømmet over for nogen, at han sommetider ville 

foretrække at være død. 

’Godnat,’ siger jeg. 

’Tag nu ikke livet af dig selv i nat,’ siger han og lyser op. 

Depressionshumor. Han lukker døren efter sig, da han går. 

Jeg ser hans ansigt i drømme. Blodigt og hvidt på asfalten. Blodet 

er varmt og fylder hans mund, løber ud og danner en sø under ham. 

Det hvide i hans øjne. 

Jeg ser begge deres ansigter, de glider ind og ud af hinanden, 

brødrene Lyle og Sayer. Lyle Avery. Nu død. 

Hvad var det, hans sagde? 

Han ville se mig igen. 

Mine drømme forvrænger hans ansigt, så han bliver til en 

dæmon, en engel, en rød masse af uigenkendeligt kød. Jeg vågner 

svedende og bange omkring tyve gange, indtil jeg endelig står op. 

Klokken er fem om morgenen, og jeg går ned for at lave en kop 

kaffe. 

Det er onsdag. Jeg henter min rygsæk i stuen. Nogen har båret 

den ind fra bilen i går. Jeg har lektier for, og dem sætter jeg mig til 

at lave ved køkkenbordet, indtil min mor kommer ned og tilbyder 

at lave morgenmad til mig. Røræg? Ristet brød? Jeg er ikke sulten, 

men jeg spiser det, hun stiller foran mig, fordi det er lettere end at 

skændes. Min bror kommer ned ved sekstiden. Hazel, fuldt 

påklædt, frisk og glad, spankulerer ind klokken halv otte. Hvis jeg 

havde troet, at mine forældre ville tilbyde mig at blive hjemme, 

kunne jeg tro om igen. Min mor kysser mig på kinden, og min far 

giver min skulder et af de lange, sigende klem, og så genner de os 

alle sammen ud. 

Jeg sætter Hazel af ved hendes skole, så Clancy, og så kører jeg 

hen til gymnasiet. Vi snakker aldrig om morgenen. Han har taget 

kaffe med i et krus med låg, og det giver han mig. Det er hans måde 
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at sikre sig, at jeg er ok. Drik lidt kaffe, nu ikke ked af det. Han ville 

aldrig kunne sige det. 

Erie og Luka står ved mit skab og venter. De har ikke hørt om 

ulykken, men de ved, at jeg forsvandt fra skolen i går formiddags, 

og de vil have en forklaring. Erie er fornærmet over, at jeg ikke bad 

hende om at pjække sammen med mig. 

’Du svarede ikke på mine beskeder,’ siger hun i stedet for hej. 

Det går op for mig, at jeg ikke har tjekket min telefon længe. Jeg har 

ikke engang haft den oppe af rygsækken her til morgen. Jeg roder 

rundt efter den, finder den og hiver den triumferende frem. Den er 

død. Jeg viser hende den. 

’Død,’ siger jeg og trækker på skuldrene. 

’Og din oplader er måske blevet væk?’ fortsætter hun. Erie 

holder sin telefon frem og viser mig den, som om hun vil vise mig, 

at det er sådan, en telefon bør se ud, Molly. Fuldt opladt. 

’Måske er den blevet væk,’ siger jeg. Det er faktisk et stykke tid 

siden, jeg har set den. 

’Du er umulig,’ siger hun. 

’Du missede en prøve,’ siger Luka. 

’I hvilket fag?’ spørger jeg. Men jeg er faktisk ligeglad. Jeg 

skubber mig forbi ham for at åbne mit skab og lægge de bøger 

derind, jeg ikke har brug for lige nu. 

’Sundhedslære,’ siger han. 

’Tragisk,’ siger jeg. Sundhedslære er ikke et fag, men et emne 

under idræt. Ingen er nogensinde dumpet i idræt. 

’Den var ret vigtig,’ siger han. Han har en bog i hånden, som han 

gestikulerer med, så han taber bogen, og den lander på Eries tå. Det 

er en tung bog. Hendes reaktion er højrøstet. 

