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Admiral House  
  

Southwold, Suffolk

Juni 1943

„Husk, min skat, du er en alf, der flyver lydløst over græsset på 
lette vinger, klar til at fange dit bytte i dit silkenet. Se!“ hviskede 

han i mit øre. „Den sidder lige dér på kanten af bladet. Kom så, flyv!“
 Jeg lukkede øjnene et par sekunder, sådan som han havde lært mig, 

og stillede mig på tå, mens jeg forestillede mig, at mine små fødder 
slap jorden. Så lagde Daddy hånden på min ryg og skubbede mig blidt 
fremad. Jeg åbnede øjnene, fokuserede på et par hyacintblå vinger og 
fløj de to skridt, jeg skulle tage, for at svinge mit net ned over sommer
fuglebuskens spinkle gren, hvor den sortplettede blåfugl sad.

 Luftstrømmen fra nettet advarede sommerfuglen, som slog vingerne 
ud for at flyve, men det var for sent, for jeg, alfeprinsesse Posy, havde 
fanget den. Den ville selvfølgelig ikke blive skadet, bare bragt ind og 
gransket af Lawrence, de overnaturlige folks konge – som også var min 
far – før den igen blev sluppet fri udenfor efter at have nydt en stor skål 
af den bedste nektar.

 „Hvor er min Posy en dygtig pige!“ sagde han, idet jeg begav mig 
tilbage til ham igennem løvet og stolt overrakte ham nettet. Han satte 
sig på hug, så vores øjne – som alle sagde lignede hinanden så meget – 
kunne mødes i fælles stolthed og glæde.

 Jeg så ham bøje hovedet for at studere sommerfuglen, der sad helt 
ubevægelig og klyngede sig til det hvide netfængsel med sine bittesmå 

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   9 09-09-2019   14:30:41



10

ben. Daddys hår havde samme farve som mørk mahogni, og den olie, 
han puttede i det, for at det ikke skulle stritte, fik det til at glinse i solen 
som bordpladen på det store spisebord, når Daisy havde poleret det. 
Det duftede også dejligt – af ham og af hygge, fordi han var ‘hjemme’, 
og jeg elskede ham højere end nogen anden i min verden, menneske 
såvel som alf. Jeg elskede selvfølgelig også Maman, men selvom hun var 
hjemme det meste af tiden, følte jeg ikke, at jeg kendte hende så godt, 
som jeg kendte Daddy. Hun tilbragte en stor del af tiden på sit værelse 
med noget, der hed migræne, og når hun var oppe, lod hun altid til at 
have for travlt til at være sammen med mig.

 „Et sandt pragteksemplar, min skat!“ sagde han og så mig ind i øjnene. 
„En stor sjældenhed på disse kanter og uden tvivl af ædel byrd.“

 „Tror du, han er en sommerfugleprins?“ spurgte jeg.
 „Det kan meget vel være,“ sagde min far. „Vi må hellere behandle ham 

med den dybeste respekt, sådan som hans royale herkomst tilsiger.“
 „Lawrence, Posy ... frokost!“ lød et råb igennem løvet. Daddy rejste 

sig op, så han var højere end sommerfuglebusken og kunne vinke hen 
over plænen til terrassen foran Admiral House.

 „Kommer nu, skat,“ råbte han temmelig højt, fordi vi var et godt 
stykke væk. Jeg så ham smile ved synet af sin kone, min mor, som var 
de overnaturlige folks dronning, selvom hun ikke vidste det. Det var en 
leg, som kun min far og jeg kendte til.

 Vi gik hånd i hånd hen over plænen, hvor duften af nyslået græs fik 
mig til at tænke på lykkelige stunder i haven – min mor og fars venner 
med champagneglas i den ene hånd og kroketkølle i den anden og lyden 
af en bold, der blev slået hen over cricketbanen, som Daddy gjorde klar 
til den slags festlige lejligheder ...

 Der havde været færre af den slags lykkelige dage, siden krigen var 
startet, og det gjorde minderne om dem endnu mere dyrebare. Krigen 
havde også fået min far til at halte, så vi var nødt til at gå meget langsomt, 
hvilket passede mig fint, fordi det betød, at jeg havde ham for mig selv i 
endnu længere tid. Han havde det meget bedre nu, end lige da han kom 
hjem fra hospitalet. Da havde han siddet i kørestol ligesom en gammel 
mand, og hans øjne havde også set grå ud. Men Maman og Daisy havde 
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passet ham, og jeg havde gjort mit bedste for at læse historier for ham, 
og så havde han hurtigt fået det bedre. Nu om stunder behøvede han 
ikke engang en stok, når han gik, medmindre han skulle længere væk 
end haven.

 „Løb ind og vask ansigtet og hænderne, Posy, og sig til din mor, at 
jeg lige bærer vores nye gæst ind,“ sagde min far med nettet mellem 
hænderne, da vi nåede trappen op til terrassen.

 „Ja, Daddy,“ sagde jeg, idet han drejede af og gik over plænen for til 
sidst at forsvinde bag en høj buksbomhæk. Han var på vej til sit særlige 
sted, et lille tårn af lyse sten, der lå for sig selv i haven og var et næsten 
perfekt eventyrslot for alfefolket og deres sommerfuglevenner. Han til
bragte i hvert fald meget tid derinde. Alene. Jeg måtte kun kigge ind i 
det lille runde rum bag døren til tårnet, som var meget mørkt og lugtede 
af sure sokker, når Maman bad mig om at hente ham ind til frokost.

 Rummet nedenunder var stedet, hvor han opbevarede sit ‘udendørs
udstyr’, som han kaldte det – tennisketsjere kæmpede med cricketudstyr 
og mudrede gummistøvler om pladsen. Jeg var aldrig blevet inviteret op 
ad trappen, som gik rundt og rundt, til den nåede toppen (hvilket jeg 
vidste, fordi jeg engang havde sneget mig op ad den, da Maman havde 
kaldt Daddy ind til telefonen inde i huset). Det havde været en stor 
skuffelse at opdage, at han allerede havde låst den store egetræsdør for
oven. Selvom jeg drejede håndtaget af alle de kræfter, mine små hænder 
rådede over, gav den sig ikke det mindste. Jeg vidste, at der var masser 
af vinduer i rummet, til forskel fra rummet nedenunder, for dem kunne 
man se udefra. Tårnet mindede mig en lille smule om fyret i Southwold, 
bortset fra at det havde en gylden krone på hovedet i stedet for et meget 
klart lys.

 Jeg sukkede glad, idet jeg gik op ad trappen til terrassen og så hoved
husets smukke røde mure med de høje småsprossede vinduer omgivet 
af limegrønne ranker af blåregn. Jeg bemærkede, at det gamle smede
jernsbord, som efterhånden var mere grønt end sort, var ved at blive 
dækket op til frokost. Der var dækket op til tre og kun med vandglas. 
Det betød, at vi kun var os selv til frokost, hvilket var meget usædvanligt. 
Jeg tænkte på, hvor dejligt det ville blive at have både min mor og far for 
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mig selv. Jeg gik igennem de store døre ind til stuen og rundt om sofaerne 
med silkedamask, der stod foran den gigantiske marmorkamin – den 
var så stor, at det var lykkedes julemanden at få en skinnende rød cykel 
ned igennem skorstenen sidste jul – og så hinkede jeg videre igennem 
labyrinten af gange til toilettet nedenunder. Jeg lukkede døren efter mig 
og brugte begge hænder til at tænde for den store blanke vandhane, 
hvorefter jeg vaskede dem grundigt. Jeg stillede mig på tæer for at se mig 
selv i spejlet og tjekke, om jeg havde snavs i ansigtet. Maman gik meget 
op i vores fremtræden – Daddy sagde, at det skyldtes hendes franske 
blod – og gud nåde og trøste os, hvis vi satte os snavsede til bords.

