Gaven
The winter here’s cold, and bitter
it’s chilled us to the bone
we haven’t seen the sun for weeks
too long too far from home
I feel just like I’m sinking
and I claw for solid ground
I’m pulled down by the undertow
I never thought I could feel so low
oh darkness I feel like letting go
		- Sarah McLachlan
		
Full of Grace

Første del: George
1.
Som tiderne var i dag, tænkte George, da han gik rundt i legetøjsbutikken, så var fødselsdagsgaver noget, der burde være
brugbart og billigt på samme tid. Måske et par sokker eller
en ny jakke. Da han var dreng, havde det kun været meget
få gange, han havde fået legetøj til jul og fødselsdag. De få
gange, han faktisk kunne huske at have fået noget, var det et,
hans far selv havde lavet i sit værksted. Han kunne huske,
han engang havde fået et tog lavet af træ og en soldat lavet
af metal fra konservesdåser. Tiderne havde selvfølgelig ændret sig siden dengang, og det havde børnenes forventninger
også. Han var sikker på, at Jessi ikke ville tage det nært, hvis
hun ikke fik legetøj til sin fødselsdag – hun var, trods alt, meget moden af sin alder, selvom hun kun fyldte fire år – men
det handlede ikke så meget om, hvad hun ville sige. Det var,
hvad han havde lyst til. Han ville gerne give hende noget,
hun blev glad for.
Han havde set på sin reservebeholdning af kontanter,
men det han fandt, var ikke ligefrem glædeligt. Med Karens
job som skolelærer og hans forskellige småjobs rundt om i
byen og på de nærliggende gårde, havde de indtil nu klaret sig igennem, men nu var vinteren på vej. De eneste jobs,
han kunne forvente at finde i de kommende måneder, var at
skovle sne. For Karen var der også skolens nye plan at tænke
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på. Den havde hun fortalt ham om i går. Det måtte blive en
sparejul … men det var stadig november, og Jessis fødselsdag
var om kun to dage. Han havde ikke lyst til at give hende et
par uldsokker, som hans egen far havde gjort. Han ville gøre
hende glad, ville se hendes øjne fyldes med lykke over den
gave, hun fik.
Gilhams Legetøj var den eneste legetøjsforhandler i byen,
og den lå på pladsen foran klokketårnet. Det var en lang,
lavloftet butik, hvor gule glasglober hang ned fra loftet til at
oplyse gangene og området omkring kassen. Både hylderne
og disken var af brunt træ. Det gav butikken en hyggelig, privat atmosfære, og Tom Gilham gjorde sit bedste for at få sine
kunder til at føle sig hjemme. Han var i tresserne, og siden
hans hår var blevet hvidt, havde han fået en slående lighed
med julemanden, hvis julemanden vel at mærke havde holdt
sig fra mælken og småkagerne et stykke tid. Gilham var mager som en kirkerotte.
Mens han gik ned mellem hylderne med legetøj til piger,
prøvede George at få en idé om prisniveauet. Selv de nye
dukker, som hed Barbie og var kommet på markedet sidste
år, virkede som om, de var dyre. Måske var ’dyre’ det forkerte ord at bruge, for det var ikke så meget et spørgsmål om
dollars og cents, men om hvad beløbet ændrede sig til inde i
hans hoved. Hans hjerne insisterede på at sammenligne prisen på legetøjet med prisen på mad, som de havde brug for.
En dukke i en lyserød kjole ville koste det samme som fire
pund oksekød og to kålhoveder. Mad, som de havde brug
for, holdt op i en uretfærdig sammenligning med legetøj, de
ikke havde brug for. Han rystede på hovedet, irriteret på sig
selv. Dette her er ikke måden at købe gaver på, tænkte han. At købe
gaver skal jo føles rart. Ikke som en pligt.
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Han drejede om hyldehjørnet og gik ned mellem drengehylderne. Lego. Commander Cody-figurer. Legetøjsbiler. Han
gik forbi dem uden at se nærmere på dem. Jessi var en pige,
og selvom det var ved at blive mere moderne for piger at lege
med drengelegetøj, mente han ikke, at hans datter ville være
typen, som ville nyde at lege med Meccano.
Han prøvede at tænke tilbage på nogle af de samtaler, Jessi
havde haft med dem – eller mere præcist med sin mor – i de
sidste par uger. Han havde ikke set meget til sin datter hen
over høsttiden, for han havde haft for travlt med at arbejde
på forskellige gårde i området. Han var kommet hjem om
aftenen med en øm ryg og med hænder, der ofte blødte fra
små sår på fingrene og håndfladen – og hvis han var heldig,
havde han tid til at tilbringe et par minutter sammen med
Jessi, før det var hendes sengetid. Han hadede, at han ikke
kunne være mere sammen med hende, men det var den eneste måde, de kunne få mad på bordet. Karens løn betalte huslejen og de forskellige regninger, men resten var op til ham.
Jessi sad ofte sammen med sin mor ved komfuret i køkkenet, hvilket var det varmeste sted i huset. Hun holdt sine
små hænder beskæftiget på forskellige måder, enten ved at
tegne på en tavle eller ved at forsøge at strikke. Karen havde lært hende at strikke, da hun fyldte tre, og selvom hun
var entusiastisk, lignede de ting, hun fik lavet, for det meste
misformede babystrømper. Hendes ambition var at strikke et
halstørklæde, som han kunne have på, når han skulle arbejde
ude til vinter. Hun havde spurgt ham flere gange, hvad hans
yndlingsfarve var, og han havde fortalt hende, at det var blå.
Han var temmelig sikker på, at hun med Karens hjælp arbejdede hårdt på at strikke det færdigt til jul.
George prøvede at huske, hvad de havde talt om, når emnet
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gaver blev bragt på bane. Jessi var ikke et krævende barn og
plagede normalt aldrig om ting, når hun var ude at handle
med ham eller Karen. Men der havde været et eller andet …
Han bed sig i læben, da han nåede enden af drengehylderne og kom til den del af butikken, hvor de større ting stod
opstillet. Dukkevogne, kængurustylter og …
George standsede og lagde en hånd over sit ansigt, mens
han betragtede det, der stod allerinderst i rækken. Det var en
skinnende rød cykel, en damemodel, men i netop den rigtige
størrelse til en fireårig pige. Kromet på styret så næsten ud til
at skinne, og den røde farve på resten af cyklen var så kraftig
som friskplukkede jordbær. George lod sine fingre glide over
kurven på styret og lukkede fingrene om gummihåndtaget.
Et levende minde fyldte hans sind og fik ham til at lukke
øjnene, så han kunne se det klart. Jessi på sin gamle, slidte
trehjulede cykel, som kørte frem og tilbage foran huset, på
det flade område hvor en mere velhavende familie ville have
parkeret deres bil. Hendes øjne, der skinnede som stjerner,
og hendes stemme opløftet i en klingende latter, han næsten
aldrig hørte hende bruge. Gud, hvor havde hun elsket den
trehjuler. Men hun var for stor til den nu, selv hvis hun havde
haft lyst til at køre på den.
”Synes du om den?” spurgte en stemme. George åbnede
sine øjne og så Tom Gilham, ejeren af Gilhams legetøjsbutik,
komme hen imod ham med et smil.
George smilede også, og smilet fik hans store, vejrbidte ansigt til at se helt uskyldigt ud. Selvom han ikke var klar over
det, var det netop det smil, som havde fået Karens hjerte til at
smelte, mens han reparerede skolens klatrestativ.
”Ja. Jeg synes vældigt godt om den. Men den er nok alt for
dyr.”
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Gilham kom lidt nærmere, tog sine halvmåneformede briller af og pudsede dem i sit lommetørklæde. Hans hår stod
rundt om hans hoved i en hvid sky.
”Virkelig? Man siger jo, at alting har en pris. Jeg går ud fra,
at det er til din lille pige? Hvad er hun nu, fem år?”
”Fire, i overmorgen.”
”Ser man det. Cyklen her er faktisk for fem og opefter, men
hvis jeg husker ret, så er lille Jessica en temmelig høj pige,
ikke sandt?”
”Hun er stor af sin alder, ja.”
”Jamen, cyklen her har en salgspris på tredive dollars, George. For dig kunne jeg nok godt slå en femmer af prisen.”
Tom trak vejret dybt. ”Det er meget venligt af dem, Mr. Gilham …”
”Sig bare Tom.”
”All right, Tom. Men selv femogtyve dollars … med julen
på vej og sådan … så er det for meget. Du ved, hvordan det
er.”
Gilham nikkede langsomt, mens han tænkte over svaret.
”Sig mig, George – jeg må forhåbentlig gerne sige George
– hvad skal du lave i julesæsonen? Har du fundet noget fast
arbejde?”
George rystede på hovedet. ”Nej. Jeg har en dag til på Millers gård, i morgen, og det er det sidste, jeg har planlagt. Indtil sneen kommer i hvert fald.”
”Sneen skal tidsnok komme. Vi står sikkert op til hofterne i
sne, når det bliver midt i december.” Gilham tog brillerne på
igen og blinkede et par gange med øjnene. ”Men jeg tænkte
nu mere på de kommende par uger. Du har ikke noget for?”
”Ikke spor. Hvorfor?”
”Ser du,” sagde Gilham og lænede den ene hånd mod en
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hylde, mens den anden forsvandt ind i en lomme i hans grå
cardigan og trak en gammel, gul pibe frem. Han stak den i
munden. ”Jeg skal have hentet min vinterforsendelse af varer. Du ved, julepynt, og alt det nye legetøj, børnene ønsker
sig i julegave. Lige nu står der et ordentligt rod af kasser oppe
i Chicago i en stor lagerhal. Jeg skal have nogen til at tage
min gamle lastvogn derop, læsse varerne og køre dem hertil.
Det er temmelig hårdt arbejde, for de kasser er både tunge
og uhåndterlige. For slet ikke at tale om, at lageret ligger i et
temmelig barskt nabolag. Kender du mon nogen, som ville
kunne hjælpe mig med det?”
George følte sit ansigt lyse op. ”Jeg ville da forfærdeligt gerne hjælpe dig, Tom. Men som jeg sagde, så er det Jessis fødselsdag i overmorgen, og jeg vil virkeligt gerne være hjemme
hos hende. Måske kunne jeg tage af sted i næste uge?”
”Ja, selvfølgelig kan du vente til efter fødselsdagen med at
tage af sted.” Gilham rodede i sine lommer efter sine tændstikker, fandt dem og tændte sin pibe. Tobakken havde en
sød, kirsebæragtig duft, og røgen snoede sig omkring de gule
lampeglober, så lyset blev endnu mere dæmpet. ”Du kunne
tage af sted på mandag, hvordan lyder det? Så er du tilbage
senest næste fredag.”
”Så vil jeg sige, at vi har en aftale, Tom!” George stak sin
hånd frem, og Gilham trykkede den. Begge mænd smilede til
hinanden, og begge følte den særlige slags tillid, man af og til
nærer til folk, man ikke kender særligt godt.
”Og så, George, siden du nu arbejder for mig, så kan du naturligvis købe ting her i butikken med personalerabat.” Gilham bakkede lidt på sin pibe og pegede så på cyklen. ”Hvordan synes du, at ti dollars lyder? Er det tættere på den pris,
du havde håbet på?”
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”Ti dollars? Mr. Gilham … Tom, mener jeg … det er alt for
meget! Du kan da ikke …”
”Visse vasse!” Gilham viftede hånden frem og tilbage foran sit ansigt i en afvisende gestus, som fik piberøgen til at
hvirvle om ham. ”Jeg ser de rige børn fra byen komme herind
sammen med deres forældre og pege på det, de vil have. De
trækker deres far i ærmet, plager og hyler, at de ikke kan leve
uden den her dukke eller denne her Davy Crockett-hue. Ved
du, hvad Jessica gjorde, da hun var herinde i sommer?”
George rystede på hovedet.
”Så skal jeg sige dig det. Hun stod derovre ved disken, stille som en statue, mens din hustru fandt et brætspil som en
gave til en eller anden. Jessica gik ikke rundt og kiggede i
butikken. Hun græd eller hylede eller plagede slet ikke. Hun
stod ovre ved disken, lige der …” Gilham pegede med sin
tommelfinger mod et sted foran kassen, ”… og ventede, helt
stille, som det mest velopdragne barn, jeg har set. Det ville give mig kvalme, hvis sådan en sød lille pige ikke skulle
få en ordentlig gave, mens en eller anden forkælet unge fik
plaget sine forældre nok til at få den. Det handler ikke kun
om penge og forretning, når man har været med i spillet så
længe, som jeg har. En gang imellem handler det om at se,
hvem der vil få mest glæde af at eje noget.” Gilham tøvede og
så på George hen over kanten af sine briller med et fast blik.
”Jeg er ikke blind for, hvad der foregår i byen, George. Jeg er
med i handelsforeningen, og folk snakker. Det gør de altid.
Byen er lille nok til, at det ikke tager ret lang tid, før et rygte
har fløjet fra den ene side til den anden, og det rygte er, at din
familie sidder i lort til halsen og er begyndt at synke, hvis du
vil undskylde mit sprog. Fortæl mig, at det ikke passer. Det
håber jeg ikke, det gør.”
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George tøvede. Så nikkede han langsomt.
”Jo. Det passer. Jeg ved ikke engang, hvordan vi skal klare
os igennem vinteren. Huset er … ja, vores tag har en læk, og
det trækker så kraftigt, at det er et under, ingen af os har fået
lungebetændelse endnu. Brænde er blevet så dyrt, og … ja,
du har vel hørt om de planer, skolen har?”
Gilham nikkede langsomt. ”Det blev nævnt på sidste handelsforeningsmøde. De planlægger at fyre lærerne mellem
semestrene, så de ikke skal betale dem for at holde jule- og
sommerferie.” Han bed tænderne sammen om mundstykket
på piben, som om han skar tænder. ”Folk klappede, da de
bragte det op. Jeg deltog ikke i klapsalverne.”
”Uden Karens løn, så har vi kun det, jeg kan tjene ved at
skovle sne. Det vil ikke engang være nok til at betale for
brænde.” George slikkede sine læber. Han havde ikke haft
til hensigt at buse ud med alle sine bekymringer til denne
mand, men det føltes godt endelig at sige det højt.
Gilham bakkede på piben. Hans øjne bag brillerne så bekymrede ud.
”George, hvordan er dine evner inden for salg?”
”Hvad mener du?”
”Jeg mener, kan du sælge varer til folk? Kan du servicere
en kunde, selvom du måske synes, han eller hun er en smule
irriterende?”
George lo en lille, gryntende latter. ”Jeg har arbejdet på gårde og repareret ting det meste af mit liv. Jeg har aldrig serviceret nogen.”
”Har du mod på at prøve det?” Gilhams øjne hvilede roligt på ham. ”Har du mod på at arbejde som min assistent
vinteren over? Jeg kan ikke betale dig mere end mindstelønnen, men det vil bestemt være mere, end du kan tjene på at
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skovle sne, og det har den fordel, at du er varm, mens du
arbejder.”
”Din assistent?” George følte det, som om han kunne mærke sin kæbe ramme ned på brystet. Han lukkede hurtigt munden igen. ”Du mener, jeg skulle arbejde her? I butikken?”
”I butikken, i lastbilen, hvad der nu bliver brug for. For at
være helt ærlig, så kan jeg godt mærke, at tiden har indhentet
mig. Når jeg fylder op på hylderne, så kan jeg næsten ikke
løfte kasserne længere. Når et barn vil have en kængurustylte, så er det kun lige med nød og næppe, at jeg kan få den ned
fra hylden. Jeg har brug for et par lange arme og en stærk ryg.