’Jeg er skideligeglad med den prøve, Luka,’ stønner jeg, idet jeg 

smækker skabet i og læner panden ind mod det kølige metal. 
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’Du bør ikke gå med sandaler i oktober,’ siger Luka. Han retter 

sig op og stikker nogle bøger ned i sin rygsæk. Erie står på ét ben og 

jamrer sig. 

’Det er de eneste sko, jeg har, der passer til den her skjorte,’ 

siger hun fornærmet. 

’Men passer de nu også til skjorten?’ spørger Luka. 

’Hvad ved du om, hvad der passer til min skjorte?’ 

’Stilleleg,’ siger jeg. ’Jeg vil gerne have, at vi leger stilleleg.’ 

’Hvad er der galt med dig?’ siger Luka. 

Og Erie siger: ’Luka tabte en bog på min fod, men det er dig, der 

skal have særbehandling?’ 

’Din fod fejler ikke noget,’ siger Luka. 

’Helt ærligt,’ siger jeg. 

De lader mig være i fred. Erie kigger spørgende på mig, og Luka 

kigger træt og lidt surt på mig, men de snakker sammen og lader 

mig være i fred, mens vi går sammen ned ad gangen, men det er 

faktisk de to, der går sammen og så mig. Alene. 

Jeg … sommetider kan jeg bare ikke snakke med folk. De har 

kendt mig længe. De ved, hvordan det er. 

Det er rart med den slags venner, for man behøver ikke at 

forklare dem alt straks. På et tidspunkt bliver jeg nødt til at fortælle 

dem om ulykken og Lyle Avery, der er død, men lige nu er vi bare 

på vej til time. Sommetider nævner de mit navn for at få mig med 

ind i samtalen, og jeg nikker, som om jeg hører efter, men ingen 

forventer, at jeg skal svare. Ingen forventer, at jeg gør andet end 

bare at gå sammen med dem. 

 

Inden frokost kan Erie ikke vente længere, så hun lægger pres på 

mig uden for kantinen. 

’Du har ikke sagt et ord til mig hele dagen,’ siger hun. 

’Det er en overdrivelse,’ siger jeg. 



24 
 

Erie tror sommetider, at alt i verden sker for hende eller imod 

hende eller på grund af hende. Hun opfatter sig selv som en meget 

indlevende deltager i sine venners liv. 

’Men er du ok? Altså, har du det godt?’ 

Hun siger ok på en måde, der betyder Har du en dårlig dag? Er 

du mere deprimeret end normalt? Bør jeg ringe til nogen? 

Man kommer med én bemærkning om måske gerne at ville dø, 

og så behandler ens venner i al evighed én, som om man er en ladt 

pistol i hånden på en ekstremt nervøs person. 

’Jeg havde en hård aften i går. Jeg har det fint. Jeg fortæller dig 

om det senere.’ 

Erie ryster på hoved, og hendes lange, blonde, californiske hår 

er så skinnende, at det oplyser rummet. Hun sætter kurs mod vores 

faste plads i kantinen, bordet bagest ved vinduet. Der sætter hun 

sig sammen med sin nye, sære kæreste, Carbon, der er digter og 

sommetider har faser, hvor han kun taler i rim. 

Jeg ved ikke, om det er hans rigtige navn. 

Jeg stiller mig i kø og får min sædvanlige sandwich, et æble og 

kaffe. Skolen begyndte at servere kaffe efter en månedlang kamp, 

der især bestod i, at Clancy og jeg delte løbesedler ud i lektiecafeen. 

Vi truede med at demonstrere, og de gik med til pulverkaffe og 

varmt vand. 

I køen foran mig står Bret Jennings Jeg forsøger at gøre mig 

usynlig. Sidst jeg så Bret, spildte jeg det meste af min juice ud over 

hans sko. 

’Hej, Molly,’ siger han. 

Så meget for usynlighed. 

’Hej, hvordan går det?’ 

’Jeg er ikke så våd, som sidst vi mødtes.’ 

En vits. Han kan sige en vits. 

’Har jeg sagt, at jeg er virkelig ked af det med den juice?’ 

’Et par gange,’ siger han og smiler. 
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’Altså … Vi får begge to æbler. Til frokost.’ 

Vi får begge to æbler? 

’Godt set, Molly,’ siger han, men han smiler stadig. 