 Men selv hun kunne ikke kontrollere de brune krøller, der hele ti
den undslap mine stramme fletninger, dukkede op i nakken på mig og 
møvede sig ud af spænderne, der skulle holde de løse totter væk fra min 
pande. En aften, hvor min far puttede mig i seng, havde jeg spurgt, om 
jeg ikke nok måtte få noget af hans hårolie, for jeg tænkte, at det måske 
ville hjælpe, men han havde bare leet og snoet en af mine krøller om sin 
finger.

 „Det kan du godt glemme alt om. Jeg elsker dine krøller, min skat, 
og hvis det var mig, der bestemte, fløj de frit omkring dine skuldre hver 
dag.“

 Da jeg gik tilbage ad gangen, drømte jeg igen om at have helt glat og 
lyst hår ligesom Maman. Det havde samme farve som den hvide cho
kolade, hun serverede til kaffen efter middagen. Mit hår var mere som 
café au lait. Det var i hvert fald, hvad Maman sagde. Selv kaldte jeg det 
lysebrunt.

 „Der er du jo, Posy,“ sagde Maman, idet jeg kom ud på terrassen. 
„Hvor er din solhat?“

 „Jeg må have glemt den nede i haven, da jeg fangede sommerfugle 
med Daddy.“

 „Hvor tit skal jeg sige til dig, at du bliver skoldet i ansigtet og ender med 
at blive lige så rynket som en gammel sveske?“ sagde hun bebrejdende, 
idet jeg satte mig ned. „Når du er fyrre, vil du se ud, som om du er tres.“

 „Ja, Maman,“ sagde jeg, selvom jeg tænkte, at fyrre var så høj en alder, 
at jeg nok ville være ligeglad til den tid.
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 „Nå, hvordan har min anden yndlingspige det så på denne smukke 
dag?“

 Min far kom ud på terrassen og svingede Maman rundt i sin favn, så 
vandet skvulpede ud af den kande, hun havde i hånden, og ned på de 
grå stenfliser.

 „Pas nu på, Lawrence!“ skændte hun med rynket pande, inden hun 
gjorde sig fri af hans greb og stillede kanden på bordet.

 „Er det ikke en vidunderlig dag?“ sagde han smilende og satte sig over 
for mig. „Og vejret ser ud til at arte sig til weekenden og vores fest.“

 „Skal vi holde fest?“ spurgte jeg, idet Maman satte sig ved siden af 
ham.

 „Ja, det kan du tro, min pige. Din gamle far er blevet meldt rask nok 
til at vende tilbage til sine pligter, så Maman og jeg har besluttet at holde 
et sidste gilde, mens vi kan.“

 Mit hjerte sprang afgjort et slag over, idet Daisy, som havde været 
kokkeenepige, siden de andre tjenestefolk blev indkaldt til krigstjene
ste, serverede kold steg og radiser. Jeg hadede radiser, men det var det 
eneste, der var tilbage i køkkenhaven i denne uge, eftersom det meste, 
der voksede der, også gik til krigsindsatsen.

 „Hvor længe skal du være væk, Daddy?“ spurgte jeg med svag stemme, 
fordi jeg havde fået en stor klump i halsen. Det føltes, som om en radise 
allerede havde sat sig fast, og jeg vidste, at det betød, at jeg sikkert meget 
snart ville begynde at græde.

 „Åh, det burde ikke vare så længe fra nu af. Alle ved, at fjenden er 
fortabt, men jeg er nødt til at hjælpe med det afgørende fremstød. Jeg 
kan da ikke svigte mine kammerater, vel?“

 „Nej, Daddy,“ lykkedes det mig at sige med bævende stemme. „Du 
kommer ikke til skade igen, vel?“

 „Nej, chérie. Din far er ikke sådan at ødelægge. Han er lavet af stål. 
Ikke sandt, Lawrence?“

 Jeg så min mor sende ham et stramt lille smil, og jeg forstod, at hun 
måtte være lige så bekymret, som jeg var.

 „Jo, min elskede,“ svarede han og knugede hendes hånd. „Det er lige, 
hvad jeg er.“
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„Daddy?“ sagde jeg over morgenmaden næste dag, mens jeg omhygge
ligt dyppede et stykke ristet brød i det blødkogte æg. „Det er så varmt 
i dag. Kan vi ikke tage til stranden? Det er så lang tid siden, vi har 
været der.“

 Jeg så ham kigge på Maman, men hun havde travlt med at læse sine 
breve over en kop café au lait og lod ikke til at have hørt mig. Maman 
fik altid en masse breve fra Frankrig, alle sammen skrevet på meget tyndt 
papir, endnu tyndere end en sommerfuglevinge, hvilket passede godt til 
Maman, fordi alt ved hende var så fint og tyndt.

 „Stranden, Daddy?“ spurgte jeg igen.
 „Jeg er bange for, at stranden ikke egner sig til at lege på for tiden, 

min skat. Den er helt fuld af pigtråd og miner. Kan du huske det, jeg 
fortalte dig, der skete i Southwold i sidste måned?“

 „Ja, Daddy.“ Jeg så ned på mit æg og gøs ved tanken om, hvordan 
Daisy havde båret mig ud til beskyttelsesrummet. Det havde lydt, som 
om himlen var fuld af lyn og torden, men snarere end at det var Gud, 
der havde sendt uvejret, sagde Daddy, at det var Hitler. Inde i beskyt
telsesrummet havde vi siddet tæt sammen, og Daddy havde sagt, at vi 
skulle lade, som om vi var en pindsvinefamilie, og jeg skulle rulle mig 
sammen som en lille pindsvineunge. Maman havde ikke set glad ud 
over den sammenligning, men jeg lod, som om jeg var en pindsvineunge 
gravet ned under jorden, mens menneskene sloges over os. Til sidst holdt 
de forfærdelige lyde op. Daddy havde sagt, at vi alle sammen kunne gå 
tilbage i seng, men jeg havde ikke lyst til at ligge i min menneskeseng 
helt alene. Jeg ville hellere blive tæt sammen med de andre i hulen.

 Næste morgen havde jeg set Daisy græde i køkkenet, men hun ville 
ikke sige, hvad der var galt. Mælkemanden kom ikke den dag, og så 
sagde Maman, at jeg ikke skulle i skole, fordi den var væk.

 „Hvordan kan den være væk, Maman?“
 „Der faldt en bombe på den, chérie,“ svarede hun og blæste cigaretrøg 

ud.
 Nu røg Maman også, og jeg var nogle gange bekymret for, at hun 

skulle stikke ild til sine breve, fordi hun holdt dem så tæt på ansigtet, 
når hun læste.
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 „Men hvad med vores badehus på stranden?“ spurgte jeg min far. 
Jeg elskede vores lille badehus. Det var malet gult som smør og lå som 
det allersidste i rækken, så hvis man kiggede i den ene retning, kunne 
man lade, som om man var de eneste mennesker i miles omkreds, og 
hvis man vendte sig, var der ikke ret langt hen til den søde ismand ved 
molen. Daddy og jeg byggede tit nogle flotte sandslotte med tårne og 
voldgrave, som var store nok til, at alle de små krabber kunne bo i dem, 
hvis de ellers kom tæt nok på. Maman havde aldrig lyst til at tage med 
til stranden. Hun sagde, at der var for ‘sandet’, hvilket i mine ører var 
lidt ligesom at sige, at havet var for vådt.

 Hver gang vi var der, så vi en gammel mand med bredskygget hat gå 
langsomt hen ad stranden og stikke en lang stok ned i sandet, men det 
var ikke sådan en, som Daddy havde gået med. Manden havde altid en 
stor sæk i den ene hånd, og fra tid til anden standsede han op og gav sig 
til at rode i sandet.

 „Hvad laver han, Daddy?“ havde jeg en dag spurgt.
 „Han går langs kysten og finkæmmer sandet for ting, der er drevet 

i land fra skibene på havet, eller som er ført hertil fra fjerne lande, min 
skat.“

 „Gør han?“ havde jeg svaret. Manden så nemlig ikke ud til at have en 
kam at kæmme med, i hvert fald ikke sådan en, som Daisy trak igennem 
mit hår hver morgen. „Tror du, han finder en skjult skat?“

 „Jeg er sikker på, at han finder noget før eller siden, hvis han bliver 
ved med at lede.“

 Jeg havde spændt set til, da manden trak noget op af hullet og børstede 
sandet af, men det viste sig bare at være en gammel emaljeret tepotte.