Jeg kunne godt ansætte en eller anden teenager fra byen, men
jeg ville meget hellere ansætte dig. Vi kan sige tredive dollars
om ugen. Hvad siger du til det?”
George sank en mundfuld spyt. Før han kunne stoppe sig
selv, greb han Gilhams hånd og trykkede den fast. ”Jeg siger
ja, Mr. … jeg mener Tom! Jeg siger ja!”
Gilhams ansigt oplystes af et grin, der næsten nåede fra øre
til øre.
”Det er jeg glad for at høre. Så er det en aftale. Du kan starte
på mandag, som vi aftalte, med at køre op og hente julevarerne. Når du kommer tilbage, starter du her i butikken.”
George var næsten mundlam og kunne kun nikke bekræftende.
”Nå … så var der den cykel,” sagde Gilham og bøjede sin
ned, så han kunne lægge sin hånd på sadlen, ”Vil du have
den i en papkasse, eller bare som den står her?”
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2.
Jessi kunne næsten ikke styre sig, da hun så den store, indpakkede kasse stå i køkkenet. Tom Gilham havde kørt ham
og kassen hjem i sin lastbil og kaldt det ”frynsegoder for de
ansatte”. George havde overvejet at skjule kassen et eller andet sted men indså, at der ikke var noget sted i huset, den
kunne være nok ude af syne til at Jessi ikke ville opdage den.
Huset havde trods alt kun tre rum inklusive køkkenet. I stedet valgte han at stille kassen lige ved siden af spisebordet, i
hjørnet længst væk fra komfuret.
”Hvad er det, far? Det er den største kasse, jeg nogensinde
har set!” Hendes øjne så ud, som om de var fyldt med ild,
mens hun gik rundt om kassen og rørte den forsigtigt med en
udstrakt hånd. Gilham havde hjulpet ham med at pakke den
ind i blåt papir, så tegningen af en cykel på siden af kassen
ikke var synlig.
”Det er da din fødselsdagsgave, skat.” George satte sig ned
på knæ ved siden af sin datter og lagde sin arm om hende.
Hendes krop skælvede helt af spænding. ”Men det er jo ikke
din fødselsdag før om to dage. Det betyder, at du må træffe et
valg. Du kan åbne den i aften, hvis du har lyst – men så er der
ingen gave at pakke ud på din fødselsdag. Hvis du hellere vil
vente, så kan den stå her, hvor du kan se på den indtil søndag
morgen, hvor du kan åbne den. Du bestemmer selv, og mor
og jeg er okay med det, uanset hvad du vælger.”
Jessi tænkte over det, og hendes lille ansigt fik et koncentreret udtryk, mens hun tydeligvis overvejede for og imod. Hen-
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des fingre kærtegnede igen det blå papir og trak forsigtigt i
det blå papirbånd, som var bundet omkring toppen. Hun bed
sig i læben, og George ventede, mens hun traf sin beslutning.
”Jeg tror, jeg vil vente,” sagde hun endelig, og hendes stemme lød overbevist. ”Jeg vil kigge på den i morgen og tænke
på, hvad der er i den. Det er det smukkeste, jeg nogensinde
har set, og jeg vil kigge på den en hel dag. Er det i orden?”
”Det er helt og aldeles i orden, min skat.” George rejste sig
op igen og trådte hen til Karen ved komfuret. Hans smil fik
også hende til at smile, og hun kyssede ham på kinden. ”Jeg
håber, at den kasse er mest fuld af luft,” hviskede hun. ”Jeg
er helt sikker på, at vi ikke har råd til noget, der er så stort!”
”Jeg skal nok fortælle dig det hele senere,” hviskede George. ”Lige nu skal du bare nyde synet.”
De spiste middag ved spisebordet, men det var utroligt
svært for Jessi at holde øjnene fra gaven. Hun blev ved med
at dreje hovedet og lod sine øjne kærtegne kassen og indpakningen. Flere gange holdt hun op med at tale midt i en sætning, så på kassen, virrede med hovedet som for at blive klar
i det igen og fortsatte med at tale, som om intet var hændt.
George havde aldrig set sin datter opføre sig sådan før, og
han elskede det.
Senere, da Jessi var blevet puttet i seng og sov trygt, fortalte han Karen hele historien. Jobbet, lønnen og rabatten på
cyklen. De lå på sengen, som i dagtimerne var deres sofa, og
Karens øjne var så store, at han kunne se dem reflektere det
svage lys fra stjernerne uden for vinduet.
”Arbejde i en butik? Du? Hvorfor ville han … jeg mener,
ikke fordi du ikke kunne gøre det, George! Langt fra. Men
hvorfor ville Gilham tilbyde dig sådan et job?”
”Jeg tror … at han måske havde lidt medlidenhed med os,
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eller i hvert fald med Jessi. Han er en flink fyr, og det her job
er bedre end noget, jeg ellers kunne håbe på her til vinter.
Tredive dollars om ugen, Karen! Det er lige så meget som de
folk, der arbejder på en byggeplads, får i løn! Vi kunne spare
lidt af det op, så vi har lidt penge til foråret, måske reparere
huset …”
Karen lagde sine arme om ham. Hendes læber strejfede
hans, så han tav.
”Jeg er ligeglad med næste år. Det, der er vigtigt lige nu, er
at vi har råd til at holde en rigtig jul. Vi kan få ordentlig mad,
og vi kan holde os varme. Det er det, der tæller allermest. Vi
kan holde varmen til vinter.”
Han lod sine hænder glide op under hendes natkjole og
kærtegnede hendes hud.
”Godt. For hvis vi ikke kunne holde varmen, kunne jeg jo
ikke tage den her af dig, vel?”
Hun lo stille imod hans kind.
”Gudskelov for Tom Gilham!”
Den næste dag skulle George ud på gården for sidste gang,
men han var færdig omkring frokosttid. Han hentede sin sidste dagsløn og gik hjemad. I hans taske lå der en slags bonus
– tre hjemmelavede pølser og en tærte, som Mrs. Miller havde insisteret på, han tog med hjem. Hendes pølser var kendt
i hele byen, men hendes tærte var legendarisk. Rygtet gik, at
når guvernøren kom igennem byen, var det eneste, han ønskede at spise, en af Mrs. Millers tærter. Den kunne passende
blive Jessis fødselsdagskage.
Han gik hurtigt langs med landevejen, mærkede den begyndende kulde i luften og smilede for sig selv. Det føltes
vidunderligt at vide, at hans nærmeste fremtid ikke invol-
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verede at grave sig igennem snedriver med en skovl, men i
stedet stå i Tom Gilhams varme, hyggelige butik og hjælpe
forældre med at vælge den gave, som ville gøre deres barn
lykkeligst julemorgen. Han skulle naturligvis stadig gå til butikken om morgenen og hjem om aftenen, men måske kunne
han overtale Tom til at lade ham låne lastbilen en gang imellem. Tom selv boede kun fyrre skridt fra sin egen butik, i et
af de små huse bag kirken. Han behøvede ikke en bil for at
komme hjem om aftenen.
Landskabet, han gik igennem var allerede blevet vintergråt
og -brunt. Den tomme jord på de høstede marker strakte sig
ud på begge sider af ham, og vejen løb imellem markerne
som en flod af cement. Selv kanten af markerne, hvor der
normalt voksede langt, grønt græs, var der nu også tom og
brun. George svingede sin taske fra hånd til hånd, mens han
gik. Han holdt sig til vejkanten og holdt øjnene åbne efter
trafik. Vejen havde ikke mange sving eller kurver, men der
var dog et par bakker, hvor modkørende trafik var svær at se.
Han fløjtede, mens han gik, og forestillede sig, hvordan han
ville møde kunderne, når de kom ind i butikken.
”Goddag, Sir. Goddag, frue. Er det ikke en dejlig dag i dag?
Hvad kan jeg hjælpe Dem med?” Det lød godt. ”Hvad kan
jeg hjælpe Dem med at finde?” Endnu bedre. ”Hvis De har
brug for noget, så kan jeg sikkert hjælpe.” Han forestillede
sig, hvordan han ville se ud i den slags tøj, som Tom havde
på – en grå cardigan og et brunt jakkesæt – stående bag disken. Han havde kun haft et jakkesæt på én gang i sit liv, og
det var til sit bryllup med Karen. Han røg ikke pibe, ligesom
Tom gjorde, men han var sikker på, at han kunne lære at gøre
det, hvis det blev nødvendigt. Han huskede, hvordan Tom
havde pustet røg ud, og hvordan det havde hvirvlet omkring
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glaslamperne og givet butikken et mystisk skær. Han var sikker på, at børnene elskede det skær lige så meget, som han
selv allerede gjorde.
Måske kunne han overtale Tom til at lade ham klæde sig
ud som julemand i dagene op til jul. Han havde altid holdt
meget af at se julemændene i stormagasinerne og butikkerne,
som sad med børn på deres knæ og blev fotograferet sammen
med dem. De spurgte barnet, hvad det ville have i julegave,
og om det havde opført sig pænt i år. Han vidste godt, at han
ikke selv lignede en julemand særligt meget – han var for høj,
og hans hår var sort – men det kunne en paryk måske klare …
For sit indre øje så han nu sig selv i en julemandsdragt, siddende ved siden af kassen. Tom stod ved kasseapparatet og
slog et salg ind. Han havde en lille dreng på skødet og talte
med ham om …
Bilen, som kom op over bakken, havde fart på. Næsten
hundrede kilometer i timen, ville han tro, måske mere. Det
ville ikke have været et problem, hvis chaufføren havde
holdt sig til sin vejbane som han skulle, men han kørte i store,
duvende sving, af og til kørte han ind i rabatten og over i den
forkerte side. Hvis det havde været varmt og sommer, ville
bilen have trukket en hale af støv efter sig, når den kørte ud i
rabatten, men fordi jorden allerede var kold, gav det bare en
høj, knasende lyd.
George hørte knaselyden et øjeblik før bilen kom op over
bakken foran ham. Det var en mindre, rød lastbil, og førerhuset var bulet og rustent. Det var en bondegårdsbil en af den
slags, som aldrig ville kunne klare et eftersyn, hvis en betjent
ved et tilfælde standsede den. Det ville betjenten selvfølgelig
vide, at han aldrig skulle gøre. Rundt om ladet på bilen var
der sat brædder på for at gøre det højere, og dækkene var
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så tyndslidte, at de næsten var gennemsigtige. George havde
kun et brøkdel af et sekund til at reagere, og han valgte at
gøre det forkerte – han trak sin taske om bagved ryggen, som
om han kunne beskytte tærten indeni med sin krop.
Bilen kørte stadig i rabatten og satte ikke farten ned. Han
var sikker på, at ikke alene havde chaufføren inde i styrehuset taget øjnene fra vejen – han havde rent faktisk bøjet sig
ned for at se efter noget i handskerummet. Med en fart på
otteoghalvfems kilometer i timen ramte den røde bil George
lige omkring midten af det metalgitter, der dækkede for motoren. George mærkede, at han blev ramt, men følte ingen
smerte – kun en følelse af at flyve gennem luften, og han havde lige tid til at tænke
– som at være i julemandens slæde –
før han ramte Richardsons mark. Landingen brækkede
hans ryg, hans skulderblad og hans venstre ben, foruden det
kraniebrud og brækkede ribben, han havde fået, da bilen
hamrede ind i ham. Hans sidste tanke gik til cyklen, og at han
nu aldrig ville se Jessis øjne, når hun åbnede pakken.
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Anden del: Karen
3.
Karen havde netop sat eleverne i gang med en matematikprøve, da det bankede på klasseværelsets dør. Hun kunne
have råbt, at personen udenfor skulle komme ind, men hun
havde altid følt, den slags var uhøfligt. I stedet gik hun ned
mellem pultene og åbnede døren selv. Hun kunne mærke
den kølige luft fra gangen udenfor imod sine ben, da hun åbnede den, men udtrykket i rektor Figgs ansigt gjorde hende
endnu koldere end trækvinden.
”Hvad …?” begyndte hun, men Figg afbrød hende.
”Mrs. Thorpe, jeg … vi er nødt til at tale sammen. Der er
sket noget forfærdeligt. Jeg har lige modtaget en telefonopringning til Dem.” Han rømmede sig og så ud over hendes
elever. Han hævede stemmen og talte direkte til dem:
”Hør her, alle sammen. Jeg forventer, at I bliver siddende
på jeres pladser og opfører jer ordentligt. Jeg kommer tilbage
om lidt, og hvis der er den mindste smule ballade herinde,
bliver jeg meget vred.” Han sænkede igen stemmen og lagde en hånd på hendes skulder. Karen kunne mærke, at hans
fingre rystede. ”Vær venlig at komme med mig.”
Karen fulgte efter ham ud af klasseværelset, både overrasket
og skræmt. Det var ikke skolens politik at afbryde en lærers
undervisning, hvis det ikke var en nødssituation. ”Hvad er der
sket, Sir?” spurgte hun, mens de gik hurtigt ned af gangen.

204

”Der er sket … en ulykke, kan man vel kalde det. Jeg har en
opringning fra sherif Daniels til Dem på mit kontor. Jeg tror
det er bedst, at han forklarer det for Dem.”
Men han har tydeligvis allerede forklaret det for Dem! tænkte
Karen og følte et uvant stik af irritation blandet med den rædsel, som langsomt spredte sig i hendes krop. ”Er det Jessica?
Er der sket hende noget?”
”Jessica har det fint. Hun … det er ikke Deres datter, det
drejer sig om. Det er Deres mand.” Han tav og overvejede
tilsyneladende, om han skulle stå ved sin beslutning og lade
sheriffen give de dårlige nyheder, men skiftede så åbenbart
mening. ”Han er død, Mrs. Thorpe. Deres mand er død.”
Karen åbnede munden, men de ord, hun prøvede at sige,
kom ikke ud. Hun kunne kun frembringe en svag, klynkende
lyd. Figg gik videre, så han hurtigst muligt kunne få hende
ned på kontoret. Karen gik også videre – hendes ben bevægede sig automatisk, som om de var styret af en helt anden
krop.
Da de nåede Figgs kontor, åbnede han døren for hende og
ledte hende gennem sekretærens lille forkontor. Miss Twist
så op fra sin skrivemaskine, og det medlidende blik, hun
sendte Karen, fik det til at isne i hende, helt ind til knoglerne.
Det indre kontor var mørkere, med mørkebrune træpaneler
og et tykt, sandfarvet tæppe på gulvet. Figg ledte hende hen
til sit skrivebord og fik hende ned at sidde i en af de to stole,
der stod foran det. Han gik rundt om bordet til sin egen stol,
tog telefonrøret, som lå på bordet, og talte ind i det.
”Hallo, sherif? Er De der stadig?”
Der kom en uforståelig mumlen fra telefonen.
”Ja, jeg har hende her hos mig. Lige et øjeblik.”
Figg holdt telefonrøret frem imod hende. Karen, som følte
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det, som om hun bevægede sig under vand, rakte hånden
frem og tog det. Hun lagde det mod sit øre.
”Mrs. Thorpe?” sagde stemmen i telefonen. ”Det er sherif Daniels. Jeg er bange for, at jeg har dårlige -”
”Hvad er der sket?” spurgte Karen. Hendes læber føltes
kolde og stive, men ordene var tydelige nok. Sheriffen tav et
øjeblik, usikker på, hvordan han skulle fortsætte.
”… jo, altså … jeg er ked af at være den, der skal … æh … fortælle dem det her, Mrs. Thorpe, men der er … sket en ulykke. Deres
mand gik langs med landevejen, og han er blevet ramt af en bil.”