’Det er din tur nu. Til at betale.’ 

Han vender sig væk fra mig for at betale. Vi får begge to æbler? 

Jeg er klar til at dø nu. Lige her i køen i kantinen. 

’Vi ses,’ siger han, da han har betalt for sin frokost. 

Jeg betaler for min mad og forsøger at nå hen til mit bord uden 

at få øjenkontakt med nogen. Luka har reserveret en plads til mig 

mellem sig og Erie, men Erie sidder og snakker med Carbon, og jeg 

kan alligevel heller ikke fortælle dem det nu, fordi der er så mange 

andre rundt om os. Så jeg læner hen mod Erie og lover, at jeg 

kommer over efter min tid. Det er det, vi kalder mine møder med 

Alex. Det er hver onsdag efter skole, og vi omtaler det som min tid, 

så det kunne lyde, som om det er noget andet og mere tjekket. En 

tid til at tage stoffer sammen med spændende mennesker. En tid til 

at fortsætte mine studier i snigmordsteknikker. Luka og Erie er de 

eneste, der ved, hvad det i virkeligheden er. 

Jeg drikker min kaffe og venter på det uundgåelige besøg fra 

Clancy, der har påtaget sig for det meste at komme forbi og bede 

om resten af mine penge til frokost, så han kan købe en ekstra 

portion. Kort efter han er gået, ringer klokken, og det går op for mig, 

at jeg skal i lektiecafe, og at jeg ikke har fået læst det, jeg skulle til 

engelsktimen. Jeg har glemt bogen i min bil, så jeg lader Luka og 

Erie sidde, og selvfølgelig regner det nu, så jeg bliver helt sikkert 

gennemblødt. 

Jeg har ikke en paraply, og der er ikke tid til at hente min jakke i 

skabet, så jeg får regn i håret og ansigtet og øjnene, og det hele er 

lidt tåget, så der går lidt, før jeg ser ham, som han står og læner sig 

op ad min bil under en stor paraply. Jeg tørrer regnen væk fra 

øjnene med bagsiden af hænderne, og først for sent går det op for 

mig, at jeg nu har maskara i hele hovedet. 
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Det er Sayer Avery. Han ser ud, som om han venter på mig, men 

også lidt, som om han stod og håbede, at jeg ikke ville dukke op, og 

nu, hvor jeg er her, er han lidt skuffet. 

’Hej, hvad laver du her?’ siger jeg. 

Han holder paraplyen frem mod mig, idet han træder et skridt 

væk fra bilen. 

Jeg går ind under den uden at tænke over det. Der er god plads 

til os begge to. Det er en meget stor paraply. En golfparaply. 

Nærmest en pressining på en pind. 

Jeg er glad for, at jeg ikke sagde det højt. 

’Hej, Molly,’ siger han. 

’Hvad laver du her?’ gentager jeg. 

’Jeg ville gerne … takke dig igen. For alt det, du gjorde for min 

bror. De sagde, at du blev hos ham. De sagde, at alle andre holdt sig 

på afstand, men du sad hos ham.’ Han virker oprigtig. Det går op for 

mig, at jeg ikke kan regne ud, hvordan han kan have fundet frem til 

min bil. Der er kun ét gymnasium i Manchester, men min bil? Han 

stod lænet op ad min bil. Ikke en tilfældig bil. Jeg kigger frem og 

tilbage mellem min bil og ham. 

’Hvordan vidste du, at det er min bil?’ 

’De beskrev den for mig. Redderne. Jeg ville finde dig,’ siger han 

uden at tøve. 

’Og så ville du bare … hvad? Vente på mig i regnen, indtil jeg 

dukkede op?’ 

Hans ansigt ændrer udtryk. Et kort øjeblik er han forvirret og 

trist. Hans bror er lige død, og her står jeg og udspørger ham. 

’Undskyld,’ siger jeg hurtigt, på tilbagetog. ’Jeg ved ikke, hvorfor 

jer er så … Undskyld. Det gør mig ondt. Det hele. Med din bror.’ 

’Jeg skulle ikke være kommet. Det må virke underligt.’ 