 „Øv,“ sukkede jeg.
 „Husk, at det, der er skrammel for den ene, kan være et fund for den 

anden, min skat. Måske er vi alle sammen lidt ligesom ham,“ havde min 
far sagt og kigget missende op mod solen. „Vi bliver ved med at lede og 
håbe på at finde en skjult skat, der vil berige vores liv, og når vi så finder 
en gammel tepotte og ikke en strålende juvel, må vi bare blive ved med 
at søge.“

 „Leder du stadig efter en skat, Daddy?“
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 „Nej, min egen alfeprinsesse, jeg har fundet den,“ svarede han og 
smilede ned til mig, før han kyssede mig oven på hovedet.

Jeg plagede længe, og til sidst gav Daddy efter og lovede at tage mig med 
ned til floden, så jeg kunne svømme en tur. Daisy hjalp mig med at få 
badedragten på og trykkede en hat ned over mine krøller, og så satte jeg 
mig ind i bilen. Maman havde sagt, at hun havde for travlt med forbe
redelserne til festen dagen efter, men det passede mig fint, for så kunne 
alfernes konge og jeg byde alle flodens væsner velkommen til vores hof.

 „Er der oddere?“ spurgte jeg, mens han kørte i den modsatte retning 
i forhold til havet, igennem et bølgende landskab af grønne marker.

 „Hvis man vil se en odder, skal man være meget, meget stille,“ sagde 
han. „Kan du klare det, Posy?“

 „Ja, selvfølgelig!“
 Vi kørte i lang tid, før jeg fik øje på flodens blå slange, der gemte sig 

bag sivene. Min far parkerede bilen, og så fulgtes vi ned til flodbredden, 
mens han bar alt vores videnskabelige udstyr: et kamera, to sommer
fuglenet, glaskrukker, lemonade og sandwich med sprængt oksekød.

 Guldsmede fløj tæt hen over overfladen og forsvandt i en fart, da jeg 
plaskede ud i vandet. Vandet var vidunderligt køligt, men mit hoved 
og ansigt var varmt, og det kløede under hatten, så jeg smed den ind på 
flodbredden, hvor min far nu også var ved at skifte til badebukser.

 „Hvad der må have været af oddere, er da helt sikkert forsvundet nu, 
med al den larm,“ sagde han, idet han vadede ud i vandet. Det nåede 
ham knap nok til knæene, så høj var han. „Se lige al den blærerod. Skal 
vi ikke tage en med hjem til vores samling?“

 Vi stak i fællesskab hænderne ned i vandet og trak i en af de gule 
blomster, så vi fik rødderne med de små blærer med op. Vi fyldte et glas 
med vand og satte vores eksemplar ned i det.

 „Kan du huske, hvad den hedder på latin, skat?“
 „Utricularia!“ svarede jeg stolt, idet jeg kom op af vandet og satte 

mig ved siden af ham på den græsklædte bred.
 „Dygtig pige. Du må love mig, at du bliver ved med at føje planter 

til vores samling. Når du ser en interessant plante, skal du presse den, 
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sådan som jeg har lært dig. Jeg får jo brug for din hjælp med bogen, 
mens jeg er væk, Posy.“ Han gav mig en sandwich fra kurven, og jeg tog 
imod den og forsøgte at se meget alvorlig og videnskabelig ud. Min far 
skulle vide, at han kunne stole på mig, hvad angik hans arbejde med 
planterne. Før krigen havde han været noget, der hed botanist, og han 
havde skrevet på sin bog, næsten lige så længe som jeg havde levet. Tit 
og ofte låste han sig inde i sit tårn for at ‘tænke og skrive’. Nogle gange 
tog han bogen med ind i huset og viste mig de tegninger, han havde 
lavet.

 Og de var vidunderlige. Han forklarede, at det hele handlede om det 
habitat, vi selv boede i, og han viste mig smukke tegninger og akvareller 
af sommerfugle, insekter og planter. Han havde engang fortalt mig, at 
hvis bare én ting ændrer sig, kan det vælte hele balancen.

 „Se nu for eksempel på de her dansemyg,“ havde han sagt og peget på 
en irriterende sværm af dem en varm sommeraften. „De er af afgørende 
betydning for naturen.“

 „Men de er irriterende,“ sagde jeg og prøvede at vifte en væk.
 „Ja, sådan er deres natur,“ havde han leet. „Men uden dem ville mange 

fuglearter ikke have en konstant fødekilde, og deres population ville 
styrtdykke. Og hvis antallet af småfugle påvirkes, får det konsekvenser 
for hele resten af fødekæden. Uden fuglene til at spise dem ville andre 
insekter som græshopper pludselig brede sig og æde alle planterne. Og 
uden planterne ...“

 „... ville der ikke være mad til alle herbvorer.“
 „Herbivorer, ja. Det er en meget sart balance, der får det hele til at 

hænge sammen, min ven.“
 Det sad jeg nu og grundede lidt over, mens jeg tyggede på min sand

wich.
 „Jeg har købt en særlig gave til dig,“ sagde min far og stak hånden i 

sin rygsæk. Han fandt en blank æske og rakte mig den.
 Da jeg åbnede den, så jeg et hav af perfekt spidsede blyanter i alle 

regnbuens farver.
 „Mens jeg er væk, skal du blive ved med at tegne, så jeg kan se, hvor 

meget du har forbedret dig, når jeg vender tilbage.“
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 Jeg nikkede, alt for glad for min gave til at sige noget.
 „Dengang jeg studerede i Cambridge, lærte vi at se rigtigt på verden,“ 

fortsatte han. „Alt for mange mennesker går rundt helt blinde for den 
skønhed og magi, der omgiver dem. Men det gælder ikke dig, Posy. Du 
ser allerede mere end de fleste. Når vi tegner naturen, begynder vi at 
forstå den – vi ser alle de forskellige dele, og hvordan de hænger sammen. 
Og ved at tegne og studere det, du ser, kan du være med til at hjælpe 
andre mennesker til også at forstå naturens mirakel.“

Da vi kom hjem, skældte Daisy mig ud, fordi mit hår var blevet vådt, 
og så puttede hun mig i bad, hvilket jeg ikke syntes gav mening, fordi 
hun jo så bare gjorde mit hår vådt igen. Da Daisy havde lagt mig i seng 
og lukket døren bag sig, smuttede jeg ud af sengen og hentede mine 
nye farveblyanter for at mærke deres bløde og dog skarpe spidser. Hvis 
bare jeg øvede mig nok, kunne jeg vise min far, når han kom hjem fra 
krigen, at jeg var dygtig nok til også at studere i Cambridge – selvom 
jeg var en pige.

 Næste formiddag kiggede jeg ud ad vinduet på mit værelse og så bilerne 
strømme ind ad indkørslen. De var alle sammen fyldt til bristepunktet. 
Jeg havde hørt Maman forklare, at alle hendes venner havde lagt deres 
benzinrationeringsmærker sammen for at kunne tage turen fra London. 
Faktisk kaldte hun dem ‘émigrés’, hvilket jeg vidste betød ‘emigranter’, 
fordi hun havde talt fransk til mig, siden jeg var lille. Der stod i ord bogen, 
at det var en person, der flyttede fra sit oprindelige hjemland til et andet. 
Jeg havde hørt Maman sige, at det føltes, som om hele Paris var flyttet 
til England for at undslippe krigen. Jeg vidste selvfølgelig godt, at det 
ikke var sandt, men der lod altid til at være flere af hendes franske ven
ner end min fars engelske til de fester, vi holdt. Det havde jeg ikke det 
mindste imod, fordi min mors venner var så farverige – mændene med 
deres farvestrålende tørklæder og smokingjakker og kvinderne med deres 
silkesatinkjoler og knaldrøde læbestift. Det bedste af det hele var, at de 
altid havde gaver med til mig, så det føltes lidt ligesom at holde jul.