”Er han død? Mr. Figg sagde, at han var død. Passer det?”
”Det er jeg bange for, at han er, Mrs. Thorpe. Bilisten vendte om
og kørte tilbage til byen for at få fat i doktor Fitzpatrick, men det var
allerede for sent. Han var …”Sheriffen tav igen, som om han
ville afgøre med sig selv, hvor meget han skulle sige, ”Han så
ikke godt ud. For megen skade fra … ja, han var altså død da lægen
undersøgte ham. Jeg bliver nødt til at komme ned på stationen og
identificere ham, men … jeg forstår godt, hvis De ikke har lyst. Det
er ikke særligt rart.”
”Hvordan ved I, at det var …” Karen svælgede, ”hvordan
ved I, at det var ham?”
”Han havde sin tegnebog på sig. Der lå hans kørekort og et billede
af Dem og Deres lille pige i den. Men desuden, hvem i byen kender
ikke George?” Sheriffen rømmede sig. ”Jeg ville værdsætte det,
hvis De kunne komme ned på stationen i morgen. Der er også lidt
papirarbejde, der skal udfyldes. Bare når … når De føler Dem klar.”
Karen sænkede hånden, der holdt telefonrøret. Det gav et
svagt bonk, da det ramte bordet. Figg så på hende, og hans
normalt strenge og kølige ansigt var dybt bekymret.
”Mrs. Thorpe … Karen. Er De…?”
Karen rystede langsomt på hovedet. Fra røret på bordet
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kom lyden af sheriffen, der sagde farvel og lagde røret på.
Det blev efterfulgt af summelyden fra en åben telefonlinje.
Figg tog røret op og lagde det blidt oven på telefonens krog.
”Jeg tror, at De trænger til en cognac,” sagde Figg og rejste
sig. ”Jeg drikker normalt ikke i skoletiden, men jeg tror, at
dette bør være en undtagelse.”
Han gik hen til et brunt skab i hjørnet, åbnede det, og frembragte en flaske og to glas. Han hældte en temmelig stor cognac op i dem begge og gav det ene glas til Karen. Hun tog det
mekanisk, åbnede munden og skyllede indholdet ned. Hun
var ikke vant til at drikke, så den stærke spiritus fik hendes
hals til at brænde og trak tårer frem i øjnene. Hun var sikker
på, at det var grunden til, at der løb tårer ned ad hendes kinder.
”Mrs. Thorpe, jeg får fat i pedellen og får ham til at køre
Dem hjem. Deres datter … hvor er hun?”
”Hun er hos min mor,” hviskede Karen. ”Hun passer hende, når jeg er på arbejde.”
”Så får jeg ham til at køre Dem hjem til deres mor. De bør
ikke være alene efter sådanne nyheder.” Han nippede til sit
eget glas. ”De skal ikke tænke på deres klasse. Den tager jeg
mig af.”
Hendes klasse var det, hun tænkte mindst på, men hun nikkede. ”Han skulle til at starte et nyt job,” hviskede hun. ”Han
var på vej hjem. Det var hans sidste dag på gården i dag.”
Figg så ud, som om han havde lyst til at lægge en hånd på
hendes skulder igen, men han gjorde det ikke.
”Det er ofte … de bedste, der bliver taget fra os først.” Han
slikkede sine læber. ”George var en god mand. Jeg kendte
ham ikke særligt godt, men han har altid slået mig som en,
man kunne stole på.”

207

Karen tænkte på dengang hun havde mødt George. Han
havde arbejdet for skolen dengang og været i gang med at reparere legepladsen. Han havde lavet gyngerne og klatrestativet, fyldt frisk sand i sandkassen og andre vedligeholdelsesopgaver. Det havde været mens pedellen var sygemeldt, og
hun var sikker på, at Figg ikke havde haft lyst til at betale en
anden mand for at udføre arbejdet, men det var nødvendigt.
Gyngestativet var nærmest ved at falde sammen, når børnene sad på gyngerne. Hun var lige blevet ansat som lærer og
var blevet udpeget som gårdvagt. Hun stod ved gyngerne
og så på, at George arbejdede, mens han talte med børnene
og lo sammen med dem. Han havde arbejdet i bar overkrop
i den varme luft, og hans skuldre og bryst havde glitret af
sveddråber. Men hans øjne og hans smil havde ikke passet
til en mand, som arbejdede i støvet og snavset. Det havde
været kloge øjne. Hun var faldet for ham i det øjeblik, håbløst
og fuldstændigt. De var blevet gift mindre end fire måneder
senere, selvom hendes forældre havde været imod det. De
havde argumenteret med, at han ikke kunne tjene nok til at
sørge for dem, men hun vidste bedre. George ville gå uden
mad selv, hvis det betød, at hun fik noget at spise. Det var
bare den slags mand, han var.
Den slags mand han havde været.
Figg havde sagt noget, men hun havde ikke hørt efter. Han
talte om at finde trøst i Herren, om at finde mening i sorgen.
Karen, som havde gået i kirke hele sit liv, fik pludselig lyst
til at skrige. Der var ingen mening i dette her. Hendes mand,
George, var væk, og Herren kunne, efter hendes mening, gå
ad helvede til. Hun kunne ikke finde trøst i sin tro.
”Jeg … jeg vil gerne af sted nu, Sir.” Karen bed sig i tungen,
så hun ikke begyndte at skrige af Figg, at han skulle holde sin
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mund. Hvis hun gjorde det, kunne det betyde, at hun mistede sit job, og lige nu var der Jessi at tænke på. Stakkels Jessi.
”Ja, naturligvis. Bliv bare siddende her et øjeblik, så finder
jeg Mr. Andrews og får ham til at køre Dem.”
Figg lod sit halvt tømte glas stå på bordet og forlod kontoret. Karen lænede sig fremad, tog glasset og tømte det. Hun
gjorde det helt uden at tænke.
Da Figg vendte tilbage, tog han hende ved armen på samme måde som gamle Mrs. Vegusian blev hjulpet ind og ud
fra bagsædet på sin bil, hver søndag ved kirken. Blidt ledte
han hende ned ad gangen til lærerværelset, hjalp hende i sin
hat og frakke og førte hende ud til den ventende bil. Mr. Andrews sad bag rattet, og for en gangs skyld var hun taknemmelig for, at han næsten aldrig sagde noget. Figg lukkede
bildøren, så på hende gennem glasset og prøvede på at smile.
”Jeg er klar over, at De sikkert har … forberedelser at træffe
nu. Jeg finder en anden lærer til at tage Deres timer i mellemtiden. Det skal De ikke bekymre Dem om.” Han bankede
med sin hånd på bilens tag, og Mr. Andrews tog det som et
tegn på, at han skulle starte motoren.
De kørte væk fra kantstenen, og Karen lænede sit hoved
mod vinduet. Hun lukkede øjnene og ønskede, at dette var
en drøm, som hun kunne vågne op fra, med George liggende
i sengen ved siden af sig.
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4.
Jessi fejrede sin fødselsdag i sin mormor og morfars hus. Karens forældre havde syntes, det var en dårlig ide for hende at
tage hjem til det tomme hus og havde insisteret på, at Jessi og
Karen skulle blive hos dem, i det mindste til efter begravelsen. Karens far havde kørt hende ud for at hente tøj til dem
begge i huset, og det var lykkedes dem at få den store kasse
ind på bilens bagsæde. Karen ville ikke lade Jessi gå glip af
den sidste gave, George havde købt til hende, selvom hendes
far havde brokket sig over ikke at kunne bruge sit bakspejl
på vejen hjem.
Huset virkede ikke anderledes end da hun tog af sted i
morges, og alligevel var der noget underligt ved det. Hun
blev ved med at forvente at se George komme ind ad døren,
trække sin grønne vinterfrakke af, kysse hende og lægge armene om hende. Da hun så den halvtomme pakke cigaretter
på køkkenbordet – de havde ikke råd til at købe dem særligt
ofte, så George røg kun én efter aftensmaden, og ikke engang
hver dag – begyndte hun at græde igen, for hun indså, at
han aldrig ville ryge en Lucky Strike igen. Hun pakkede tøjet
sammen i den blå kuffert, som hun havde brugt, da hun flyttede ud af sine forældres hus for nogle år siden, og det minde
var endnu mere smertefuldt end cigaretterne. Hun huskede,
hvordan George havde stået ved havelågen – det havde været tre dage efter, at de var blevet gift – og ventet på hende,
respektfuldt ventende med at nærme sig huset, indtil hans
svigerfar havde vinket ham nærmere. Den samme svigerfar,
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som nu sad ved hendes spisebord, røg en af sine egne cigaretter og bladrede i postordrekataloget fra Sears, mens hun
pakkede Jessis undertøj og kjoler. Da hun var færdig, satte
hun sig ind i bilen og lod sin far køre dem tilbage til byen.
Jessi, som var ukarakteristisk stille hele eftermiddagen, gav
ikke kassen megen opmærksomhed i forhold til, hvad hun
havde gjort aftenen før. Hun græd ikke ret meget men holdt
sig tæt ved Karen hele eftermiddagen og aftenen. Hendes
øjne blev af og til tomme og fugtige, men der kom sjældent
nogen rigtige tårer. Karen, som selv følte det, som om hun
havde lyst til at græde og ikke kunne, strøg hende over håret
og prøvede at trøste hende så godt hun kunne. Hendes forældre, som aldrig havde været særligt følsomme mennesker,
og aldrig havde brudt sig om George, sagde heller ikke ret
meget. En gang imellem syntes hun, at hun så et lille glimt af
triumf i sin fars øjne, som om noget i ham sagde, Se hvad jeg
sagde! Sagde jeg ikke, at han ville gøre dig ulykkelig? uden at sige
ordene højt.
Om aftenen, da Karen lagde Jessi i seng – hun insisterede
på, at hun ville sove i samme seng som sin mor, og Karen
kunne ikke få sig selv til at afslå dette ønske – så Jessi op på
hende med sine store, klare øjne. Karen havde altid ment, at
hun havde sin fars øjne, men aldrig så tydeligt som nu.
”Mor, hvor er far henne?” spurgte hun.
Karen strøg hende over håret. Det var lyst og blødt.
”Far er i himlen, Jessi. Han er sammen med Gud nu.”
Jessi rystede på hovedet. ”Nej, ikke … hvor ligger han henne? Hvor har sheriffen lagt ham hen?”
Karen tænkte sig om. ”Jeg går ud fra, at han ligger nede på
politistationen. Eller måske hjemme hos doktor Fitzpatrick.”
”Tror du, at de har givet ham et tæppe? Han sagde altid, at
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det var koldt at ligge uden et tæppe om natten.” Jessis hænder lukkede sig om sin mors. ”Tror du?”
Karen nikkede. For sit indre øje så hun det hvide lagen, som
formentlig dækkede Georges krop fra hårtop til tåspids i dette øjeblik.
”Ja, skat. Det tror jeg, at de har. Jeg er sikker på, at de har
givet ham et tæppe. Han kommer aldrig til at fryse mere.”
”Hvad så med, når han bli’r begravet?” Jessis hænder klemte hårdere.
”Jessi, det, der bliver lagt ned i jorden …” hun sank spyt,
”det er jo kun fars krop. Oppe i himlen kommer far aldrig til
at fryse. Aldrig mere.”
”Kan vi ikke godt give ham et, mor?” Jessi lød meget insisterende nu. ”Kan vi, mor? Jeg vil gerne ha’, at han har et
tæppe.”
Karen kyssede hende på panden. ”Jessi, jeg lover dig, at vi
skal sørge for, at far får lige det tæppe, du synes, han skal
ha’.”
Den næste morgen åbnede Karen øjnene og så på Jessi ved
siden af sig. Hendes datter sov ikke men lå med åbne øjne og
så op i loftet.
”Godmorgen, fødselsdagspige,” sagde Karen og prøvede
at lyde lidt mere munter, end hun følte sig. Hun havde ikke
sovet ret meget i nat, og hver gang, hun var døset hen, drømte hun om telefonsamtalen i Figgs kontor. Når hun vågnede
med et spjæt fra drømmen, havde hun lige tid til at tænke åh
Gud, sikke et mareridt! før hun huskede, hvor hun var, og hvad
der var sket.
Jessi drejede hovedet og så på sin mor.
”Godmorgen, mor,” sagde hun. Hendes stemme var lav og
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forsigtig. ”Jeg ønskede hele natten, at far ville komme tilbage.
Tror du, at det kan ske? Er der en fødselsdagsfe, ligesom en
julemand, som kan opfylde ønsker?”
Karen strøg hende over håret og rystede på hovedet. ”Nej,
lille skat. Ingen kan bringe dem som dør, tilbage til livet igen.
Ikke engang Gud.”
”Det passer ikke!” sagde Jessi. Hendes øjne lyste op. ”Gud
kan godt! Det sagde fader Martin, da han snakkede om …”
hendes ansigt blev fjernt, mens hun søgte i sin hukommelse
efter det rigtige ord. Karen var imponeret. Pigen fyldte fire
år i dag, og hun havde haft hende med i kirke mange gange,
men at hendes datter kunne huske de ting, hun hørte der,
havde hun alligevel ikke ventet.
”Lazarus!” sagde hun, da hun endelig fandt det ord, hun
havde ledt efter. ”Jesus bragte Lazarus tilbage til livet, mor!
Så måske kan han også bringe far tilbage.”
Karen tog en dyb indånding. Jessis ord rørte ved noget inde
i hende. Hun betragtede sig selv som kristen, bad sine bønner
og læste i biblen når hun havde lyst og tid. Hun var dog også
biologi- og matematiklærer, og havde set så meget videnskab
i sin uddannelse, at hun ikke kunne tro på hvert ord, der stod
i biblen. Hun ville gerne tro, at en venlig Gud kunne bringe
George tilbage til hende, men i sit hjerte vidste hun, at noget
sådant ikke var muligt.
”Skat, kan du huske, at jeg sagde, at far er hos Gud nu?”
Hun lagde en arm om Jessi og trak hende ind til sig. Pigen
kravlede villigt ind i hendes favn.
”Mmhh.”
”Når man er sammen med Gud, så er man lykkeligere, end
man nogensinde har været på Jorden. Så … så hvis man beder Gud om at bringe far tilbage fra de døde, så er det …”
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hendes stemme forsvandt, mens hun prøvede at finde ordene, ”… så ville det ikke være en rar ting at gøre, Jessi. Det ved
Gud også godt. Det ville være tarveligt af Ham at sende far
tilbage til jorden, når han er så lykkelig. Når vi engang dør,
så er far der og venter på os i himlen. Men vi kan ikke bede
Gud om at sende ham tilbage til os. Det sker ikke. Det giver
Han ikke lov til.”
Hun kørte fingrene op og ned ad Jessis ryg og mærkede,
hvordan pigens krop begyndte at ryste, da de tårer, hun havde holdt tilbage i går, nu fik frit løb. Karen begyndte også at
græde, og hun holdt fast om sin datter under dynen, mens
solen langsomt stod op udenfor.
Jessi så ikke ud som om, hun havde lyst til at åbne gaver, da
hun endelig kom ned til morgenbordet, men Karen insisterede. ”Far købte denne her til dig, ved du nok. Han ville have,
at det skulle være din bedste fødselsdagsgave nogensinde.
Jeg synes, du skal pakke den op.”