Han piller nervøst ved noget på paraplyens håndtag. Den lille 

løkke, man kan tage om håndleddet. Han vikler den rundt om 

fingrene, igen og igen. Det virker, som om der er noget, han gerne 
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vil sige, som om han prøver at komme i tanke om ord, der slet ikke 

er opfundet endnu. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lyst til at 

stå tæt på ham. Indtil i går anede jeg ikke, han eksisterede, men nu 

hvor jeg ved det, ville jeg ønske, han ville blive her altid. Jeg har lyst 

til at blive stående sammen med ham på parkeringspladsen altid. 

Jeg har lyst til at standse tiden. Jeg håber, at regnvejret, paraplyen 

og øjeblikket varer evigt. 

’Der er begravelse på lørdag,’ siger han efter en lang pause. 

’Okay,’ siger jeg. 

’Jeg håber, du kan komme. Jeg tog herhen for at spørge, om du 

vil komme.’ 

’Okay,’ siger jeg igen. ’Klart.’ 

’Vi kender ikke særlig mange mennesker her. Mine forældre er 

døde. Det er ikke en stor familie. Jeg tænkte bare … Det ville være 

rart, hvis du kom.’ 

’Jeg … Naturligvis, Sayer. Selvfølgelig kommer jeg.’ 

’Må jeg få dit nummer?’ siger han og tager sin telefon op af 

lommen. ’Så sender jeg dig en sms med de nærmere detaljer.’ 

’Ja,’ siger jeg og giver ham mit nummer. Jeg skal huske at oplade 

min telefon i aften. 

’Vi ses, Molly,’ siger han. 

Og så er han væk. Uden videre. 

Jeg bryder mig ikke om, at han går, men jeg kan ikke bede ham 

om at blive. Jeg kender ham jo ikke engang. 
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4. 

 

Efter skole sætter jeg Hazel og Clancy af ved boghandlen og kører 

hen til Alex’ konsultation. Det er inde i centrum, så jeg bliver nødt 

til at køre ned ad Prescott igen, og hver gang jeg kigger i bakspejlet, 

ser jeg Lyles motorcykel komme op bag mig i høj fart. Lastvognen, 

der rammer hans baghjul. Hans krop, der flyver hen over min bil. 

Hans krop, der rammer asfalten og knuses og bløder. 

Manden, der har tid inden mig, er ældre, og han kommer altid 

ud på slaget fem minutter i tre, grædende og rød i ansigtet, og 

undgår al øjenkontakt. Det er fint med mig. Ingen er bedre end mig 

til at undgå øjenkontakt. 

Sommetider tænker jeg på, hvad Alex laver i de fem minutter, 

inden min tid begynder, men det er sikkert ikke noget særlig 

interessant. Han gør sikkert lidt notater. Spidser de blyanter, der 

ligger på hans bord. Ser efter, at bøgerne på reolen stadig står i 

alfabetisk orden. 

Jeg kan faktisk godt lide Alex. Han er vel sidst i trediverne, ret 

flot, og det er sjældent, han snager. Normalt lader han mig snakke, 

og hvis jeg ikke er i humør til at snakke, spille vi sommetider kort, 

eller også lader jeg ham læser en novelle, jeg er i gang med. Han 

spørger, om jeg gerne vil være forfatter, men det har jeg ikke rigtig 

tænkt over. Det er lidt ligesom med bøger. Jeg er nærmest opflasket 

med dem. Boghandlen er ældre end mig. Mine forældre havde en 

vugge stående i det ene baglokale. 

’Hej, Molly.’ 

’Hej, Alex.’ 

Jeg lader mig føre ind i hans lille konsultationslokale, hvor 

væggene er dækket af bøger, indbundne eksemplarer af 

opslagsværker om psykologi. Han har trukket persiennerne halvt 

for. Hvis lyset er for stærkt, skærer det mig i øjnene. 

’Hvordan har vi det i denne uge?’ siger han. 
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Jeg lader mig falde ned i lænestolen og nyder fornemmelsen af 

de bløde hynder. 

’Jeg så én dø,’ siger jeg. Der er ingen grund til at pakke det pænt 

ind. 