 Min far kaldte dem ‘Mamans bohemer’, hvilket ifølge ordbogen betød 
kreative mennesker, såsom kunstnere og musikere og malere. Maman 
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havde engang været sangerinde på en berømt natklub i Paris, og jeg 
elskede at lytte til hendes stemme, som var dyb og silkeglat. Hun vidste 
selvfølgelig ikke, at jeg lyttede, for jeg skulle forestille at sove, men når 
de havde weekendgæster, var det alligevel umuligt, så jeg sneg mig ned 
ad trappen og lyttede til musikken og snakken. Det var, som om Maman 
livede op på de aftener, og som om hun var en livløs dukke alle de dage, 
vi ikke havde gæster. Jeg elskede at høre hende le, for det gjorde hun 
ikke ret tit, når vi kun var os selv.

 Min fars flyvervenner var også søde, selvom de alle sammen klædte 
sig meget ens i mørkeblåt og brunt, så det var svært at kende dem fra 
hinanden. Min gudfar Ralph, som var min fars bedste ven, var den, jeg 
allerbedst kunne lide. Han var vældig pæn med sit mørke hår og sine 
store brune øjne. I en af mine bøger var der en tegning af prinsen, der 
kysser Snehvide og vækker hende, og Ralph lignede ham på en prik. 
Han spillede også så smukt på vores flygel, når han var på besøg. In
den krigen havde han været koncertpianist – faktisk havde hver eneste 
voksne, jeg kendte, bortset fra vores kokkepige, Daisy, været noget andet 
før krigen. Onkel Ralph havde en eller anden sygdom, der betød, at han 
ikke kunne slås eller være pilot, så han havde det, de voksne kaldte et 
‘papirjob’, selvom jeg ikke kunne forestille mig, hvad man gjorde med 
papir bortset fra at tegne og skrive på det, så jeg tænkte, at det nok var 
det, han gjorde, når han arbejdede. Når min far var væk for at flyve 
Spitfires, kom onkel Ralph og besøgte Maman og mig, hvilket muntrede 
os begge to gevaldigt op. Han kom tit til frokost om søndagen, og så 
spillede han på flyglet for os bagefter. Det var først for nylig gået op for 
mig, at min far havde været i krig i fire ud af de syv år, jeg havde levet, 
hvilket måtte have været ganske forfærdeligt for Maman, som kun havde 
mig og Daisy til at holde sig med selskab.

 Jeg satte mig i vinduesnichen og strakte hals, så meget jeg kunne, for 
at se Maman tage imod sine gæster på den brede trappe, der førte op 
til hoveddøren lige under mit vindue. Hun så så fin ud i en midnatsblå 
kjole, der matchede hendes smukke øjne, og da min far kom ud og lagde 
armen om livet på hende, følte jeg mig meget lykkelig. Daisy kom op 
for at give mig den nye kjole på, som hun havde syet af et sæt gamle 
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grønne gardiner. Hun børstede mit hår og samlede bare en lille smule 
af det med et grønt bånd, og jeg besluttede, at jeg ikke ville tænke på, at 
min far skulle rejse igen næste dag, selvom jeg vidste, at en stilhed som 
før en ordentlig tordenskylle ville sænke sig over os i Admiral House.

 „Er du klar til at gå ned, Posy?“ spurgte Daisy. Jeg kunne se, at hun 
var rød i ansigtet og svedte og så meget træt ud, sikkert fordi det var 
rigtig varmt udenfor, og hun skulle lave mad til så mange mennesker 
helt alene. Jeg sendte hende mit allersødeste smil.

 „Ja, det er jeg, Daisy.“

Jeg hedder i virkeligheden ikke Posy. Jeg er opkaldt efter min mor, 
Adriana. Men eftersom det ville være alt for kompliceret, at vi begge to 
blev kaldt det samme, var det blevet besluttet at bruge mit andet navn, 
Rose, som jeg havde fået efter min farmor. Daisy havde fortalt mig, at 
min far var begyndt at kalde mig ‘Rosy Posy’, da jeg var lille, og på et 
eller andet tidspunkt havde det andet navn bidt sig fast. Hvilket var helt 
i orden med mig, for jeg syntes, at det passede meget bedre til mig end 
mine rigtige navne.

 Nogle af de ældre familiemedlemmer på min fars side af familien 
kaldte mig stadig ‘Rose’, og jeg lød selvfølgelig navnet, for jeg havde lært 
altid at være høflig over for voksne mennesker, men alle, der var inviteret 
til selskabet denne dag, kaldte mig Posy. Jeg blev krammet og kysset 
og fik små pakker med søde sager og bånd omkring stukket i hånden. 
Mamans franske venner havde en svaghed for brændte mandler, som 
jeg sandt at sige ikke delte, men jeg vidste, hvor svært det var at købe 
chokolade på grund af krigen.

 Jeg sad ved det lange bukkebord, som var stillet op på terrassen, 
lyttede til snakken omkring mig, mærkede solen bage ned på min hat 
(som kun gjorde mit hoved endnu varmere) og ønskede, at alle dage i 
Admiral House kunne være som den her. Min far og mor sad i midten 
som en konge og dronning ved hoffet, og hans arm var lagt omkring 
hendes blege skuldre. De så begge to så forfærdelig lykkelige ud, at jeg 
fik lyst til at græde.

 „Er alt i orden, min ven?“ spurgte onkel Ralph, som sad ved siden af 
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mig. „Hvor er her dog pokkers varmt,“ tilføjede han og trak et snehvidt 
lommetørklæde op af jakkelommen for at tørre sveden af panden.

 „Ja, onkel Ralph. Jeg tænkte bare på, hvor lykkelige Daddy og Maman 
ser ud i dag. Og hvor trist det er, at han skal tilbage til krigen.“

 „Ja, du har ret.“
 Jeg så Ralph studere mine forældre og syntes, at han også pludselig 

så trist ud.
 „Men med lidt held er det hele forhåbentlig snart overstået,“ sagde 

han efter en længere pause. „Og så kan vi alle sammen komme videre 
med vores liv.“

Efter frokost fik jeg lov til at være med til kroket og klarede mig over
raskende godt, formentlig fordi de fleste af de voksne havde drukket 
temmelig meget vin og ramte kuglerne skævt. Jeg havde tidligere hørt 
Daddy sige, at han tømte vinkælderen til lejligheden, og det så ud, som 
om gæsterne allerede måtte have drukket det meste. Jeg forstod ikke 
rigtig, hvorfor voksne kunne lide at drikke sig fulde – så vidt jeg kunne 
se, blev de bare fjollede og højrøstede, men måske ville jeg forstå det, når 
jeg blev voksen. Da jeg krydsede plænen på vej over mod tennisbanen, 
så jeg en mand ligge under et træ med armene omkring to kvinder. De 
sov alle tre dybt. En eller anden spillede saxofon oppe på terrassen helt 
alene, og jeg tænkte, at det var godt, der var langt til de nærmeste naboer.

 Jeg vidste, at jeg var heldig at bo i Admiral House. Da jeg var begyndt 
i den lokale skole og var blevet inviteret hjem at spise hos min nye veninde 
Mabel, havde jeg til min store forbløffelse set, at hoveddøren i deres hus 
førte direkte ind i stuen. Der var et lillebitte køkken i den anden ende, 
og toilettet var udenfor! Hun havde fire søskende, og de sov alle sammen 
i ét lille værelse ovenpå. Det var der, det gik op for mig, at jeg kom fra 
en rig familie, og at det ikke var alle, der boede i et stort hus med en 
kæmpestor have, hvilket var lidt af et chok. Da Daisy kom for at hente 
mig, spurgte jeg, hvorfor det var sådan.

 „Det er lykkens terning, Posy,“ svarede Daisy med sin bløde Suffolk
dialekt. „Nogle mennesker er heldige, og andre er ikke.“

 Daisy holdt meget af talemåder. Halvdelen af tiden forstod jeg ikke, 
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hvad hun mente, men jeg var glad for, at ‘lykkens terning’ havde anbragt 
mig et godt sted, og jeg besluttede at bede for dem, der havde været knap 
så heldige.