Karens far og mor sad på den anden side af morgenbordet,
begge med deres kaffe, æg og et stykke ristet brød placeret i
nøjagtigt samme vinkel på tallerkenen. Hvis de havde haft
ens tøj på, kunne de næsten have været et spejlbillede af hinanden. Selv deres ansigtsudtryk var de samme. En af de få
ting, der kunne fremkalde et smil på hendes forældres ansigter, var deres barnebarn, men selv det hørte til sjældenhederne. Faktum var, at Karens mor tog sig af Jessi hver dag, mens
hun var på skolen – hvilket Karen var meget taknemmelig
for – men hun vidste også udmærket, at det kun var noget,
hendes mor gjorde, for at hendes datter ikke skulle betale for
en dagpleje og gøre hende pinligt berørt over for bridgeklubben. Det var usædvanligt nok, at hun og George begge havde
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haft arbejde – men ingen skulle sige, at Evelyn Manners barnebarn blev passet af en fremmed.
Jessi satte sig på hug foran den indpakkede kasse. Hun lod
hænderne løbe hen over den igen, på samme måde som hun
havde gjort den første aften. Hun var holdt op med at græde,
men hendes øjne så stadig fugtige ud og var en smule slørede. Hun ventede så længe med at begynde at pakke op, at
Karens far blev utålmodig.
”Kom nu, skat. Luk den op. Nogen af os skal på arbejde i
dag.”
Karen så overrasket på ham. ”Tager du ikke med mig ned
til sherifkontoret?”
Han rystede på hovedet. ”Nej, jeg skal på kontoret. Jeg har
nogle rapporter, jeg skal gøre færdige. Din mor kan gå med
dig derned. Det skulle vel ikke være så svært.” Han så ned i
sin avis.
Jessi besluttede sig åbenbart for, at hun havde ventet længe
nok, og begyndte at rive papiret af æsken. På æsken var der
et billede af en cykel, men det lagde hun ikke mærke til. Hun
havde set masser af kasser, hvor tingen indeni var en anden
end det, der stod udenpå.
Karen rejste sig og hjalp hende med at løfte toppen af kassen. Da den røde cykel kom til syne, mistede Jessi helt vejret.
Karen følte sig varm indeni for første gang siden telefonsamtalen med sheriffen, da hun hørte Jessis begejstrede gisp.
”Mor! Mor, se, det er en cykel!”
Jessi tog fat om styret og trak cyklen fremad, så den kom fri
af kassen. Den rullede frem på sine kridhvide hjul og afgav
en berusende duft af gummi.
Karens mors mund syntes at lukke sig sammen som en
snor, der lukker en pung.

215

”Har han købt en cykel til hende? Hvorfor i alverden det?”
Karen vendte hovedet mod sin mor og følte en bjergtop af
vrede stikke op af det hav af sorg, hun havde svømmet rundt
i de sidste atten timer.
”Jessi elsker at køre på cykel, mor. Hun var så dygtig til
at køre på den trehjulede, men hun er blevet for stor til den.
George fik et fantastisk …” tilbud, var hun lige ved at sige,
men indså, at det var det forkerte ord. Det havde ikke været
et tilbud, men en forretningsaftale. George ville ikke længere
kunne køre til Chicago og hente Tom Gilhams julevarer. Det
kunne endda være, at han ville komme og spørge efter resten
af sine penge.
I mellemtiden havde Jessi fået cyklen helt ud af kassen og
indpakningspapiret. Hun satte sig op på den midt i spisestuen. Karens fars øjne blev store, da hun balancerede på pedalerne og satte sin ende ned på sadlen. Hendes ansigt var i det
øjeblik så fyldt med glæde, at det gjorde ondt i Karens hjerte.
Det var den perfekte gave, George, tænkte hun. Hvis bare du dog
havde været her til at se det.
”Jessica, du kan ikke sidde på den cykel indenfor, du ødelægger tæppet! Du bliver nødt til at tage den med udenfor.
Og du skal drikke din mælk, før du går nogen steder.” Karens mors stemme skar gennem luften som en sølvkniv, og
Jessi holdt op med at smile med det samme. Hun kravlede
hurtigt ned fra cyklen og gik tilbage til bordet for at tømme
sit glas med mælk. Karen lagde armene om pigen og løftede
hende op på sit skød.
”Tillykke, min skat. Jeg håber, du synes om den.”
”Jeg elsker den, mor.” Jessis stemme var mere dæmpet,
men hun smilede til sin mor. ”Jeg ville bare gerne have haft,
at far kunne lære mig at cykle på den.”
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Karens far rejste sig og foldede avisen sammen. Han børstede krummerne fra det ristede brød af sine bukser og lagde sin
hånd på Karens skulder.
”Vi ses i aften. Jeg håber, at du får ordnet samtalen med sheriffen diskret? Vi har ikke brug for en masse sladder i byen.”
”Jeg … ja, far.” Karen følte det, som om hendes fars ord lavede små, brændende mærker inde i hende. Han var ligeglad
med, at George var borte. Han tænkte kun på, hvad andre
folk i byen ville sige. Han var ligeglad med, at hendes mand,
hendes livs kærlighed og far til hans barnebarn, aldrig ville få
lov at lege med Jessi igen. Han tænkte på diskretion, så ingen
ville sladre.
”Vær stærk, Karen.” Hendes fars hånd klappede hende på
ryggen i noget, der næsten mindede om omsorg. ”Jeg ved
godt, at tingene ikke ser godt ud lige nu, men det skal nok
blive godt igen. Til at begynde med kommer du til at spare
en masse penge, når du flytter herhjem til os.”
”Hvad?” Karen blinkede med øjnene.
”Ja, jeg synes, det er det mest forsvarlige at gøre, synes du
ikke? Du kan jo ikke bo derude i det … det skur … længere.
Du er nødt til at komme tilbage til byen og spare penge, så
du kan forsørge Jessica. Den bedste måde at gøre det på er at
flytte hjem igen.”
Karen, som kunne komme i tanke om få ting, hun havde
mindre lyst til end at flytte tilbage til sit gamle værelse, nikkede bare. Hun vidste af erfaring, at hvis hun erklærede sig
uenig med sin far og sagde ham imod, ville den følgende diskussion blive lang og ubehagelig. Hun havde ikke lyst til at
have den lige nu.
Hendes far klappede hendes ryg en sidste gang, sendte
hendes mor et nik og gik ud af stuen. Lidt efter så de ham gå
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forbi vinduet. Han spadserede altid til kontoret og hævdede,
at det gav ham tid til at samle tankerne om morgenen.
Karens mor begyndte at samle tallerknerne sammen.
Karen rejste sig og trak slåbrokken sammen om sig. Hun
havde ikke klædt sig på før morgenmaden.
”Kom, Jessi. Lad os se at få noget tøj på.”
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5.
Til at begynde med havde Jessi lidt svært ved at holde balancen på cyklen, og Karen måtte holde fast i bagagebæreren for
at den ikke skulle vælte. Hun kørte langsomt frem og tilbage
i sin bedsteforældres indkørsel, mens hun trampede beslutsomt i pedalerne. Karen løb efter hende og prøvede at følge
med. Jessis ansigt var for det meste lykkeligt, men af og til fór
der en skygge over det. Karen forstod hvorfor, men prøvede
at opmuntre hende ved at fortælle hende, hvor dygtig hun
var. Den røde cykel blev langsomt mere rolig i bevægelserne,
efterhånden som Jessi lærte at styre den ordentligt. Jessis svedige hår klæbede til hendes ansigt, selvom luften var kold, og
hendes kinder var ildrøde. De tilbragte over to timer med at
køre frem og tilbage i indkørslen, indtil Jessi insisterede på,
at hun ville ud på vejen.
Karen så op og ned af vejen, mens hun gned sit ansigt med
sin behandskede hånd. Hendes forældre boede på en lukket
vej med en svag hældning, som ville få cyklen til at rulle hurtigere på vej ned. Hun havde selv kørt på sin cykel mange
gange som barn, men lige nu – med Georges uheld for mindre end fireogtyve timer siden – var hun ikke glad for at lade
Jessi forsøge sig.
”Det synes jeg ikke, du skal, Jessi. Jeg tror det er bedre, hvis
vi går indenfor nu. Vi skal … jeg mener, jeg skal ind til sherifkontoret sammen med mormor. Og vi skal også til …”
(bedemanden)
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”… vi skal også købe det tæppe, du talte om i aftes. Kan du
huske det?”
Jessi satte sine fødder ned på jorden og vendte ansigtet mod
Karen.
”Kan vi give det til far?”
”Vi kan give det til den mand, som skal lægge far i kisten,
når han skal begraves. Han skal nok sørge for at lægge det
over ham. Det er jeg helt sikker på.”
”Okay.” Jessi stod af cyklen, satte støttebenet ned og stillede cyklen op imod hækken i kanten af indkørslen. Hun så
meget lille ud i sin vinterfrakke.
”Hvorfor skal bedstemor med?” spurgte hun, da hun lagde
sin hånd i Karens.
”Fordi hun skal køre bilen og hjælpe mig med at tale med
sheriffen.”
”Hvad med mig?” Jessi så på hende med et alvorligt udtryk.
”Du kan sidde oppe i receptionen. Vi tager et par billedbøger med, som du kan kigge i. Det tager sikkert ikke lang tid
… håber jeg.”
Da de nærmede sig huset, trådte Karens mor ud. Hun havde sin lange, brune frakke og pelshuen på og så ud, som om
hun skulle ind til bymidten og shoppe og ikke arrangere begravelse for sin svigersøn. Hun låste bilen op og satte sig ind
bag rettet, mens hun vinkede dem nærmere.
”Lige et øjeblik, mor. Jeg skal hente en tår vand og nogle
bøger til Jessi, så hun har noget at lave, mens vi …”
Hendes mor lavede en irriteret gestus med hånden. Hun
tændte en cigaret og lagde den ene hånd på rattet. Det så ud,
som om hun ikke kunne vente med at komme af sted.
Karen gav Jessi tegn til at sætte sig ind på bagsædet, mens
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hun skyndsomt gik indenfor for at finde et par billedbøger.
Hun fyldte en lille flaske med vand, tog sin taske og gik ud
til bilen igen. Det slog hende, at når hun så den måde hendes
mor og far håndterede situationen på, blev hendes sorg lidt
lettere at bære. Det lod til at hjælpe, hvis man havde nogen at
være vred på.
Hun satte sig ind på passagersædet og kunne straks lugte sin mors cigaretrøg i kabinen. Jessi sad på bagsædet, og
al glæden fra de sidste timer var nu borte fra hendes ansigt.
Karen gav hende bøgerne, og hun tog dem og lagde dem ud
over sædet.
”Nu skal du ikke lave rod deromme!” sagde Karens mor.
Hun startede motoren og bakkede bilen ud ad indkørslen,
hvorved hun kom meget tæt på den parkerede cykel ved
hækken.
”Du burde finde et bedre sted til den tingest, når vi kommer
hjem igen, Jessica,” sagde Karens mor. Jessi nikkede tavst.
Mens de kørte ind mod bymidten i det grå novemberlys,
så Karen ud af vinduet på de velkendte gader og huse. Hun
var vokset op i byen og kendte hver en gade, hver en kringelkrog. I dag følte hun det, som om hun var i et fremmed
land med ukendt geografi og fremmede mennesker. At se de
nøgne træer strække deres grene ud som arme imod vinterhimlen havde altid givet hende en sær glædesfølelse, fordi
hun vidste, at julen og nytåret var på vej. Når hun nu så ud
gennem grenene, gav det hende fornemmelsen af at se ud
gennem fængselstremmer.
Jeg savner dig, George, tænkte hun, og hun kunne mærke tårerne i øjnene. Du har kun været borte i en dag og jeg savner dig
frygteligt. Hvordan vil jeg have det om en uge, eller en måned? Jessi
fortjener bedre, og det gør jeg også. Jeg ville ønske, at du var her.
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Karens mor parkerede på byens torv, lige foran sherifkontoret og over for Bensons Isenkram. Hun slukkede sin cigaret og
så på Karen. Hendes makeup var omhyggeligt lagt og fik hende til at se både yngre og venligere ud, end hun virkelig var.
”Godt, så går vi ind og får dette her overstået. Jeg ved, det
er hårdt, men det skal jo gøres. Det er ligesom at sluge bitter
medicin.”
”Der er noget, Jessi og jeg skal ordne først, mor. Det tager
ikke ret lang tid. Vi skal over til linnedbutikken.”
Hendes mors øjne blev store. ”Hvorfor dog? Vi har alle de
lagener, vi har brug for derhjemme!”
”Det er til George. Jeg lovede Jessi, at vi kunne købe et tæppe til ham, så han ikke kommer til at fryse.”
Karens mor fnøs. ”Fryse? Hvad er det for noget …” begyndte hun, men Karens øjne skød lyn mod hende. Hun lukkede
munden, uvant med denne slags voldsomme signaler fra sin
datter.
Karen rakte en hånd bagud i bilen og tog Jessis hånd. Hun
klemte den hurtigt. ”Kom så, lille skat.”
Karen åbnede sidedøren og stod ud, og hendes mor fulgte
hendes eksempel. Hun rettede på sin jakke, før hun åbnede
bagdøren og lukkede Jessi ud. Hun tog Jessi i hånden, krydsede torvet og styrede mod butikken på hjørnet, hvor Mr.
White solgte lagener, puder og tæpper. Karens mor gik lige
bag dem.
Butikken var varm og duftede af frisk vasketøj. Jessi tog en
dyb indånding, som om hun nød duften. Mr. White sad i en
stol bag kassen og læste avisen, men han så op, da de kom
ind. Han var en tynd, pæn mand på omkring halvtreds og
havde venlige øjne under sit mørke hår og bryn.
”Mrs. Thorpe, Mrs. Manner – velkommen.” Han gned hæn-
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derne mod hinanden og lavede en lyd, der af en eller anden
grund mindede Karen om en slange, der glider over en sten.
Hun skælvede lidt, selvom hun normalt godt kunne lide Mr.
White.
”Goddag, Mr. White. Vi vil gerne se på et dejligt, varmt
tæppe.” Karen gav slip på Jessis hånd og så ned på hende.
”Nu skal du finde et, du godt kan lide.”
”Tæpperne er herovre.” Mr. White pegede på den højre
side af butikken. ”Hvor stort et tæppe kunne du tænke dig?”
”Det er til min far.” Jessis stemme var stille. ”Han er meget
høj.”
Mr. White blinkede overrasket med begge øjne. Han har hørt
det, tænkte Karen. Han ved, hvad der er sket med George.
”Til din far?” sagde Mr. White. ”Jaså. Jamen, hvis jeg var
dig, så ville jeg vælge et af dem her …”
Han tog et par skridt ud fra sin disk, og gjorde tegn til en
opstilling med tæpper, som hang på en af den slags stativer,
Karen normalt forbandt med at tørre håndklæder på.
Jessi gik langs med udstillingen og rørte ved dem et efter et.
Det næstsidste var åbenbart hendes favorit, for hun vendte
sig om imod Karen.
”Det her. Det er dejligt blødt.”
Karen rakte sin hånd ud og rørte ved tæppet. Det føltes som
uld og havde en vidunderlig blå farve.
”Det er et godt valg, Jessi. Blå er … var fars yndlingsfarve.”
Mr. White tog tæppet ned fra stativet, foldede det sammen
og lagde det på disken. Hans øjne gik fra tæppet til Karen til
Jessi. Karen kunne fornemme, at han havde lyst til at spørge
dem, hvorfor de havde brug for et tæppe til en død mand,
men at han ikke følte sig godt tilpas over at stille spørgsmålet.
”Skal det pakkes i en æske?” spurgte han Karen. ”Pakket
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ind som ga-” Han stoppede sig selv midt i sætningen. ”Eller
… foretrækker De bare en papirspose?”
”Vi nøjes med posen. Vi skal bruge det med det samme.”
Karen trak sin pung frem og så på sedlerne i den. ”Hvor meget koster det?”