Han skal netop til at række ud efter sine læsebriller, men hans 

hånd standser midt i bevægelsen, og han kigger straks på mit ansigt 

for at se, om jeg lyver. Så stor tiltro har han til mig. Det sker, at jeg 

siger noget for at se hans reaktion, og se griner jeg højt, mens han 

ryster på hovedet og forklarer, at alle vitser stammer fra ægte 

følelser, og vil jeg tale mere indgående om det? 

’Mener du det?’ 

’På Prescott,’ siger jeg. ’En motorcykelulykke.’ 

’Det var … Jeg så det i nyhederne i morges,’ siger han. Han har 

ikke sin notesblok i hånden endnu. Jeg sagde engang til ham, at jeg 

hader, at han skriver, mens jeg taler. Det er distraherende. 

’Han fløj hen over min bil,’ siger jeg. ’Han landede på vejen foran 

mig. Jeg var nødt til at bremse op. Jeg kunne have kørt ham over. 

Jeg var lige ved at køre ham over.’ 

’Det var da forfærdeligt, Molly. Det er jeg ked af, at du skulle 

opleve,’ siger han. Han mener det. Men der er også noget andet. 

Jeg ved ikke hvad. Det er, som om han ser på mig, men kigger efter 

en anden. 

’Det var ikke min skyld. Lastvognen bag ved mig ramte ham. Den 

ramte hans hjul.’ 

’Det er klart,’ siger Alex. ’Det var en ulykke. Det var ikke din 

skyld.’ 

’Der er mere,’ siger jeg og venter på, at han gør en bevægelse 

med hånden. Fortsæt. ’Jeg steg ud af bilen. Jeg ville se, om han var 

kommet til skade.’ 

’Og?’ 

’Jeg tog hans hjelm af. Og … der var blod overalt. Rigtig meget 

blod.’ 
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Pludselig er det svært at tale om det. Jeg kan kun se Lyles ansigt 

og hans øjne, der kigger ind i mine. Han så bedrøvet ud, men 

samtidig glad for, at jeg var der. 

’Giv dig god tid,’ siger Alex. 

Jeg tager en dyb indånding. ’Der skete noget underligt.’ 

’Hvad?’ 

’Han …’ Jeg ved ikke, hvorfor jeg fortæller ham det her. Normalt 

fortæller jeg ham ikke den slags. Han siger altid, at jeg skal være 

ærlig over for ham, og det siger mine forældre også, at jeg skal, men 

jeg plejer at udelade visse ting, fordi jeg ikke vil have medicin igen, 

og fordi jeg ikke vil risikere, at han får mig indlagt. Jeg vil ikke ende 

på et sindssygehospital. De findes stadig. 

’Han vidste, hvad jeg hed, Alex. Han blev ved med at sige, at han 

kendte mig, og at han havde prøvet at indhente mig. Som om han 

ville snakke med mig. Han sagde, at han havde kludret i det igen. 

Jeg sagde, at det nok skulle gå, men han sagde, at han vidste, han 

ville dø.’ 

Alex læner sig lidt tilbage i stolen. Hans øjne er store og 

medfølende. ’Mennesker kan sige meget forvirrende ting, når de er 

kommet alvorligt til skade. Hans hjerne fungerede ikke ordentligt. 

Kroppen bruger al energien på at prøve at klare skaderne. Der er 

ikke meget tilovers til tankevirksomhed.’ 

’Han vidste, hvad jeg hed, Alex. Han sagde mit navn.’ 

’Det er en lille by, Molly.’ 

’Nej, det var anderledes. Han opførte sig, som om han kendte 

mig. Sådan rigtigt. Men jeg har aldrig før set ham.’ 

’En ven af en ven, måske? En, du har mødt en enkelt gang og så 

ikke tænkt på igen?’ 

Kan det passe? Jeg tænker tilbage på det seneste års læsrevne 

minder. Alle hullerne, hvor jeg intet kan huske, dukker hele tiden 

op. Jeg ved, at jeg aldrig har set ham før. Det ville jeg have kunnet 

huske. 
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Eller … 

Jeg ved det ikke. 

Måske ville jeg ikke kunne huske ham. 

Måske kan jeg ikke huske ham. 