 Jeg var ikke sikker på, om min lærerinde, miss Dansart, brød sig 
særligt meget om mig. Selvom hun altid sagde, at vi endelig skulle række 
hånden op, hvis vi kendte svaret på et spørgsmål, var det, som om jeg 
altid var den første, der gjorde det. Så rullede hun lidt med øjnene og 
fik et underligt drag om munden, idet hun med træt stemme sagde ‘Ja, 
Posy?’ Jeg havde engang hørt hende tale med en anden lærerinde ude 
på legepladsen, mens jeg stod og svingede den ene ende af et sjippetov 
ikke langt derfra.

 „Enebarn ... vokset op udelukkende i selskab med voksne ... gammel
klog ...“

 Jeg havde slået ‘gammelklog’ op i ordbogen, da jeg kom hjem, og fra 
den dag rakte jeg ikke længere hånden op, selvom svaret sved i min hals, 
mens jeg holdt det tilbage.

Klokken seks vågnede alle og forsvandt op ad trappen for at klæde om 
til middagen. Jeg gik ind i køkkenet, hvor Daisy pegede på en tallerken, 
der var stillet frem til mig.

 „Det bliver syltetøjsmadder til dig i aften, miss Posy. Jeg skal ordne 
to laks, som mr. Ralph kom med, og jeg kan ikke hitte hverken hoved 
eller hale på dem.“

 Daisy lo ad sin egen lille morsomhed, og jeg blev pludselig ked af det 
på hendes vegne, fordi hun hele tiden arbejdede så hårdt.

 „Skal jeg hjælpe dig?“
 „Marjorys to store kommer fra landsbyen for at hjælpe med at dække 

bord og servere i aften, så jeg klarer mig. Men tak for tilbuddet,“ sagde 
hun og sendte mig et smil. „Du er en god pige, er du.“

 Da jeg havde spist min mad, smuttede jeg ud af køkkenet, inden 
Daisy kunne nå at sige til mig, at jeg skulle gå op og gøre mig klar til at 
gå i seng. Det var sådan en smuk aften, og jeg ville udenfor og nyde den. 
Da jeg kom ud på terrassen, så jeg, at solen hang lige over egetræerne og 
kastede et gyldent lys skråt hen over græsset. Fuglene sang endnu, som 
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om det var midt på dagen, og det var stadig varmt nok til, at jeg ikke 
behøvede en cardigan. Jeg satte mig på trappen, glattede bomuldskjolen 
ned over mine knæ og studerede en admiralsommerfugl, der havde slået 
sig ned på en af blomsterne i det skrå bed, der førte ned til haven. Jeg 
havde altid tænkt, at vores hus måtte være opkaldt efter sommerfuglene, 
der flaksede så kønt rundt imellem buskene. Jeg var virkelig blevet ked af 
det, da Maman fortalte mig, at det var opkaldt efter min tiptiptip (jeg 
tror, der var tre ‘tip’er, men måske var der fire) oldefar, som havde været 
admiral i flåden, hvilket ikke var nær så romantisk.

 Daddy havde godt nok sagt, at admiralsommerfuglen var ret alminde
lig, men jeg syntes, at de var de smukkeste af alle sommerfugle med deres 
farvestrålende sorte og røde vinger og de hvide pletter, som mindede 
mig om mærkerne på de Spitfires, Daddy fløj. Men tanken gjorde mig 
ked af det, fordi den også mindede mig om, at han dagen efter skulle af 
sted for at flyve dem igen.

 „Hej, søde skat, hvad laver du herude helt alene?“
 Det gav et sæt i mig ved lyden af hans stemme, fordi jeg lige havde 

tænkt på ham. Jeg kiggede op og så ham komme hen mod mig over ter
rassen i færd med at ryge en cigaret, som han så smed fra sig og slukkede 
ved at træde på den. Han vidste, at jeg hadede lugten.

 „Lad være med at fortælle Daisy, at du har set mig, ikke? Ellers bliver 
jeg sendt direkte i seng,“ sagde jeg hurtigt, idet han satte sig ned på trap
pen ved siden af mig.

 „Det lover jeg. Ingen burde ligge i deres seng på sådan en dejlig aften 
som i aften. Hvis du spørger mig, så er juni den bedste måned i England. 
Alt i naturen er kommet sig over det lange vinterhi og har gabt og strakt 
sig og foldet alle blade og blomster ud til fryd og glæde for os mennesker. 
Når august oprinder, er al naturens energi brændt af i varmen, og alt er 
parat til at lægge sig til at sove igen.“

 „Nøjagtig som os, Daddy. Om vinteren har jeg ingenting imod at gå 
i seng,“ sagde jeg.

 „Akkurat, min skat. Glem aldrig, at vi er tæt forbundet med naturen.“
 „Der står i Bibelen, at Gud skabte alting på Jorden,“ sagde jeg alvor

ligt, fordi det var noget, jeg havde lært i kristendomsundervisningen.
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 „Ja, om end jeg finder det svært at tro, at han klarede det hele på kun 
syv dage,“ sagde min far og lo lidt.

 „Men det er magi, ikke? Ligesom når julemanden kan komme med 
gaver til alle børn i hele verden på samme aften.“

 „Jo, selvfølgelig er det det, Posy. Verden er et magisk sted, og vi skal 
huske, at vi er heldige med at leve i den. Det må du aldrig glemme, vel?“

 „Nej, Daddy. Daddy?“
 „Ja, hvad er der, Posy?“
 „Hvornår tager du af sted i morgen?“
 „Jeg er nødt til at tage toget efter frokost.“
 Jeg granskede mine sorte laksko meget intenst. „Jeg er bange for, at 

du måske bliver såret igen.“
 „Det skal du ikke være, skat. Jeg er lavet af stål, som din mor siger,“ 

sagde han smilende.
 „Hvornår kommer du hjem igen?“
 „I samme øjeblik jeg får orlov, og det burde ikke vare ret længe. Pas 

godt på din mor, mens jeg er borte, ikke? Jeg ved, at hun hader at bo 
her alene.“

 „Jeg gør altid mit bedste, Daddy. Hun bliver kun trist, fordi hun elsker 
dig så højt og savner dig.“

 „Ja, og kors hvor jeg dog også elsker hende, Posy. Tanken om hende – 
og dig – er det, der holder mig oppe, når jeg er væk fra jer for at gøre min 
pligt. Vi havde jo ikke været gift ret længe, da hele den her forbistrede 
krig begyndte.“

 „Efter at du havde hørt hende synge på den klub i Paris og havde for
elsket dig i hende og skyndt dig at tage hende med hjem til England som 
din brud, inden hun kunne nå at ombestemme sig,“ sagde jeg henført. 
Historien om, hvordan mine forældre mødte hinanden og forelskede 
sig, var langt bedre end eventyrene i mine bøger.

 „Det er kærligheden, der driver magien her i livet, Posy. Selv på den 
tristeste dag i den mørkeste vinter kan kærligheden få verden til at lyse op 
og tage sig lige så smuk ud, som den gør nu.“

 Han sukkede dybt og tog min hånd i sin meget større. „Du må love mig, 
at du griber kærligheden og aldrig giver slip, når du engang finder den.“
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 „Det lover jeg, Daddy,“ sagde jeg og så oprigtigt på ham.
 „Det er godt, min pige. Nu er jeg nødt til at klæde om til middagen.“
 Han kyssede mig hurtigt oven på alle krøllerne, rejste sig op og gik 

ind i huset igen.
 Jeg vidste det selvfølgelig ikke dengang, men det var den sidste rigtige 

samtale, jeg havde med min far.

Den følgende eftermiddag rejste min far, og det samme gjorde gæsterne. 
Det var meget varmt den aften, og luften føltes tyk og tung, når man 
åndede, som om al ilten var blevet suget ud af den. Der var stille i 
huset – Daisy var taget på sin ugentlige udflugt for at spise aftensmad 
med sin veninde Edith, så der var ikke engang lyden af hendes brokkeri 
eller sang (af de to foretrak jeg brokkeriet) over opvasken. Det sidste 
var der meget af. Den stod stablet på bakker i bryggerset og ventede 
på at blive vasket. Jeg havde tilbudt at hjælpe med glassene, men Daisy 
havde svaret, at jeg ville være til mere besvær end gavn, hvilket jeg fandt 
dybt uretfærdigt.