”Tolv dollars og halvtreds cent.” Mr. White så undskyldende ud, mens han sagde det. ”Det er ren uld.”
Karen fandt en tier, en to-dollar seddel og to en-dollar sedler. Hun gav dem til Mr. White. Uden dem så pungen meget
tom ud.
”Mange tak.” Mr. White slog salget ind på kasseapparatet.
Det var en gammel messingmaskine, og den gav en høj, ringende lyd fra sig. ”Og … Mrs. Thorpe … må jeg kondolere.”
Karen tvang et smil frem. ”Tak.”
Hun tog posen fra disken, gav den til Jessi og forlod hurtigt
butikken. Hun følte et pludseligt behov for frisk luft, og duften af vasketøj virkede alt for sød for hende.
Hun standsede et par skridt udenfor døren og tog tre dybe
indåndinger. Jessi kom lige efter hende, og hendes mor dannede bagtrop.
”Har du det skidt, mor?” spurgte Jessi. Hun holdt med begge hænder om posen med tæppet i, så den blev presset mod
hendes mave. Den så ud til at være for stor for hende at bære,
men hun lod sig ikke mærke med det.
”Jeg har det fint, skat. Jeg havde bare brug for noget luft.”
”Nå, men nu, da vi har spildt både penge og tid, skulle vi så
få ordnet det, vi kom for?” sagde Karens mor. Hendes hænder hvilede på hendes hofter på den måde, Karen altid tænkte på som sin mors ”misbilligende” stilling.
”Ja. Ja, det skal vi.” Karen tog endnu en dyb indånding, før
hun gik over torvet og op ad stentrapperne til sherifkontoret
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i den røde murstensbygning. Ud af øjenkrogen kunne hun se,
hvordan folk på torvet så på hende. Hun vidste af erfaring,
hvor hurtigt rygtet spredtes i denne by. Mr. White var bare ét
bevis på dette. Politibetjenten havde sikkert fortalt om ulykken nede på Drop Inn-kroen i aftes, og i dag ville historien
være på alles læber. De ville alle have hørt om stakkels Mrs.
Thorpe, hvis mand var blevet kørt ihjel af en lastbil. Stakkels
Mrs. Thorpe, som snart ville blive fyret hen over helligdagene, for at skolen kunne spare lidt penge. Stakkels Mrs. Thorpe, som nu var enkefru Thorpe, og som snart ikke ville kunne
betale sine regninger eller blive boende i det hus, hun og hendes afdøde mand havde delt.
Hun drejede hovedet fra side til side og prøvede at tage
nogle af dem i at stirre på hende. Hun så ingen. Enten havde
de alle drejet hovedet væk, eller hun havde forestillet sig, at
de så på hende.
Hun skælvede og gik gennem døren ind til kontoret.
De fandt sherif Daniels bag et rodet skrivebord i det kontor,
han delte med en af sine to betjente. Sandt at sige var byen
ikke stor nok til at kræve tre lovhåndhævere, men gamle betjent Paulson var kun et par år fra pensionsalderen og havde
fået lov at blive i tjeneste som en kombineret radiooperatør
og receptionist. Karen lod Jessi vente i forkontoret med Paulson, mens hun og hendes mor gik indenfor.
Sherif Daniels var en stor mand, faktisk næsten for stor til
sin uniform. Da han rejste sig fra sin kontorstol for at trykke
dem i hånden, lignede hans krop et jordskred i bevægelse.
Hans hånd slugte nærmest hendes, da han trykkede den.
Han gjorde tegn til Karen og hendes mor om at sætte sig i
stolene foran skrivebordet og satte sig selv igen. Hans stol
gav en høj knirken fra sig, da han satte sig.
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”Jeg er glad for, at De ville komme, Mrs. Thorpe. Jeg er klar
over hvor chokerende det var at høre sådan noget som det
her, især så over telefonen. Jeg ville være kommet personligt, men jeg var ude ved ulykkesstedet, da jeg ringede, og jeg
kunne ikke komme tilbage til byen den dag.”
”Det er helt i orden.” Karen var overrasket over, hvor rolig
hendes stemme lød. ”Jeg vil gerne se min mand. Er det muligt?”
Sheriffen rømmede sig og lod en hånd løbe over sit ansigt
som for at tørre sved væk, selvom hans kontor var køligt.
”Jo, øh … naturligvis er det muligt, Mrs. Thorpe. Rent faktisk, som jeg nævnte for Dem, ville normal procedure være,
at nogen fra familien identificerede ham. I dette tilfælde, dog
… ja, ikke mindst kender vi jo alle George, men han ser ikke
…”
”Jeg er ligeglad.” Karen så sheriffen ind i øjnene. ”Jeg vil
gerne se ham. Vi har et tæppe med til ham.”
”Et … tæppe?”
”Ja. Min datter vil gerne sikre sig, at han ikke fryser. Jeg er
sikker på, De kan forstå hendes bekymring, Sherif. Det ville
De i hvert fald kunne, hvis De havde børn.”
Sheriffen, som hun vidste var ugift, åbnede munden for at
sige noget, men kom på bedre tanker.
”Før vi gør det,” fortsatte Karen, ”vil jeg gerne vide lidt
mere om ulykken. For min egen sjælefreds skyld.”
”Naturligvis.” Sheriffen rakte ind i rodet på bordet, fandt
en mappe og åbnede den for at se på et par papirer. ”Jeg har
ingen fotos endnu – de skulle være klar i morgen, hvis De er
interesseret, men jeg ville ikke anbefale det. Her har jeg vidneudsagn og erklæringer.”
”Jeg vil gerne vide hvem, der ramte ham.”
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”Mrs. …”
”Hvem – ramte ham? Det kommer til at stå i avisen under
alle omstændigheder. ”
”Det er korrekt. Ja. Jo, så lad gå. Det var Roger Dalton, men
han er helt utroligt ked af det, og han kørte straks tilbage efter
lægen, som jeg sagde.
”Dalton. Havde han drukket?”
”Hm. … Så vidt jeg har fået ud af ham, havde Roger drukket aftenen før på Drop Inn. Han havde fået så meget indenbords, at Mark nægtede at lade ham køre hjem. Han tog faktisk hans nøgler og lod ham sove den ud på gulvet i baren.
Roger sov som en baby, og da Mark stod op om morgenen,
hævdede han, at han var ædru nok til at køre hjem. Mark har
fortalt mig, at han ikke var ædru som sådan, men at han gerne ville have Roger ud af baren. De kender den særlige lugt,
Roger har? Mark sagde, at den lugt hang i hele baren, efter
han havde sovet der.
”Så han lod Roger køre alligevel?”
”Ja … det gjorde han. Gav ham nøglerne tilbage. Det var
omkring klokken elleve. Jeg formoder, at Roger stoppede et
eller andet sted og fik fat i en flaske sprut, men jeg har ikke
fundet ud af hvor.”
”Måske havde han en flaske i bilen,” sagde Karens mor.
”Det ville ikke overraske mig.”
”Måske, ja. Da vi tog en blodprøve, efter vi arresterede ham,
var hans alkoholprocent så høj, at han må have fået mindst to
store hiv på en flaske, sandsynligvis flere. Han kørte hjemad
i sin truck, og han har fortalt, at han bøjede sig ned for at finde nogle nødder, han havde i handskerummet. Han må have
været helt nede at ligge på maven, mens han kørte med én
hånd på rattet. Vi – betjent Rosenberg og jeg – tror, at han må
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have trådt speederen i bund da han lagde sig ned. Han kørte
temmelig stærkt, da han …” han tøvede, ”… da han ramte
George. Vi tror, at George har prøvet at komme af vejen, men
at han ikke havde tid nok. Det skete lige ved en af bakkerne,
og han så sikkert ikke bilen, før det var for sent … at flytte
sig.”
”Hvad med Roger?” spurgte Karen. ”Hvad skete der med
ham?”
”Ingenting. Jo, han fik en blodtud, da han bankede sit ansigt ind i instrumentbrættet. Han sidder i detentionen lige nu
og venter på, at vi finder en advokat til ham.”
”Hvad med Redford?” spurgte Karens mor.
Sheriffen nikkede ud af vinduet som for at indikere en retning. ”Han har afslået at forsvare ham. Han kendte George
godt.”
Selv gennem kulden og frygten smilede Karen. Hun huskede, hvordan George havde repareret Charles Redfords bil
sidste sommer, på en af de varme sommerdage, der aldrig
syntes at slutte. Redford var kommet ud til deres hus, han
havde haft iste med, som de havde drukket sammen. George
havde ligget på ryggen under bilen, indtil han fik den ordnet.
Han havde ikke selv bil, men han elskede at pille ved andres.
”Bliver han anklaget for mord?” spurgte Karens mor.
”Det tvivler jeg på. Uagtsomt manddrab, formentlig. Og så
naturligvis at køre bil i påvirket tilstand.”
”Jaså.” Karens mor lænede sig tilbage i stolen og kiggede i
sin taske efter sine cigaretter. Det var tydeligt, at hun havde
forventet en strengere anklage. ”Og jeg går ikke ud fra, at
Mr. Dalton har nogen form for forsikring? Noget, som kunne
udbetale Karen en form for … ” hun søgte efter det rette ord,
”… erstatning?”
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”Det er jeg bange for, at han ikke har. Roger har ikke en
potte at pisse i eller et vindue at smide det ud ad. Hans gård
er blevet solgt stykke for stykke, så han bor lige nu i det gamle stuehus. Han har ikke råd til at reparere det, og ingen vil
købe det. Han er helt knust over, hvad der er sket. Han græd
hele natten.”
Karen følte tårer prikke i sine øjne. Det gik op for hende, at
ulykken formentlig havde ødelagt ikke kun hende og Jessis
liv, men også Roger Daltons.
”Kan vi udfylde papirarbejdet, sherif? Jeg vil gerne have
dette her overstået.”
Sheriffen trak en kuglepen frem fra brystlommen og kiggede i mappen efter et par formularer.
”Naturligvis, Mrs. Thorpe.”
”Godt. Og bagefter vil jeg gerne se min mand.”
Sheriffen ledte hende ned ad trappen til kælderen under kontoret. Hernede tjente et lille, afkølet rum som lighus. Byen
havde aldrig haft nok døde på en gang til at retfærdiggøre
noget større, og det var bekvemt for bedemanden, hvis butik lå bogstaveligt talt tyve skridt fra sherifkontorets bagdør.
Man behøvede blot at rulle liget ud ad bagdøren, op ad en
rampe og hen over en gårdsplads omgivet af en høj mur, før
man kunne rulle det lige ind ad bedemandens bagdør.
Sheriffen tændte lyset og gik hen til metaldøren. Låsen var
en drejelig metalarm på midten, og døren havde en vis lighed
med et gammeldags pengeskab.
Sheriffen lagde hånden på metalarmen men tøvede. ”Mrs.
Thorpe … bare så De ved det, så … ja, han ligner jo ikke rigtigt sig selv. Nu er De advaret.”
”Jeg er parat, Sherif.” Karen stod bag sheriffen og holdt

229

tæppet i den ene hånd. Karens mor var blevet siddende ovenpå sammen med Jessi.
”Godt.” Sheriffen drejede på metalarmen, og døren gav en
høj, skurrende lyd fra sig. Han trak i den, lagde hele sin betragtelige vægt i, og døren gled op. Et pust af kold luft ramte
Karen i ansigtet.
”Lad mig lige rulle ham ud …” Sheriffen rakte ind i rummet og greb fat om en metalbåre på hjul. Den rullede lydløst
ud, og han stoppede den med foden. ”Jeg beklager, at han
ikke er blevet vasket endnu – bedemanden kommer over senere for at tage sig af ham.”
Kroppen på båren var dækket af et hvidt lagen, men hun
genkendte alligevel Georges silhuet. Han var en af de højeste
mænd i byen, og hun kendte omridset af hans krop under et
lagen så godt.
Sheriffen tog fat om lagenet over ligets ansigt og løftede det
ned til brysthøjde. Karen bed sig i læben men sagde ikke noget et øjeblik
Georges ansigt havde nogle store mærker og skrammer, men
alt i alt var det ikke nær så slemt, som hun havde forestillet sig.
Hovedets form var til gengæld helt forandret. Det så ud til, at
slaget havde knust bagsiden af hans hoved og slået det fladt.
Udtrykket i hans ansigt var næsten fredfyldt, og hvis man kun
så på det, kunne man godt tro, at han bare sov. Hvis man altså ikke kendte ham så godt som hun gjorde. Når George sov,
smilede han altid i søvne. Hans hår var stadig mørkt, men der
sad flager af størknet blod i det, og et par striber af det var løbet
ned ad hans hals. Under lagnet havde han stadig de overalls
og den tykke skjorte på, som han var gået hjemmefra i.
”Tror De, at jeg kunne få et øjeblik alene med ham?” spurgte Karen. Sheriffen så på hende et øjeblik.
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”Hvad har De tænkt Dem at gøre, Mrs. Thorpe?”
”Jeg vil bare sige et ordentligt farvel, og det ville jeg sætte
pris på, at De ikke overværede. Jeg vil også gerne give ham
det tæppe, som min datter insisterede på, han skal ligge under. Jeg vil gerne have, De fortæller bedemanden, at han skal
… skal pakke ham ind i det, når han lægger ham i kisten. Er
det muligt?”
”Selvfølgelig er det det. Meget vel, jeg giver Dem lige et øjeblik, og så kommer jeg ned igen, så han kan blive kørt tilbage
i kølerummet.”
Sheriffen gik op ad trapperne, noget der åbenlyst krævede
en vis anstrengelse for ham.
Karen stod et øjeblik ved Georges hoved, før hun rakte hånden ud og strøg ham over kinden.
”Hej George,” begyndte hun men ombestemte sig. ”Hej,
min elskede. Det er mig.” Hun tog lommetørklædet fra sin taske, rystede det ud og begyndte at tørre et par af blodpletterne af Georges ansigt. ”Jeg ville bare fortælle dig … hvor glad
Jessi blev for cyklen. Hun har kørt på den hele morgenen, og
… hun bliver rigtig god. Hun kan næsten holde balancen allerede. Hun elsker den.” Hun tøvede. ”Hun elsker dig så højt,
George. Og det gør jeg også. Jeg vil altid elske dig. Jeg lover
at passe på hende, ligesom du ville have gjort.”
Hun bøjede sig frem og kyssede Georges læber. De føltes
kolde imod hendes egne.
”Du vil altid være hos mig. Det lover jeg, George. Altid.
Kan du huske, du altid sagde, at vi en dag ville blive gamle
og sidde på torvet og se folk gå forbi? Det vil jeg gøre. Jeg vil
tage til Mexico, ligesom vi talte om, og til Paris. Jeg vil sørge
for, at Jessi laver sine lektier og … og at hun aldrig glemmer
dig.”
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Hun spredte tæppet ud, så det faldt hen over Georges krop.
Den blå farve syntes at varme rummet op, da det blev foldet
ud.
”Det her er Jessis idé. Hun var så bange for, at du ville fryse.
Jeg elsker dig, min skat. Jeg vil altid elske dig.”
Hun puttede tæppet ned omkring kroppen, så det så ud til
at være behageligt. Hun overvejede at kysse ham igen men
kyssede i stedet sine fingerspidser og pressede dem imod
hans kolde læber.
Hun kunne høre sheriffens tunge fodtrin komme ned ad
trappen og rettede sig op.
”Hvil i fred, George,” hviskede hun. ”Sov godt under dit
blå tæppe og vid, at vi husker dig.”
Da sheriffen trådte ind i rummet, så hun på ham, mens hun
tørrede tårerne bort med hånden. Hendes lommetørklæde
var tilbage i hendes taske.