’Det tror jeg ikke,’ siger jeg, men jeg er ikke så sikker som før. 

’Ingen ønsker at være alene i sådan en situation, Molly. Selv hvis 

han kun havde mødt dig en enkelt gang, men kunne huske dit navn, 

kan han have følt en stærk forbindelse til dig som en form for 

psykologisk selvhjælp.’ 

Det giver mening. 

Gør det ikke? 

´Tror du, det kan være forklaringen?’ 

’Helt sikkert. Prøv at tænke over det. Hvis du var kommet så 

alvorligt til skade, at du ikke troede, du ville overleve, ville du så ikke 

gerne være sammen med nogen, hvem som helst? Hellere det end 

en fuldstændig fremmed person? Eller alene?’ 

Det er en langt bedre forklaring end jeg selv har kunnet finde på. 

’Fortæl mig, hvad der mere skete,’ fortsætter han. ’Hvad skete 

der efter ulykken?’ 

’Han bad mig om at køre med i ambulancen. Og om at ringe til 

hans bror. Jeg tog hans mobiltelefon, og på hospitalet sad vi i et 

privat venteværelse, og det føltes underligt. Broren og mig. Det 

føltes, som om jeg trængte mig på.’ 

’Du følte ikke, du havde ret til at tage del i hans sorg.’ 

’Jeg var smurt ind i blod, Alex,’ fortsatte jeg. ’Broren … Han 

inviterede mig med til begravelsen. Det er på lørdag.’ 

’Tager du med?’ 

’Synes du, jeg skal?’ 

’Jeg tror, det kan give dig en følelse af, at det bliver afsluttet. Han 

inviterede dig sikkert, fordi du hjalp hans bror. Der er ikke noget galt 

med at sige nej tak, men jeg tror, det kan blive en god oplevelse.’ 

Siden hvornår lod jeg nogen oplevelser være gode? 
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Det siger jeg ikke højt. 

Jeg siger: ’Tak, Alex. Det hjælper at snakke med dig.’ 

’Det er vist første gang, du takker mig, Molly.’ 

Og jeg bebrejder ham ikke for at se en lille smule selvtilfreds ud. 

 

Da jeg endelig når hjem og sætter min telefon til opladning, har den 

været død i over et døgn, og jeg har fået omkring 37 sms’er fra Erie. 

Den sidste er modtaget for en halv time siden og spørger, om jeg 

forestiller mig, at det vil være nemt at finde en ny bedste veninde, 

der gider stå model til, at jeg aldrig tjekker min telefon. Jeg sender 

hende en besked. Kom herover efter aftensmaden. Hun svarer 

straks. Ok. 

Jeg har intet hørt fra Sayer endnu. 

Heller ikke fra Luka, men det overrasker mig ikke. Han er værre 

til at holde sin telefon kørende end mig. 

Ved middagsbordet er min familie, som de plejer. Nu ved jeg, 

hvor længe man kan forvente særlig medfølelse her i huset. Mindre 

end et døgn. Det er faktisk ikke fair. Mor har købt min 

yndlingsdessert – citron- og marengstærte – og far hælder et lille 

glas vin op til mig uden at spørge først. Clancy er gnaven som 

sædvanlig og sidder og skubber ærterne rundt på tallerkenen, som 

om han tror, de prøver at fortælle ham noget, og Hazel kvidrer løs 

om sin perfekte dag, sine perfekte venner og sit perfekte liv. 

Hun er sgu sær. 

Det ringer på døren, da vi er halvvejs gennem desserten, men 

Erie lukker sig selv ind uden at vente. Hun spiser en hel portion 

aftensmad lynhurtigt, selv om hun lige har spist hjemmefra, og to 

stykker tærte på under seks minutter. Hun har et stofskifte som – 

hvad er det man siger? – en kolibri? Noget, der spiser meget og 

bevæger sig lynhurtigt og på en eller anden måde bliver ved med at 

være irriterende tynd. 
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Jeg er ikke lige så tynd som hende. Mit ansigt er bredere. Min 

talje er smal, men jeg har større lår og hofter. 