 Maman var gået i seng, i samme øjeblik den sidste bil var ude af syne 
bag kastanjetræet. Hun havde åbenbart en af sine migræner, hvilket 
Daisy sagde var et fint ord for tømmermænd, hvad det så end var. Jeg 
sad i vinduesnichen på mit værelse med benene trukket op under mig, 
lige over søjlegangen på forsiden af Admiral House. Det betød, at når 
vi ventede gæster, var jeg den første til at se dem komme. Min far kaldte 
mig sin lille udkigsmand, og siden butleren Frederick var draget i krig, 
var det som regel også mig, der åbnede hoveddøren.

 Derfra hvor jeg sad, havde jeg den perfekte udsigt til indkørslen, som 
gik imellem en allé af meget gamle kastanjer og egetræer. Min far havde 
fortalt mig, at nogle af dem var blevet plantet for næsten tre hundrede år 
siden, da den første admiral byggede huset til sig selv. Jeg fandt tanken 
fascinerende, fordi den betød, at træer levede på Jorden næsten fem 
gange så længe som mennesker, hvis leksikonet i biblioteket havde ret i, 
at den gennemsnitlige levealder for mænd var 61 år, og for kvinder 67. 
Hvis jeg kneb øjnene sammen, kunne jeg på en klar dag skimte en smal 
gråblå streg over trætoppene og under himlen. Det var Nordsøen, som 
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lå blot syv kilometer fra Admiral House. Det var skræmmende at tænke 
på, at min far en dag meget snart ville flyve hen over det i sit lille fly.

 „Vend sikkert hjem, vend snart hjem,“ hviskede jeg mod de grå skyer, 
der stimlede sammen omkring solen i horisonten, som om de ville presse 
den som en appelsin (en frugt jeg ikke havde smagt meget længe). Luften 
stod stille, og ikke en vind rørte sig ind ad mit åbne vindue. Jeg hørte 
en rumlen af torden i det fjerne og håbede på, at Daisy havde uret, når 
hun sagde, at det betød, at Gud var vred på os. Jeg havde aldrig rigtig 
fundet ud af, om Han var Daisys vrede gud eller præstens gode. Måske 
var Han ligesom en far eller mor, der kunne være begge dele.

 Da de første dråber faldt og snart blev til en skylle, mens Guds vrede 
lynede over himlen, håbede jeg på, at min far var nået godt frem til sin 
base, for ellers ville han blive gennemblødt eller – værre endnu – ramt af 
lynet. Jeg lukkede vinduet, eftersom karmen var ved at blive våd, og så gik 
det op for mig, at min mave rumlede næsten lige så højt som tordenen, 
så jeg gik ned for at finde det mad, Daisy havde stillet frem til mig.

 På vej ned ad den brede egetræstrappe i tusmørket tænkte jeg på, hvor 
stille der var i huset i sammenligning med dagen før. Det var, som om 
en kubefuld summende, snakkesalige bier var kommet og rejst igen lige 
så brat. Endnu et tordenskrald bragede over mig og brød stilheden, og 
jeg blev enig med mig selv om, at det var godt, at jeg ikke var mørkeræd 
eller en bangebuks, når det gjaldt om at være alene i tordenvejr.

 „Uuuh, hvor er der uhyggeligt her hos dig, Posy,“ havde Mabel sagt, 
engang jeg havde inviteret hende med hjem efter skole. „Se lige alle de 
billeder af døde mennesker i deres gammeldags tøj! De giver mig myre
kryb, gør de,“ havde hun erklæret med et gys og peget op på malerierne 
af Andersonslægtens forfædre, der hang langs trappen. „Jeg ville være 
alt for bange for at møde et spøgelse til at gå på toilettet om natten.“

 „De er mine slægtninge fra for mange år siden, og jeg er sikker på, at 
de ville være meget venlige, hvis de vendte tilbage for at hilse på,“ havde 
jeg svaret, ked af at hun ikke ved første øjekast elskede Admiral House, 
sådan som jeg gjorde.

 Jeg krydsede hall’en, gik hen ad den rungende korridor til køkkenet 
og følte mig ikke det mindste bange, selvom det nu var meget mørkt og 
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Maman, der formentlig stadig sov oppe i soveværelset, ikke ville kunne 
høre mig, hvis jeg skreg.

 Jeg vidste, at jeg var i sikkerhed her, og at der aldrig ville kunne ske 
noget ondt inden for husets tykke mure.

 Jeg rakte hånden ud for at tænde lyset i køkkenet, men det virkede 
ikke, og i stedet tændte jeg en af de lysestager, der stod på en hylde. Jeg 
var god til at tænde stearinlys, fordi elektriciteten i Admiral House ikke 
var helt pålidelig, især ikke siden krigens begyndelse. Jeg elskede det 
bløde, flakkende skær, der kun lige oplyste det sted, hvor man var, og 
syntes at gøre selv det grimmeste menneske kønt. Jeg tog brødet, som 
Daisy havde skåret til mig tidligere på dagen – jeg måtte godt tænde et 
lys, men jeg havde stadig forbud imod at røre skarpe knive – og smurte 
skiverne med tandsmør og et tykt lag syltetøj. Så tog jeg tallerkenen og 
lysestagen og gik tilbage til mit værelse for at sidde og se på stormen med 
det første stykke brød allerede i munden.

 Jeg satte mig i vinduesnichen, gumlede på min syltetøjsmad og tænkte 
på, hvordan Daisy altid bekymrede sig om mig, når hun tog sin friaften. 
Især når min far ikke var hjemme.

 „Det er ikke rigtigt at lade en lille pige være alene i sådan et stort 
hus,“ havde hun mumlet. Jeg havde forklaret, at jeg ikke var alene, fordi 
Maman også var her, og at jeg desuden ikke var ‘lille’. Jeg var syv år 
gammel og altså ret stor.

 „Hmm!“ havde hun svaret, idet hun tog forklædet af og hængte det 
på krogen bag på køkkendøren. „Jeg vil blæse på, hvad hun siger. Du 
må endelig gå ind og vække din mor, hvis du får brug for hende.“

 „Det skal jeg nok,“ svarede jeg altid, men det gjorde jeg selvfølgelig 
aldrig, ikke engang dengang, hvor jeg havde haft rigtig ondt i maven og 
havde kastet op på gulvet. Jeg vidste, at Maman ville blive sur, hvis jeg 
vækkede hende, fordi hun havde brug for at sove. Men jeg havde ikke 
det mindste imod at være alene, for det havde jeg været vant til, lige siden 
min far tog i krig. Og desuden havde jeg hele Encyclopaedia Britannica 
i biblioteket at læse i. Jeg var færdig med de to første bind, men der var 
toogtyve mere, og jeg regnede med, at jeg ville være voksen, inden jeg 
nåede til sidste bind.
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 Men det var for mørkt til at læse uden elektricitet, og der var kun en 
lille stump af lyset tilbage, så jeg betragtede i stedet himlen og forsøgte 
at lade være med at tænke på, at min far var rejst, for at tårerne ikke 
skulle begynde at strømme ned over mine kinder, ligesom regndråberne 
strømmede ned over ruden.

 Mens jeg sad og kiggede ud, fangede et pludseligt glimt af noget rødt 
mit blik helt øverst ved ruden.

 „Åh! Det er en sommerfugl! En admiral!“
 Jeg stillede mig op på vinduesbænken og så, at den lille stakkel gjorde 

sit bedste for at komme i ly for uvejret ved at putte sig ind til vindues
rammen. Jeg var nødt til at redde den, så jeg løftede meget forsigtigt 
haspen af den øverste rude og stak hånden udenfor. Den sad helt stille, 
men det tog alligevel et stykke tid at få fat i den med tommel og pege
finger, fordi jeg ikke ville skade de sarte vinger, som nu var helt lukket 
sammen og meget våde og glatte.