”Tak, sherif. Jeg er parat til at gå nu.”
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6.
Da hun trådte ud i den friske luft igen, tog Jessi hende i hånden. Karen satte sig ned på det ene knæ og så hende i øjnene.
”Gav du ham tæppet?”
”Ja, det gjorde jeg, og jeg puttede ham godt i det. Sheriffen
lovede at sørge for, at manden, som skal lægge far i kisten, får
at vide at han skal ligge under det.
Jessi så på hende med alvorlige øjne.
”Tak, mor.”
”Du skal ikke sige tak, lille skat.”
”Nå,” sagde Karens mor, da hun trådte ud fra bygningen.
”Jeg vil sige, at vi har brugt nok tid her. Lad os køre hjem. Jeg
kunne godt trænge til en kop kaffe.”
Karen rejste sig op og så på sin mor. ”Mor, jeg har lige gjort
det hårdeste, jeg nogensinde har været igennem. Tror du, at
du måske kunne vise en smule medfølelse?”
”Medfølelse? Hvad taler du om? Jeg er fuld af medfølelse.
Hvis man har haft en dårlig oplevelse, er den bedste kur en
god kop kaffe.”
Karen havde ikke lyst til at diskutere med sin mor og lagde
en arm om Jessi. ”Godt, så lad os tage tilbage til huset.”
Hun kunne ikke få sig selv til at kalde sine forældres hus
”hjem”. Ikke endnu. Måske aldrig. Hjem ville altid være Georges hus, men når det kom til spørgsmålet om at flytte, gik
hun ud fra, at hendes forældre havde ret. Hun og Jessi kunne
ikke bo derude alene.
Karens mor åbnede bildøren og satte sig ind, og mens Ka-
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ren hjalp Jessi ind på bagsædet, kunne hun høre sin mor tænde endnu en cigaret. Da hun selv satte sig ind på forsædet, så
hendes mor på hende.
”Det var ikke for at være ufølsom, ved du nok.”
”Det ved jeg, mor. Det er bare … lige nu er det svært for
mig at tænke klart. Lad os nu bare køre.”
Hendes mor startede motoren. Bilen var kold, og Karen
stak sine hænder ind i ærmerne på frakken. Bilen bakkede og
begyndte at køre ud fra torvet. De kørte et stykke tid i tavshed, før Karens mor sagde:
”Din far synes, du skulle flytte tilbage i dit gamle værelse.
Jeg er ikke så sikker på, at det er en god idé.”
”Virkelig?” Karen kunne ikke skjule sin overraskelse. Det
var temmelig unormalt for hendes mor at være uenig med
hendes far. I hvert fald udadtil.
”Ja. Jeg synes, du skal lade Jessi bo i dit gamle værelse. Vi
kan give dig et af værelserne nedenunder. Måske det gamle
gæsteværelse. Dit værelse passer bedre til et barn.”
Karen pustede luft ud mellem læberne. Et øjeblik havde
hun troet, at hendes mor var på hendes side, men det var
selvfølgelig ikke tilfældet.
”Mor, jeg er meget, meget taknemmelig for at kunne bo hos
dig og far lige nu. Jeg er taknemmelig for alt, hvad I gør, og
for at du hjælper mig med Jessi. Men … så snart som muligt
vil Jessi og jeg finde et andet sted at bo.”
”Vrøvl. Du er en enke med et barn, der er ingen måde,
hvorpå du kan bo alene. Det ville ikke være passende.”
”Passende?” Karen drejede hovedet og så på sin mor, mens
hun gjorde alt, hvad hun kunne for ikke at hæve stemmen.
”Jeg har boet sammen med George i fire år. Jeg er en voksen
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kvinde, og jeg vil ikke bo i jeres hus længere end det er nødvendigt. Jeg er allerede flyttet hjemmefra én gang.”
”Karen …” sagde hendes mor, og hendes stemme fik den
tone, som Karen hadede. Den tone, der antydede at hun talte
til et uvidende barn. ”Du kan ikke bo for dig selv. Du har brug
for nogen, som kan forsørge dig og Jessica. Guderne skal vide
at George ikke gav dig meget, men han fik i det mindste mad
på bordet.”
”Min løn som lærer var ofte bedre end hans, mor! De måneder, hvor han ikke kunne finde arbejde, var den endog meget
bedre. Vi forsørgede begge familien, og jeg skal nok selv forsørge Jessi, hvis jeg kan finde et sted at bo.”
”Virkelig?” Karens mor drejede hovedet lidt, mens hun stadig holdt det ene øje på vejen. ”Janice fra min bridgeklub er
gift med formanden for skolebestyrelsen. Jeg har hørt, at du
bliver fyret hen over julen. Du mister to ugers løn eller mere.”
”Det er sandt. Lærerne med mindre end syv års ansættelse
bliver fyret og genansat efter hver ferie i fremtiden.”
”Og du har fire års ansættelse, hvis jeg husker ret.”
”Det er rigtigt.”
”Så de næste tre år vil du gå juli, august, december og januar næsten uden løn. Hvad har du tænkt dig at gøre? Bede
din udlejer om at udsatte huslejen? Elektricitetsfirmaet om at
give dig strøm uden vederlag? Du kan ikke bo alene!”
”Det kan jeg, og det vil jeg. Jeg finder et andet job, hvis det
er det, der kræves.”
”Tænk på, hvad der er bedst for Jessica, Karen. Jessica har
brug for et roligt hjem med regelmæssige rutiner. Især lige
nu. For slet ikke at tale om, at hun har brug for en faderfigur.”
Karen tænkte tilbage på de endeløse år, hun havde tilbragt
i sine forældres hus, inden hun blev gammel nok til at for-
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stå den kølige distance, som var husets normale stemning.
Hendes forældre havde aldrig kysset hende, aldrig sagt, at de
elskede hende eller været nogen, hun kunne gå til, hvis hun
ville tale om sine tanker og følelser. I stedet havde hun tidligt
i livet lært at være stille og ikke stille for mange spørgsmål,
hvis ikke hendes far skulle svinge hånden som straf. Hun
tænkte af og til på, om Jessi følte noget af det samme – hun
var sikker på, at hendes far aldrig havde slået Jessi, men hvis
de boede under samme tag, var det måske kun et spørgsmål
om tid, før han bestemte sig for at disciplinere hende.
En af de ting, hun havde fundet så tiltrækkende ved George, var hans overflod af kærlighed og hengivenhed både
for hende, og senere for Jessi, da hun blev født. Han havde
altid gerne villet røre hende, kysse hende, stryge hendes hår
og lade hende vide, at han var der for hende. Det havde været så ufatteligt anderledes end hendes egen forældre.
”Jeg tror ikke, at far er den slags faderfigur, jeg ønsker for
Jessi, mor.”
”Så hvad har du tænkt dig? Du vil måske gå ud og finde en
ny mand? Gode Gud, Karen, hvad ville folk ikke tænke, hvis
en enke gik med en ny mand?”
”Det er slet ikke det, jeg siger! Og hvis jeg skal være ærlig,
så er jeg fuldstændigt ligeglad med, hvad folk siger! Jeg vil
bare sørge for, at Jessi og jeg har det godt!”
De kørte ind på deres egen vej nu, men hendes mor satte
ikke farten ned. Samtalen lod til at gøre hende mere vred,
end Karen havde set i lang tid. Karen kunne føle den samme
vrede inde i sig selv, og hendes tidligere tanke om, at hun
ikke havde lyst til at diskutere, var som blæst bort.
”Og desuden, mor, så tror jeg, at det at bo sammen med dig
og far ville være det værste for os begge. Der er absolut ingen
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kærlighed i jeres hus. Jessi skal vokse op i et hjem fyldt med
kærlighed, og ikke som jeg gjorde det.”
Hendes mor så nu lige på hende, og i det samme øjeblik
begyndte hun at dreje rattet til højre for at køre ind i sin egen
indkørsel. Farten var hurtigere end normalt, og bilen ramte
kanten af hækken.
”Nu passer du på din tone, unge dame! Ellers …”
”PAS PÅ!” skreg Jessi fra bagsædet. Karens mors hoved drejede lynsnart rundt, lige tidsnok til at få et glimt af noget rødt,
før det ramte bilens forende. En splintrende knasen lød, mens
det forsvandt ned under hjulene, og bilen gyngede lidt, da den
kørte hen over det. Karen følte sin mave knuge sig sammen til
en hård kugle, da det gik op for hende, hvad de havde ramt.
”MIN CYKEL!” hylede Jessi. Hun famlede efter dørhåndtaget for at komme ud. Karens mor sad med foden på bremsepedalen, hendes ansigt frosset fast i et udtryk, Karen kun
havde set ganske få gange på sin mors ansigt før: Rædsel.
Karen spændte sin egen sikkerhedssele op og steg ud for at
sikre sig, at Jessi ikke faldt ud af døren. Hun fangede sin datter lige, da Jessi kastede sig ud af bilen, greb hende i armene,
og sammen vendte de sig for at se på cyklen under baghjulene. Det var umuligt at se ret meget, da bilen var i vejen, men
hjulet, som stak ud, gav ikke meget håb. De fleste eger var
knækkede.
”Mor, kør lidt fremad. Vi er nødt til at få den ud.”
Hendes mor adlød, og bilen kørte et par meter fremad til
sin normale parkeringsplads. Karen knælede og betragtede
cyklen.
Stellet var bøjet på midten, og to steder var metallet knækket. Forhjulet var uskadt, men baghjulet var mast til ukendelighed, og de knækkede eger strittede til alle sider. Det vær-
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ste var styret, som nu bøjede den forkerte vej i den ene side.
Hendes forældres bil var tung, og det kunne man tydeligt se.
Jessi begyndte at græde med lange, dybe hulk. Tårerne rullede ned ad hendes kinder, og hendes hænder åbnedes og
knyttedes igen og igen. Hun sank langsomt ned på knæ og
stak en hånd frem for at røre det knækkede stel.
Al den sorg, Jessi ikke havde vist i går, fossede nu ud af
hende. Ved synet af den knuste cykel – hendes fars sidste
gave – virkede det som om, hun endelig forstod, at han var
borte og aldrig kom igen. Karen slog armene om hende og
prøvede at løfte hende, men Jessi skreg, som om det gjorde
ondt. Hun sparkede og vred sig i Karens arme, mens hun
prøvede at holde fast i cyklen.
Bag dem steg Karens mor ud af bilen og lukkede bildøren.
Hendes ansigt var askegråt, og hun gik langsomt frem mod
sin datter og barnebarn.
”Jeg … jeg så den slet ikke.” hviskede hun. ”Vi kørte så
stærkt.”
”Ikke nu, mor!” Karens stemme var tyk, og hun bed tænderne sammen. ”Vær sød at gå indenfor.”
”Jeg ville ikke … det var ikke …”
”Det ved jeg. Vær sød. Gå indenfor.”
Karens mor stod et øjeblik og vævede fra den ene fod til den
anden. Så lod hun til at bestemme sig for, at gøre som der blev
sagt og gik ind i huset. Hun lukkede døren lydløst bag sig.
Karen vuggede Jessi frem og tilbage i sine arme, mens hun
sad på den kolde jord. Kulden krøb igennem hendes strømper og ind i hendes ben, men hun var ligeglad. Hun strøg
Jessis hår igen og igen.
Eftermiddagen syntes at blive mørkere omkring dem. Karen
spekulerede på, om det blot var noget hun forestillede sig.
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Tredje del: Jessica
7.
Begravelsen fandt sted den følgende lørdag, og de fleste af
byens indbyggere dukkede op til den. Jessica havde fået sin
pæneste, sorte kjole på, et hvidt hårbånd og en frakke, som
hendes morfar havde købt til lejligheden. Hendes morfar
havde sagt, at hendes gamle frakke ikke var ”passende nok”,
og selvom hun ikke var sikker på, hvad det betød, var hun
glad for den nye frakke. Den var mørkeblå - næsten sort, men
ikke helt – havde blå knapper og var dejlig varm.
Gudstjenesten i kirken havde været svær at komme igennem. Pastor Martin, som var en meget rar mand, holdt den.
Hun kendte ham godt fra søndagsskolen, og fra de gange hun
havde været i kirke med sine forældre. Han talte højt og med
en behagelig stemme, og næsten alt, hvad han sagde, handlede om hendes far. Hvor flink og rar og venlig han havde været, hvordan han nu var hos Jesus og hos Gud. Hvordan det
var naturligt at sørge, fordi han ikke var hos os hver dag, men
at vi også skulle være glade, fordi han nu var et bedre sted.
Hun havde tårer i øjnene flere gange under gudstjenesten
men prøvede at fange dem alle i det lommetørklæde, som
hendes mor havde givet hende. Hendes mor prøvede også,
men hun kunne heller ikke. Jessica kunne mærke, hvordan
hendes mors krop skælvede, hver gang hun hulkede.
Hun syntes, at hendes mor var meget smuk og tænkte, at
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hvis hendes far kunne se ned fra himlen – Pastor Martin havde sagt at de, som var i himlen, altid kunne se, hvad der skete
på jorden – så ville han skynde sig at komme tilbage og kysse
hende. Han ville gøre det, ligesom han altid gjorde, når han
kom ind ad døren derhjemme og løftede hendes mor op i
armene, før han gav hende et stort kys lige på munden. Når
han satte hende ned, ville han bøje sig og løfte Jessica op i et
bjørnekram. Hun ville dufte hans specielle duft at sved og
cigaretter og frisk luft, og så ville alting være godt.
Men det kommer ikke til at ske, Jessi, tænkte hun, for han er død
og ligger i kisten deroppe lige nu, og mor sagde, at når man er død,
så kommer man ikke tilbage. Ikke engang for at lave min cykel.
Hun havde fået tanken om cyklen, da hun blev puttet i seng
den aften. Resterne af den røde cykel lå stadig udenfor på
græsplænen. Hun kunne se den, hvis hun klatrede op i vindueskarmen og så ud af vinduet. Hendes morfar havde kigget kort på den, da han kom hjem, men han havde ikke sagt
noget om det. Måske mor og mormor havde snakket med
ham om det, efter hun var gået i seng.
Mens hun lå der, tænkte hun på sin far. Han kunne reparere alting, havde han engang fortalt hende. Hun havde hørt
andre mennesker sige det samme, selv Pastor Martin havde
sagt det i kirken i dag. Han havde den gave, at han kunne
se på en ting og vide nøjagtigt, hvad der skulle til, for at den
kunne blive så god som ny. Hvis han havde været i live, kunne han have lavet cyklen så let som ingenting, det var hun
sikker på. Det, som gjorde allermest ondt, var at den gave,
han havde givet hende aldrig ville kunne repareres igen. Hun
havde bedt en bøn ud i mørket, stille hviskende:
”Kære Gud, det er Jessica. Vil du være sød at sende min
far tilbage, bare for et lille stykke tid? Bare længe nok til,
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at han kan lave min cykel og give mig et kys? Kan du det?
Amen.”
Der kom intet svar, hvilket der aldrig gjorde, når hun prøvede at bede. Hun havde vendt sig om i sengen og grædt ind
i sin pude og savnet sin far mere end nogensinde.
Da gudstjenesten var slut, rejste alle folk sig og gik ud af
kirken. Kisten stod tilbage, og to mænd ville komme og køre
den hen til kirkegården. Jessica gik med sin mor i hånden,
da de gik ud af kirken. Udenfor var solen kommet frem og
kastede et skarpt vinterlys over kirken og kirkegården. Hun
blinkede et par gange for at se klart igen.