Jeg ser ikke frem til at fortælle det hele til Erie, men jeg har 

allerede besluttet, at jeg vil udelade alt det underlige. Jo mere jeg 

tænker på Alex’ udlægning af tingene, desto mere går det op for 

mig, at jeg har ladet mig hyle mere ud af den, end jeg behøvede. 

Det er især vigtigt at huske, når jeg snakker med Erie, der kan få 

småting til at virke overdrevet dramatiske. Derfor vil jeg holde mig 

til fakta. Død dreng. Ambulance. Bror. Begravelse. Slut. 

Jeg ved, at jeg burde ringe til Luka og fortælle dem det sammen, 

men jeg bliver helt udmattet ved tanken om dem begge to sammen. 

Jeg er altid træt om onsdagen, jeg har stadig lektier, jeg mangler at 

lave, og klokken er allerede syv. Jeg havde også tænkt mig at vaske 

hår i aften. Måske kan jeg nå det endnu – så kan Erie flette det for 

mig. 

Erie er min ældste ven. Hun flyttede fra Californien til 

Massachusetts, da hun var fem, og hendes mor kom ind i 

boghandleren for at søge job. Hun stod ved kassen en kort 

overgang, indtil hun fandt et bedre job, og det var sådan, jeg mødte 

Erie. Hun gik altid rundt i afdelingen med børnebøger og trak bøger 

ud fra hylderne for at se, om der var billeder nok i dem. Som femårig 

ryddede jeg op efter hende. Sådan er det stadig. 

Hendes fulde navn er Erie Black. Ingen mellemnavne. Eller det 

er i hvert fald det, jeg har strenge ordrer om at sige til folk. I 

virkeligheden hedder hun Erie Moon Black. Men det har jeg forbud 

mod nogensinde at sige højt. Ellers vil hun afsløre, at jeg engang 

tissede i sengen. Da jeg var 14. 

Vi har alle sammen hemmeligheder. 

Efter middagen går Erie og jeg op på mit værelse, og hun lægger 

sig på maven på min seng. Jeg sætter mig ved vinduet. Hun tager 

ikke sin mobiltelefon frem, hvilket er et tegn på stor respekt, når 
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det kommer fra hende. Hun ved godt, at jeg har noget vigtigt at 

fortælle. 

Så jeg fortæller hende det. 

Jeg udelader de underlige ting. Den tid, jeg ikke kan huske 

(selvfølgelig) og at Lyle vidste, hvad jeg hed, og at Sayer opsøgte mig 

på skolens parkeringsplads. Jeg fortæller, at han inviterede mig med 

til begravelsen, men jeg udelader detaljerne. 

Da jeg er færdig, har Erie sat sig i skrædderstilling med hånden 

for munden og store øjne. Man skal sommetider arbejde for at 

fange Eries opmærksomhed, men hun kan være rigtig god til at 

lytte. Hun afbryder aldrig, og hun lader sig rive med, hvis historien 

er god. 

’Wow,’ stønner hun, da jeg har fortalt det hele. ’Det er jo … vildt, 

Molly. Sig, det er løgn. Tager du med?’ 

’Alex synes, det er en god idé.’ 

Det hjælper at kalde ham Alex. Så lyder det, som om man bare 

taler om en ven. Ikke ens hjernevrider. 

’Hvis jeg skal tage med …’ 

’Jeg tror ikke, Sayer vil bryder sig om, at jeg tager andre med. 

Han sagde, der kommer ganske få.’ 

’Bare sig til,’ siger hun. Hendes ansigt ændrer sig en anelse, som 

om hun skulle til at sige noget, men så kom i tanke om, at det må 

hun ikke. ’Sayer? Underligt navn.’ 

Jeg trækker på skuldrene. ’Han virker flink.’ 

’Men de kan ikke være herfra,’ siger hun. ’Så ville vi have kendt 

dem.’ 

Det passer. Byerne er så små her på egnen, at vi kender folk både 

to og tre gymnasier herfra. 

’Måske er de lige flyttet hertil,’ siger jeg. 

’Hvor er det forfærdeligt, Molly,’ siger hun med dirrende 

stemme. ’At du skulle se det. Og endda var med på hospitalet. 

Sådan går det, når du pjækker og ikke tager mig med.’ 