 „Jeg har dig,“ hviskede jeg, idet jeg forsigtigt trak hånden, som nu var 
drivvåd, ind igen og lukkede vinduet omhyggeligt i med den tørre hånd.

 „Nå, lille ven,“ hviskede jeg og studerede den, mens den sad i min 
håndflade. „Gad vide, hvordan jeg skal få tørret dine vinger?“

 Jeg spekulerede på, hvordan de mon tørrede, når de var ude i naturen, 
for de måtte jo blive våde hele tiden.

 „En lun vind,“ tænkte jeg og begyndte nænsomt at puste på den. Først 
bevægede sommerfuglen sig ikke, men da jeg til sidst var ved at blive 
bange for, at jeg måske ville besvime af at puste så meget, så jeg vingerne 
dirre og åbne sig. Jeg havde aldrig før haft en sommerfugl siddende helt 
stille i min hånd, så jeg tog den helt op foran øjnene og studerede de 
fine farver og mønstre på vingernes overside.

 „Du er en stor skønhed,“ sagde jeg til den. „Og hvis du flyver udenfor 
igen i nat, så drukner du, så hvad siger du til, at jeg efterlader dig her i 
vindueskarmen, hvor du kan se dine venner udenfor, indtil jeg slipper 
dig fri i morgen tidlig?“

 Jeg samlede meget forsigtigt sommerfuglen op med fingerspidserne og 
satte den i vindueskarmen. Så betragtede jeg den et stykke tid og tænkte 
på, om sommerfugle mon plejede at sove med åbne eller lukkede vinger. 
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Mine egne øjne var efterhånden ved at glide i, så jeg trak gardinerne 
for vinduet, for at det lille væsen ikke skulle blive fristet til at flyve ind 
i rummet og sætte sig på loftet højt oppe over mig. Hvis den gjorde det, 
ville jeg aldrig kunne nå den og få den ned igen, og måske ville den dø 
af sult eller skræk.

 Jeg tog lyset og gik hen i min seng, meget tilfreds med at det var lyk
kedes mig at redde et liv, og at det måske var et godt varsel om, at min 
far ikke ville komme til skade igen denne gang.

 „Godnat, sommerfugl. Sov godt til i morgen,“ hviskede jeg, idet jeg 
blæste lyset ud og faldt i søvn.

Da jeg vågnede, så jeg stråler af lys hen over loftet fra sprækkerne mellem 
gardinerne. De var gyldne, hvilket betød, at solen allerede var oppe. Jeg 
kom i tanke om min sommerfugl, steg ud af sengen og trak forsigtigt 
gardinerne til side.

 „Åh!“
 Jeg gispede, da jeg så min sommerfugl ligge på siden med lukkede 

vinger og de små ben op i luften. Fordi undersiden af vingerne var næsten 
helt mørkebrun, lignede den mest en stor og meget død natsværmer. 
Jeg fik tårer i øjnene, idet jeg rørte ved den bare for at tjekke, men den 
bevægede sig ikke, så jeg vidste, at dens sjæl allerede var oppe i Himlen. 
Måske havde jeg slået den ihjel ved ikke at slippe den fri aftenen før. 
Min far havde altid sagt, at man skulle slippe dem hurtigt fri igen, og 
selvom den ikke havde været i et glas, havde den været inden døre.

 Jeg stod og stirrede på den, og jeg vidste bare, at det var et rigtig, rigtig 
dårligt varsel.

Efteråret 1944

Jeg holdt af det tidspunkt på året, hvor sommeren langsomt falmede 
hen mod den lange døde vinter. Disen begyndte at hænge hen over træ
toppene som gigantiske edderkoppespind, og luften duftede krydret og 
skovagtigt af gæring (et ord jeg for nylig havde lært under en skoleudflugt 
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til det lokale bryggeri, hvor vi så korn og humle blive forvandlet til øl). 
Maman sagde tit, at hun fandt det engelske vejr deprimerende og hel
lere ville bo et sted, hvor der var varmt og solrigt året rundt. Personligt 
tænkte jeg, at det ville være kedeligt. Det var så spændende at iagttage 
naturens cyklus, de usynlige magiske hænder, der gjorde bøgetræernes 
smaragdgrønne blade strålende bronzefarvede. Eller måske var det bare 
mig, der levede et utroligt begivenhedsløst liv.

 Det havde i hvert fald være begivenhedsløst, siden min far var taget 
af sted igen. Der var ikke flere selskaber eller gæster, bortset fra onkel 
Ralph, som ofte dukkede op med blomster og franske cigaretter til 
Maman og søde sager til mig. I det mindste var ensformigheden blevet 
brudt af den sædvanlige augusttur til Cornwall for at besøge farmor. 
Maman plejede at tage med, og Daddy havde så sluttet sig til os et par 
dage, hvis han kunne få orlov, men i år erklærede Maman, at jeg var 
gammel nok til at tage af sted alene.

 „Det er dig, hun vil se, Posy, ikke mig. Hun hader mig, og det har 
hun altid gjort.“

 Det kunne ikke passe, for ingen kunne hade Maman med hendes 
store skønhed og dejlige sangstemme, men det endte under alle omstæn
digheder med, at jeg tog alene af sted med en arrig Daisy, der skulle 
ledsage mig på den lange tur frem og tilbage.

 Farmor boede lige uden for en lille landsby, der hed Blisland, som lå 
i den vestlige udkant af Bodmin Moor. Hendes hus var temmelig stort 
og fornemt, men de grå mure og de tunge møbler fik det alligevel til at 
virke lidt dystert på mig i sammenligning med de solrige stuer i Admiral 
House. I det mindste var det sjovt at udforske naturen der på egnen. 
Når min far kom, plejede vi at gå ture på heden og plukke eksemplarer 
af lyngen og de kønne vilde blomster, der voksede på den.

 Denne gang kunne han desværre ikke komme, og det regnede hver 
dag, hvilket betød, at jeg ikke måtte gå ud. På de lange våde eftermid
dage lærte farmor mig at lægge kabale, og vi spiste en masse kage, men 
jeg må indrømme, at jeg var vældig glad, da det var tid til at rejse. Da 
vi kom hjem, steg Daisy og jeg ned fra giggen, som Benson, vores del
tidsgartner (der nok var omkring hundrede år gammel), indimellem 
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brugte til at hente folk på stationen. Jeg overlod kufferterne til Daisy 
og Benson og løb ind i huset for at finde Maman. Jeg kunne høre Blue 
Moon på grammofonen i stuen og fandt Maman og onkel Ralph dan
sende sammen.

 „Posy!“ sagde hun og smuttede ud af onkel Ralphs favn for at komme 
hen og give mig et knus. „Vi hørte jer slet ikke komme.“

 „Det var nok på grund af den høje musik herinde, Maman,“ svarede 
jeg og tænkte, at hun så smuk og lykkelig ud med sine røde kinder og 
det smukke lange hår, som var sluppet ud af spændet og faldet ned ad 
hendes ryg som lys silke.

 „Vi var ved at fejre noget, Posy,“ sagde onkel Ralph. „Der er kommet 
flere gode nyheder fra Frankrig. Det ser ud til, at tyskerne snart overgiver 
sig, og krigen omsider får en ende.“

 „Dejligt,“ svarede jeg. „Det betyder, at Daddy snart kommer hjem.“
 „Ja.“
 Der blev stille et øjeblik, og så sagde min mor til mig, at jeg skulle løbe 

op på mit værelse og vaske mig og skifte tøj efter min lange rejse. Mens 
jeg gjorde det, tænkte jeg på, at jeg virkelig håbede, at onkel Ralph havde 
ret, og at min far snart ville komme hjem. Lige siden radionyhederne 
havde fortalt os om Ddagens triumf, havde jeg hele tiden håbet på snart 
at få ham at se. Det var nu mere end tre måneder siden Ddag, og han 
var stadig ikke kommet hjem, men Maman havde besøgt ham under en 
kort orlov, fordi det var nemmere på den måde. Når jeg spurgte hende, 
hvorfor han ikke var kommet hjem endnu, når vi næsten havde vundet 
krigen, trak hun på skuldrene.