Hendes mor trykkede hænder med en masse folk. Flere af
kvinderne gav hende knus eller den slags underlige luftkys,
voksne åbenbart godt kunne lide. Jessica stod ved siden af
hende og så på kirkens spir, da en stemme lød ved siden af
hende.
”Dav med dig. Du må være Jessica.”
Hun drejede overrasket hovedet – ingen havde hilst hende
med navn hele dagen – og så en mand med hvidt hår knæle
ved siden af hende, så hans ansigt var i højde med hendes.
”Mmh.” Hun nikkede og så nysgerrigt på manden. Han
virkede bekendt, og da han talte igen, genkendte hun ham.
”Jeg hedder Tom Gilham. Jeg ejer legetøjsbutikken nede i
byen. Jeg kendte din far.”
Hun gav ham et lille smil og huskede, da hun havde været inde i legetøjsbutikken i sommer. Det havde virket som
et sikkert, næsten magisk sted, og Mr. Gilham havde været
vældigt rar. Hun kunne huske, at han havde givet hende et
stykke rød lakrids.
Han smilede, tog hendes hånd og trykkede den, næsten

241

som om hun var voksen. ”Jeg er meget ked af det, der skete
med din far. Jeg håber, at du nyder din nye cykel.”
Hans ord gjorde næsten ondt på hende, selvom hun godt
kunne se, at han mente det godt. Hendes øjne, som var tørret
efter de kom ud i den friske luft, blev fyldt med tårer igen.
”Jeg har den ikke mere. Den gik i stykker. Min mormor kørte over den med sin bil, og den blev helt bøjet og ødelagt.”
Mr. Gilhams øjne blev store.
”Det mener du da ikke? Var det et uheld?”
”Det ved jeg ik’.”
”Nå, det er jeg sikker på, at det var. Det er jeg sandelig også
ked af. Det var en vældig fin cykel. Kørte du på den?”
”Kun en gang om morgenen, da jeg fik den.” Jessica følte
sig lidt stolt, da hun tilføjede: ”Jeg kunne næsten køre den
helt selv.”
”Kunne du virkelig? Det er flot. Det var en stor cykel at
køre alene på. Måske kan den repareres.”
Hun rystede på hovedet.
”Hmm.” Mr. Gilham gned hånden over sin hage. ”Nå, men
det har været hyggeligt at møde dig, Jessica.”
”Det var også rart at møde Dem,” sagde hun, som hendes
mor havde lært hende at svare.
Mr. Gilham rejste sig langsomt og tog hendes mor i hånden.
”Mrs. Thorpe, jeg er meget ked af det på Deres vegne. Jeg
vil gerne spørge Dem … har De tid til at komme forbi min
butik en af de næste par dage? Jeg vil gerne veksle et par ord
med Dem. Når De har tid, naturligvis.”
Jessica mistede interessen i, hvad der foregik over hendes
hoved. Hun så på menneskemængden, som stadig kom ud
fra kirken. Det virkede virkelig, som om hele byen havde væ-
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ret her. Hun genkendte mange af dem, og da Mr. Og Mrs.
Hodgkins kom ud af kirken med deres søn, Carl, muntrede
det hende lidt op. Carl boede på den samme vej som hendes
mormor og morfar, og af og til legede de sammen i familien
Hodgkins forhave. Da de kom nærmere, slap hun sin mors
hånd, og hun og Carl tog et skridt til siden, så de voksne kunne snakke.
Carl tilbød hende et stykke tyggegummi, og hun tog det.
De talte ikke meget, men det føltes godt at være sammen med
en ven på en dag som denne. Jessica kunne se, at hendes mor
talte kort med Mr. Hodgkins, før han gik videre og talte med
hendes morfar. De tændte begge en stor cigar. Jessica rynkede på næsen, selvom hun stod flere meter væk. Hun hadede
lugten af cigarer.
”Vil du komme over og lege i morgen?” spurgte Carl. Han
havde lyst hår og et venligt ansigt. Han var også en af de få
drenge i byen, som ikke havde noget imod at lege med piger.
”Min mor har lavet julesmåkager, og hun siger, vi godt må
få nogen.”
”Måske. Det kommer an på, hvad der sker med min mor og
mormor og morfar. De skændes rigtig meget.”
Carl tyggede på sit tyggegummi. ”Hvorfor?”
”Ve’ jeg ik’. Jeg tror, det er fordi mor ikke vil ha’, vi bor hos
dem. Men hun si’r også, at vi ik’ kan flytte hjem igen.”
”Du kunne bo hos mig. Jeg kan godt spørge min mor.”
Hun rystede på hovedet. ”Nej tak.”
Carl trak på skuldrene. Det var ikke så vigtigt for ham. Han
havde jo også stadig en mor og far og et hus at komme hjem
til.
”Så, vi ses i morgen?”
”Måske.”
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Carls mor kom over til dem, strøg hende over håret med en
hurtig bevægelse og tog Carl i hånden, før hun trak af med
ham. Carl vinkede, og hun vinkede igen.
Det tog lang tid at få tømt kirken, for alle skulle trykke hendes mor i hånden. Da alle folk endelig var væk, gik hun, hendes bedsteforældre og hendes mor over til gravstedet.
Hun havde overhørt en af de samtaler, hendes mor havde
haft med hendes morfar i den sidste uges tid. Det var åbenbart sådan, at hendes mor ikke havde råd til at betale for et
gravsted, og at hun havde tænkt på at lade hendes far kremere i stedet og beholde asken hjemme, indtil de havde råd til
at få den begravet. Hendes bedsteforældre havde protesteret
voldsomt, og til sidst havde hendes morfar skrevet en check
for at betale for begravelsen. På en måde var hun glad for, at
det var gået sådan. Hvis hendes far var blevet brændt, ville
det smukke, blå tæppe også være blevet brændt.
Nu stod hun på det brune græs på kirkegården, mens de to
mænd langsomt løftede kisten ned i det hul, der var blevet
gravet i jorden. Det var en stor kiste, men de så ud til at være
vant til arbejdet.
Jessica holdt sin mors hånd, mens kisten blev sænket, men
da den var nået ned på bunden og pastor Martin havde skovlet jord på den, gav hun slip. Hun havde fået lov at købe en
enkelt blomst fra blomsterhandleren, og hun havde haft den
ved siden af sig under hele gudstjenesten. Nu gik hun frem til
kanten af hullet og lod blomsten – en blå blomst, som hendes
mor havde sagt hed en ”afrikansk lilje” – falde ned i hullet.
Den ramte toppen af kisten og blev liggende som en blå gnist
mellem alt det brune jord.
”Farvel, far,” hviskede hun.
Hendes mor fulgte efter hende og kastede en blomst – en
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almindelig, hvid lilje – efter hendes. Hun havde fortalt Jessica, at hun havde haft liljer i sin brudebuket, da hun og far
var blevet gift, og at det virkede rigtigt at give ham en med i
dag. De to blomster lå ved siden af hinanden med stænglerne
næsten krydsede. Hendes mor sagde ikke noget men lagde
en arm om Jessicas skulder.
”Tror du, far ville have ku’ li’ blomsterne?” spurgte Jessica.
”Det tror jeg bestemt. Kom, lille skat. Jeg tror, at det er tid
at køre videre.”
På vej væk kiggede Jessica over skulderen en sidste gang.
De to mænd havde samlet et par skovle op og begyndte at
fylde graven op med jord.
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Fjerde del: Karen
8.
Karen havde fået to ugers orlov fra skolen, hvilket – ironisk
nok – betød, at hun ville få løn indtil skoleferien begyndte,
men ikke under ferien. Hun havde prøvet at søge efter et nyt
sted at bo, men det havde været for meget for hendes hjerne
at håndtere. Hver gang hun tog avisen for at søge efter værelser til leje, svømmede bogstaverne ud for hendes øjne. Hun
havde det samme problem de få gange, hun havde forsøgt
at læse en bog, og regnede med, at det var en reaktion på
stress. De fleste dage legede hun med Jessi eller sad alene i
den grønne stol i dagligstuen, hvorfra hun kunne se ud i sine
forældres baghave. Sneen var kommet, og hver gang hun så
ud, tænkte hun på George, som han havde været sidste vinter, hans store frakke og halstørklæde fyldt med isstumper,
en ulden hue på hovedet, hans øjne der skinnede, mens han
skovlede sne langs med vejen. Hans brede skuldre, og armene der svingede i præcise bevægelser.
Den tiende december fik hun endelig energi nok til at forlade huset og tage ind til midten af byen. Hun havde ikke
glemt Tom Gilhams ønske om, at hun kom forbi, så hun gjorde legetøjsbutikken til sit første stop.
At gå langs de snedækkede gader fik hende til at føle sig
lidt mere levende og en smule mere som sit gamle jeg. Hendes ånde stod ud i en sky omkring hendes hoved, hendes
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næse blev rød og kold, og hun måtte knibe øjnene sammen
mod solens reflekterede lys fra sneen.
Byens torv myldrede med julehandlende, og de fleste af
dem hilste på hende, da hun gik forbi dem. Hun havde opnået den slags kortlivede berømmelse, som i små byer altid
følger med, når man har mistet et familiemedlem. Folk havde
allerede bragt hende mad af alle slags – gryderetter, tærter og
kager – og hendes mor havde taget taknemmeligt imod dem
og kaldt det ”et supplement til huslejen.” Hun havde faktisk
ikke betalt husleje endnu, men det ville hun, det øjeblik hun
fik sin næste løncheck fra skolen. Hun brød sig ikke om at
skylde sine forældre noget.
Da hun åbnede døren til Gilhams Legetøjsbutik, stod Tom
Gilham selv bag disken og var ved at sælge en Daisy luftriffel
og en Davy Crockett-hue til en mand i et sort jakkesæt. Hun
genkendte ham som ejeren af Aladdin-biografen. Gilham løftede øjenbrynene som hilsen, da hun kom ind, uden at tage
øjnene fra sin kunde. Riflen var pakket ind i brunt papir, og
huen i mere festligt julegrønt. Gilham lagde begge dele i en
pose og rakte dem til manden.
”Tak, og en rigtig glædelig jul til både Dem og Deres søn.
Husk nu, den riffel er et dejligt stykke legetøj, men han får
måske brug for lidt træning. Vi sælger også ekstra kugler til
den, og dem får han sikkert brug for.”
Manden tog sin hat på, løftede posen og gik ud efter at have
lettet på hatten for Karen.
Gilham gik ud fra sin plads bag disken, så sig om i den nu
tomme forretning og gik hen til døren. I hans hånd var et skilt
med ordene Jeg er straks tilbage. Han hængte skiltet på glasdøren, drejede nøglen i låsen og gav et dybt suk fra sig.
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”Mrs. Thorpe … lad mig begynde med igen at sige, hvor
ked af det jeg er over tabet af Deres mand.”
Karen gav et halvt smil, det udtryk som hun havde øvet til
perfektion i de sidste dage. Det var hendes kondolence-modtagelses-udtryk, som på samme tid udtrykte taknemmelighed for at blive tiltalt, træthed og en slags semi-håb, som
skulle vise, at ”Jeg skal nok blive okay. Det tager nok lidt tid, men
jeg skal nok blive okay.”
”Tak, Mr. Gilham.”
”Tom. Vær så rar at kalde mig Tom. Jeg sagde det samme
til George.”
”All right, Tom. Og du kan naturligvis kalde mig Karen.
Jeg forstod på dig, at du havde noget at tale med mig om?”
”Det kan man sige, ja. Men først, kom herind og sid lidt
ned. Jeg har lidt te, hvis du har lyst til en kop?”
Karens smil blev lidt større.
”Te ville være dejligt. Men hvad med din butik? Hvad hvis
der kommer kunder?”
Gilham slog ud med hånden mod døren.
”De kan vente. Dette her er vigtigere.”
Gilham ledte hende til den bagerste ende af butikken, hvor
han åbnede en dør i væggen med træpanelerne. Den førte ind
til et lille baglokale med to stole, et lille bord, en vask og det
mindste komfur, Karen nogensinde havde set. Det var oplyst
af en enkelt lampe – den slags læselamper, man ofte så i biblioteker, tænkte Karen. Den havde en grøn glasskærm og et
varmt, nedadvendt lys.
”Vær så god at sidde ned, Karen. Lad mig skænke dig en
kop. Det er frygteligt koldt udenfor, og alle kan bruge en
kop varm te på en dag som denne. Han rakte ud efter en
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kop ved vasken, vaskede den af og hældte te i den fra en
termokande.
”Mælk eller sukker?”
”Nej tak.”
Han gav hende koppen og hældte én op til sig selv, tilsatte
mælk og satte sig ned over for hende.
”Karen, jeg går ud fra, at din mand fortalte dig om vores
samtale dagen før …” han tøvede, ”før han blev taget fra os?”
”Ja, det gjorde han. Han sagde, at du havde ansat ham til at
køre din lastbil op nordpå for at hente varer, og at du havde
tilbudt ham en stilling i butikken, når han kom tilbage … som
ekspedient.”
”Ekspedient er sådan et grimt ord, Karen. Jeg tilbød ham at
arbejde i min butik og hjælpe med at sælge legetøj. En ekspedient er en, der står i en slagterbutik. Her sælger vi sjov og
drømme, ikke mad. Men ellers har du helt ret.”
”Jeg er ked af, at han ikke levede længe nok til at arbejde
for dig. Jeg tror, at I ville have kommet godt ud af det med
hinanden.”
”Det tror jeg også. Jeg har hørt gode ting om ham. Jeg har
også hørt andre ting, hvilket gør mig urolig. Jeg har hørt om
din nedgang i løn, og hvis jeg skal tro på Frank Tennant fra
ejendomsmæglerfirmaet, så har han fået dit hus på salgslisten.”
”Ja, det er rigtigt. Jessi og jeg kan ikke bo derude alene.
Mine forældre vil gerne have, at jeg flytter tilbage til byen,
og …”
”… og jeg er sikker på, at det hus har for mange minder.
Jeg ville have det på samme måde, er jeg sikker på, hvis jeg
nogensinde … havde mistet nogen tæt på mig på den måde.”
Han lukkede sine øjne et øjeblik, før han talte igen. ”Har du
fundet et sted at bo i byen?”
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”Nej, ikke endnu. Jeg regner med, at jeg må leje et værelse
til os et stykke tid.”
”Jamen, så vil jeg komme til sagen om det, jeg ville tale med
dig om. Ser du, heroppe over butikken er der et par værelser, som er udlagt til ejerens beboelse. Jeg har altid selv brugt
dem som lagerrum, men …” Han trak på skuldrene, ”… jeg
kan ikke rigtigt bære kasserne ned ad trapperne længere. De
er nogle dejlige værelser med både køkken og bad.”
Karen spærrede øjnene op. ”Til … tilbyder du mig, at jeg
kan leje en lejlighed af dig?”
”På en måde ja, men ikke helt så enkelt. Ser du, grunden til,
at jeg ansatte din mand – andet end det simple faktum, at jeg
havde brug for hjælp – var, at jeg er ved at blive for gammel.
Det er hårdt at følge med, hårdt at få varerne op og ned på
hylderne, og nogle morgener …” han smilede bredt, ”nogle
morgener gør min ryg så ondt, at jeg dårligt kan gå herover.
Jeg har tænkt over det og er blevet enig med mig selv om, at
det er tid til at få noget hjælp i butikken. Og hvis nogen ville
bo oppe over butikken og arbejde for mig på samme tid, så
ville jeg ikke kun fylde de tomme rum op, men også få det, de
inde i storbyen kalder en ’herboende ansat’.”
”Du mener … du vil have mig til at arbejde for dig? I din
butik? Tom, jeg er skolelærer…”
”Det er du sandelig. En lærer med fire års anciennitet under
sit bælte, i en skole i en by med et par tusind indbyggere. Jeg
har hørt børn tale om dig, Karen, og du er en meget afholdt
lærer. Jeg kan godt forstå, at du kunne se dette som et trin
ned ad karrierestigen, om man så må sige. Så jeg vil gøre tilbuddet lidt bedre.”
Han rømmede sig, og hans øjne sprang rundt i det lille rum,
før de vendte tilbage til Karen.
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”Som du måske ved, så er jeg ikke gift. Jeg har ingen børn.
Min eneste familie er en bror i Californien, som har sit eget
liv, og som jeg ikke har hørt fra i tredive år. Jeg aner faktisk
ikke, om han er død eller levende. Denne butik … den er mit
livsværk. Jeg har bygget den op fra grunden, og jeg ville hade
at se den dø sammen med mig.”
”Dø sammen med dig? Hvorfor …?”
”Fordi jeg ikke har ret lang tid at leve i. Nu skal jeg fortælle
dig noget, Karen, som jeg ikke har fortalt nogen andre. I oktober fik jeg det skidt, og jeg gik hen for at tale med lægen. Han
undersøgte mig og tog en hel masse prøver. Det viser sig, at
jeg har fået noget … ubehageligt. Kræft, kalder han det.”
Karen lagde sin hånd ovenpå hans. Hun kunne føle, hvor
varm den var.
”Men, du ser da ikke …”
”Jeg ser ikke syg ud, mener du? Sandt nok, selvom mit bælte nok vil være uenigt med dig. Jeg har tabt så meget vægt i
de sidste par måneder, at jeg har måttet slå to nye huller i det.
Doktor Fitzgerald sagde, at der er forskellige behandlinger,
han kan – og vil – forsøge. Men for at være helt ærlig, så tror
jeg ikke, at jeg har lang tid igen. Det er også helt i orden. Jeg
har haft et langt og godt liv. Men som jeg sagde før, så ville
det være mig inderligt imod at se min butik lavet om til en
kaffebar og min opsparing overgå til staten. Det håber jeg, at
du kan forstå.”
Karen tog en stor slurk te fra sin kop. Den var stærk og god.
”Jeg regner med, at jeg stadig har et års tid, måske to. Det
håber jeg i det mindste. Men uanset hvad, så vil jeg gerne se
butikken fortsætte, og jeg vil gerne sørge for, at en person
med et godt hjerte arver den. Jeg begyndte at tænke længe og

251

dybt over det i oktober, og endelig kom jeg frem til, at når jeg
så den rette person, ville jeg vide det.
”Og … du troede, at George …?”
”Da jeg så ham komme ind og lede efter legetøj til din lille
piges fødselsdag, så vidste jeg det. Jeg var sikker på, at han
ville være den rette mand til at fortsætte, hvor jeg slipper,
som man siger. Så, nu spørger jeg i stedet dig: Vil du overveje
at hjælpe mig og hjælpe dig selv på samme tid? Du kan bo
oven på butikken, huslejefrit, og jeg betaler dig den samme
løn, jeg tilbød din mand, oven i det. På den måde kan du,
selvom lønnen er lavere end din løn fra skolen, stadig have
mere tilbage til dig og Jessica, når dagen er forbi. Vi ser, hvordan tingene går mellem os, og om du kan lide arbejdet – men
det har jeg nu en følelse af, at du vil kunne. Hvis tingene går,
som de skal, får jeg Charlie Redford til at udfærdige et testamente, som gør dig til min arving. I hvert fald, så længe min
bror ikke dukker op for at bestride det, og det tvivler jeg på,
at han vil. Hvordan lyder det, synes du?”
Karen vidste ikke hvad hun skulle sige. Hun sad i sin stol
og stirrede lige fremad. Tekoppen begyndte at glide ud af
hendes fingre, og Tom måtte række en arm ud, tage koppen
og sætte den blidt på bordet.
”Hvorfor?” spurgte hun endelig. ”Hvorfor mig? Hvorfor
George? Hvad fik dig til at vælge os?”
Tom Gilham smilede. Hans smil var både bredt og venligt.
”Er det ikke åbenlyst? Du hører altid folk sige, at de vil gøre
noget for at forandre verden, men ingen gør noget ved det.
Jeg tror på, at skal man forandre verden, skal man begynde
med at forandre en enkelt persons liv. Det meste af mit liv har
jeg brugt på at ændre mit eget liv, og jeg har vist forkælet mig
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selv lidt undervejs. Nu vil jeg prøve at ændre en andens liv til
en afveksling. Nogen, der har fortjent det. Og tro mig, Karen
– ingen i denne by fortjener det mere end du.”
Karen slikkede sine læber. ”Du mener det virkeligt alvorligt?”
”Absolut alvorligt. Hvad siger du så?”
Karen tog hans hænder og holdt dem i sine.
”Jeg siger, Tom, du er som sendt fra himlen! Ja! Jeg siger ja,
naturligvis! Jeg mener… jeg ved, at folk vil sladre, men … jeg
er ligeglad, hvis det betyder, at Jessi kan have et sikkert sted
at vokse op og ikke behøver bo i mine forældres hus.”
Tom smilede og lænede sig frem. Hans hænder klemte hendes et øjeblik til, før han gav slip.
”Det er jeg glad for at høre. Du kan flytte ind, når som helst
du er parat. Jeg har dog et enkelt spørgsmål til dig: Jessica
fortalte mig ved begravelsen, at hendes cykel er blevet ødelagt. Er det sandt?”
”Ja. Min mor kørte den over med sin bil den dag hun fik
den. Hun er helt knust over det. Jeg har hørt hende bede til
Gud om at lade hendes far komme tilbage for at reparere
den.”
Gilham tømte sin kop.
”Tjah, vi kan ikke kalde de døde til live igen, Karen. Men
måske er der en anden måde, hvorpå Jessicas bønner kan blive hørt. Hvis du altså ikke har noget imod det.”
”Hvad mener du?”
”Jeg har noget i mit lagerrum, som måske kan besvare det
spørgsmål bedre, end jeg kan. Kom med mig.”
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9.
Da Karen vendte tilbage til sine forældres hus, var hendes
hjerne fyldt med dagens hændelser. Det virkede alt sammen
for godt til at være sandt, som den slags ting der kun sker i de
kulørte blade eller billige romaner. Med sneen, der faldt omkring hende, følte hun endda kortvarigt, at hun kunne have
været med i It’s a Wonderful Life og forventede halvt om halvt
at høre en klokke ringe, så en engel kunne få sine vinger.
Tom havde givet hende en underskrevet kontrakt for en
huslejefri lejlighed og for det lønnede job. Resten ville følge, sagde han, efterhånden som de begge vidste, om tingene
”gik, som de skulle”. Papirerne lå i hendes frakkelomme, og
hendes fingre blev ved med at søge ned til dem, røre ved dem
– som for at sikre sig, at de virkeligt var der.
Hun gik op ad indkørslen til huset men drejede af og gik
hen til haveskuret. Her, lænet op af det gamle træskur, stod
den ødelagte cykel. Den var dækket af sne på toppen, men
den røde farve så stadig helt lysende ud i decembermørket.
Hun løftede den op, børstede sneen af den og bar den hen
til indkørslen. Hun stillede den på nøjagtigt samme sted,
hvor den havde stået den dag, hendes mor ramte den. Hun
lænede den imod hækken, børstede sine hænder af for sne og
gik indenfor.
Under middagen kunne hun næsten ikke holde sin mund
lukket. Hun havde aftalt, at de skulle vente til næste dag, så
Jessi ikke opdagede noget. Hendes forældre så begge den
måde, hendes øjne skinnede på, og begge lagde mærke til,
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at hun havde genvundet appetitten for første gang i ugevis.
Da hun lagde Jessi i seng, puttede hun pigen og kyssede
hende på kinden.
”I morgen skal vi ind til byen, Jessi. Vi skal ind og se på et
nyt sted, hvor vi skal bo. Kun dig og mig.”
Jessi smilede. ”Så vi skal ik’ bo her mere?”
”Nej. Jeg har fundet et nyt sted. Det er nede i midten af
byen, en dejlig lejlighed. Jeg er sikker på, at du vil synes om
den. Hvis du vil, kan du endda få dit eget værelse.”
Jessi overvejede det lidt. ”Måske. Må jeg stadig sove i din
seng, hvis jeg har det skidt?”
”Åh, lille skat …” Karen strøg hendes kind, ”Du kan sove i
min seng, lige så tit du vil. Men der er en anden ting, jeg ville
tale med dig om. Du ved, hvordan du har bedt Gud om at
sende far tilbage, så han kunne lave din cykel?”
”Mmh.”
”Jeg synes, at du måske skulle bede den bøn igen i aften. Vi
kunne jo bede den sammen. Hvad siger du til det?”
”Okay.” Jessi foldede sine hænder, og Karen foldede sine
egne omkring hendes.
”Kære Gud,” begyndte Jessi, ”Det er Jessica.”
Karen fortsatte: ”Vi beder dig om at sende George, Jessicas
far, tilbage til os, bare for et lille stykke tid. Vi beder om, at
han kommer tilbage længe nok til at lave Jessicas cykel …”
”… og gi’ mig et kys!” afbrød Jessi. ”Han skal også gi’ mig
et kys.”
”… og give Jessica et kys. Det beder vi om, herre Gud, i Jesu
navn. Amen.”
”Amen,” sagde Jessi. Hun virkede ikke overrasket over, at
hendes mor havde bedt hende bede denne specielle bøn.
”Okay, nu skal du sove. Sov godt. Vi ses i morgen.”
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Jessi rullede om på siden og lukkede øjnene. Hendes arme
var viklet rundt om hendes tøjhund.
Karen rejste sig og forlod værelset på listefødder.
Om morgenen, da Jessi åbnede øjnene, var Karen allerede
vågen. Hun havde været vågen flere gange i løbet af natten
og tænkt tingene igennem hver gang. Det ville være en stor
beslutning at forlade skolen og arbejde i en butik, men på
den anden side var der intet i aftalen, der forhindrede hende
i at gå tilbage til undervisningen igen, hvis hun ønskede det.
Hvem vidste, om der ville blive en stilling ledig på et andet
tidspunkt, eller måske ville Tom og hun opdage, at de ikke
nød hinandens selskab alligevel.
Det mærkelige var, at hun ikke følte det som en mulighed.
Faktisk føltes det, som om det at arbejde i en legetøjsbutik
ville være netop, hvad hun havde brug for lige nu.
Jessi strakte sig og gabte. ”Godmorgen, mor.”
”Godmorgen, skat. Har du sovet godt?”
”Ja. Jeg drømte, at far kyssede mig.”
”Gjorde du virkelig?” Karen så forvirret ud. ”Tænk, det
gjorde jeg også. Hvad tror du, at det mon kan betyde?”
Jessi så ud til at overveje det. I næste øjeblik sprang hun op
og nærmest faldt ud af sengen, mens hun prøvede at klatre
hen over sin mor. Hun løb over gulvet og klatrede op i vindueskarmen, hvor hun standsede, som frosset fast til stedet.
Hendes ansigt syntes at gå gennem flere følelser på samme
tid. Overraskelse, forbløffelse, mistro og ufattelig glæde.
”MOR!” skreg hun, ”MIN CYKEL!”
Karen gjorde sit bedste for at se overrasket ud. Hun stod op
fra sengen og så ud af vinduet ned i haven.
Ved indkørslen, nøjagtigt hvor hun havde efterladt den
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ødelagte cykel i aftes, stod en skinnende ny, rød cykel. Den
var nøjagtig magen til den, som Jessi havde pakket op på sin
fødselsdag. Hængende henover sadlen og bagagebæreren lå
et tykt, blåt tæppe.
”Mor, se!” skreg Jessi og pegede, mens hendes fødder sparkede ivrigt imod vindueskarmen. ”Det er min cykel! Far lavede den! Han kom tilbage, og han lavede den! Se, han har
hængt tæppet hen over den! Tæppet vi købte til ham!”
Karen tog sin datter op i favnen og holdt hende tæt ind til
sig. ”Du har ret, skat. Du har ret. Det er et mirakel.”
Hun begravede sit ansigt i Jessis hår og tænkte, du ville have
ønsket det sådan her, George. Det ved jeg, at du ville.
Det havde ikke været svært at overtale Tom til at køre den
nye cykel herud i sin lastbil og tage den gamle med sig, men
det måtte have været hans egen idé at købe et tæppe magen
til det, hun og Jessi havde købt. Måske havde han spurgt Mr.
White om, hvilket et de havde valgt. Tæppet var den sidste
og vigtigste del af illusionen, den del, som i de tryllesæt, hun
havde haft som barn og trænet med, blev kaldt overbeviseren.
Hun mindede sig selv om at komplimentere Tom for det senere.
”Jeg må ud og hente den!” Jessi rodede rundt efter sit tøj.
Hun prøvede at tage bukser på og fik begge ben stukket ned
i det samme bukseben. Karen bøjede sig ned og hjalp hende
med at få tøj på i en fart.
Jessi løb ned af trappen, flåede døren op og løb ud i sneen.
Karen stod i døren og så på hende, mens hun løb hen til cyklen. Hun tog fat i det blå tæppe, løftede det blidt af og slyngede det over sin skulder, før hun lod sine hænder løbe over
styrets forkromning.
Selv fra denne afstand kunne Karen se tårer i Jessis øjne,
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men denne gang var det ikke sorgens tårer. Hun jublede af
glæde, mens hun trak cyklen ud af snedriverne og hen til hoveddøren.
Karens mor dukkede op. Hun havde stadig natkjole på.
”Hvad foregår her? Hvorfor står du og lukker al varmen ud
af … åh, herre Jesus!”
Karen vendte hovedet mod sin mor og så på hende.
”Det er et julemirakel, mor. Det er i hvert fald det, vi kalder
det. Er du med?”
”Ja … naturligvis …” hviskede hendes mor, mens de så
Jessi kravle op på sadlen, så det blå tæppe hang helt ned til
jorden.
”Det tæppe … er det ikke …?”
Karen svarede ikke. I stedet så hun på Jessi, som nu grinende tumlede om i sneen med cyklen ved siden af.
”Kom indenfor lige på minutten, unge dame!” sagde Karens mor. ”Du er ikke klædt på til at være udenfor.”
Jessi kom på benene igen og trak cyklen helt op til døren.
Hun havde sne ned ad ryggen og i håret, men hendes ansigt
var ét stort grin. Karen havde savnet det grin mere, end hun
havde vidst.
”Må jeg tage cyklen med indenfor?”
”Selvfølgelig må du …” begyndte Karens mor. Hun så på
det blå tæppe og vendte ansigtet mod Karen. Karen nikkede
ganske langsomt.
”Selvfølgelig må du … det. Men vi må sætte den ned i kælderen, så sneen ikke drypper på tæppet.” Karen kunne se,
hvor svært det var for hendes mor at sige de ord.
Hun hjalp Jessi med at trække cyklen indenfor, og da de
havde stillet den i vaskerummet i kælderen, så hun på sin
datters smilende ansigt.
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”Jessi, jeg har en overraskelse til dig. Jeg får mig snart et nyt
job, og vi skal bo lige over, hvor jeg arbejder. Nu synes jeg,
vi skal gå ovenpå, så vi kan få noget morgenmad, før vi skal
ind til byen.”
Cyklen stod tilbage i kælderen, mens den smeltende sne
dryppede fra styret. På kromoverfladen kunne man stadig se
aftrykkene af Jessis fingre, som formede en lille, dugget plet.
Det så næsten ud, som om nogen havde givet det kolde metal et kys.
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