 „Han har meget travlt, Posy. Han kommer, når han kommer.“
 „Men hvor ved du fra, at han har det godt? Har han skrevet til dig 

for nylig?“
 „Oui, chérie, det har han. Vær tålmodig. Det tager lang tid at afslutte 

en krig.“

Fødevaremanglen blev værre og værre, og vi havde kun to høns tilbage, 
som ikke havde fået halsen drejet om, fordi det var dem, der lagde flest 
æg. Selv de virkede nedtrykte, selvom jeg gik ud for at snakke med dem 
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hver dag, fordi jeg havde hørt, at glade høns lægger flere æg. Al min 
pludren virkede dog ikke, for hverken Ethel eller Ruby havde lagt et 
eneste æg de seneste fem dage.

 „Daddy, hvor er du?“ spurgte jeg og så op mod himlen og tænkte 
på, hvor dejligt det ville være, hvis jeg pludselig fik øje på en Spitfire 
imellem skyerne, og min far kom susende ned for at lande på den store 
plæne.

Det blev november, og hver eftermiddag efter skoletid gik jeg på jagt i 
den dyngvåde underskov efter optændingsbrænde til den ild, Maman og 
jeg om aftenen tændte i den lille stue, fordi den var så meget nemmere 
at varme op end den store stue.

 „Jeg har tænkt på julen, Posy,“ sagde Maman til mig en aften.
 „Ja, måske er Daddy hjemme til den tid, så vi kan fejre den sammen.“
 „Nej, han kommer ikke hjem, og jeg er blevet inviteret til London 

for at holde den sammen med mine venner. Det vil være alt for kedeligt 
for dig at holde jul sammen med så mange voksne, så jeg har skrevet til 
din farmor, og hun er villig til at have dig i julen.“

 „Men jeg ...“
 „Vær nu sød at forstå, at vi ikke kan være her, Posy. Huset er iskoldt, 

vi har ingen kul at fyre op med ...“
 „Men vi har brænde og ...“
 „Vi har ingen mad at lægge på tallerkenen, Posy! Din farmor har for 

nylig mistet sin kokkepige, og hun er villig til at tage Daisy også, indtil 
hun finder en ny.“

 Jeg bed mig i læben og var lige ved at græde. „Men hvad nu, hvis 
Daddy kommer hjem, og vi ikke er her?“

 „Jeg skal nok skrive og give ham besked.“
 „Men måske får han ikke brevet, og jeg vil desuden hellere blive her 

og sulte end holde jul hos farmor! Jeg elsker hende, men hun er gammel, 
og det er ikke mit hjem, og ...“

 „Så er det godt! Sagen er afgjort. Husk nu, at vi er nødt til at gøre, 
hvad vi kan, for at overleve de sidste måneder af den her frygtelige krig, 
Posy. Du vil i det mindste være i sikkerhed, have det varmt og godt og 
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have mad at spise. Det er mere, end man kan sige om så mange andre i 
denne verden, som enten sulter eller er sårede eller dræbt i krigen.“

 Jeg havde aldrig før set Maman så vred, så selvom en strøm af tårer 
pressede sig på og fik mine øjne til at svie, sank jeg en klump og nikkede.

 „Ja, Maman.“
 Efter den aften blev Maman i det mindste lidt gladere, selvom Daisy 

og jeg gik rundt i huset som blege spøgelser.
 „Hvis jeg havde et valg, tog jeg ikke af sted,“ skumlede Daisy, mens 

hun hjalp mig med at pakke min kuffert. „Men fruen siger, at hun ingen 
penge har til at betale mig her, så hvad skal jeg stille op? Jeg kan jo ikke 
leve af luft, vel?“

 „Jeg er sikker på, at det hele bliver bedre, når krigen er forbi, og min 
far kommer hjem igen,“ sagde jeg for at trøste både hende og mig selv.

 „Ja, det kan i hvert fald ikke blive værre. Det ser mørkt ud her, det er 
helt sikkert,“ svarede Daisy dystert. „Det er lige før, jeg tror, at hun vil 
have os begge to af vejen, så hun kan ...“

 „Så hun kan hvad?“ spurgte jeg.
 „Det skal du ikke tænke mere på, unge dame, men jo før din far 

vender hjem, des bedre.“

Eftersom huset skulle lukkes i en måned, gik Daisy i gang med at gøre 
rent fra kælder til kvist.

 „Men hvorfor gør du rent, hvis der ikke skal bo nogen her?“ spurgte 
jeg.

 „Nu skal du ikke spørge så meget, miss Posy. Hjælp mig med de her 
i stedet for,“ sagde hun og tog en stabel hvide lagner og slog det første 
ud som et stort hvidt sejl. Sammen lagde vi lagner over alle sengene og 
møblerne i alle husets seksogtyve rum, indtil der så ud, som om en stor 
familie af spøgelser var flyttet ind.

 Da jeg fik juleferie fra skolen, fandt jeg mine farveblyanter og min 
tegneblok frem og tegnede, hvad jeg kunne finde i haven. Det var svært, 
for alt var dødt. En råkold dag tog jeg mit forstørrelsesglas med ud i 
haven. Det havde ikke sneet endnu, men der lå skinnende hvid rimfrost 
på alle kristtornbuskene, og jeg tog mine vanter af, så jeg kunne holde 
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om luppen og se stilkene ordentligt. Min far havde lært mig, nøjagtig 
hvor jeg skulle kigge for at finde skovblåfuglens pupper.

 Mens jeg stod der, så jeg døren til min fars tårn gå op og Daisy komme 
ud rød i ansigtet og med favnen fuld af rengøringsremedier.

 „Hvad laver du her uden vanter på, miss Posy?“ skændte hun. „Tag 
dem på med det samme, så du ikke får forfrysninger, og dine fingre falder 
af.“ Men de ord trampede hun videre op mod huset, og jeg kiggede på 
døren til tårnet, som ikke helt var faldet i bag hende. Inden jeg kunne 
nå at tænke mig om, smuttede jeg derind, og døren gled knirkende i bag 
mig.

 Der var meget mørkt, men mine øjne vænnede sig hurtigt til det, så 
jeg kunne skimte omridset af cricketudstyret og kroketbøjlerne, som 
min far også opbevarede derinde, såvel som det aflåste våbenskab, som 
han havde sagt, at jeg aldrig måtte åbne. Jeg kastede et blik op ad trap
pen, der førte til hans værelse, og stod et øjeblik dybt splittet. Når Daisy 
havde glemt at låse den nederste dør efter sig, var den, der førte ind til 
min fars værelse, måske heller ikke låst. Og jeg ville så forfærdelig gerne 
se, hvad der var derinde ...

 Til sidst tog nysgerrigheden overhånd, og jeg gik hurtigt op ad den 
spiralformede trappe, inden Daisy vendte tilbage. Da jeg nåede helt op, 
lagde jeg hånden på håndtaget på den store egetræsdør og drejede. Daisy 
havde tydeligvis ikke låst, for den gik op, og et øjeblik senere trådte jeg 
ind på min fars hemmelige kontor.

 Der duftede af politur, og lyset, som faldt ind ad de vinduer, Daisy 
lige havde pudset, lyste den buede væg op. På væggen lige foran mig 
hang, hvad der måtte være en stor familie af admiralsommerfugle. De 
sad i rækker fire og fire bag en glasrude omgivet af en forgyldt ramme.

 Jeg gik forvirret et skridt frem, fordi det undrede mig, at sommer
fuglene sad så stille, og jeg spekulerede på, hvad de mon havde at spise 
inde i deres glasfængsel.

 Så fik jeg øje på knappenålshovederne, der holdt dem fast til under
laget. Jeg kastede et blik på de andre vægge og så, at de også var dækket 
af de sommerfugle, vi havde fanget i årenes løb.

 Med et forfærdet udbrud vendte jeg mig om og spurtede ned ad trap
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pen og ud i haven. Da jeg så Daisy komme imod mig oppe fra huset, 
vendte jeg om og løb rundt om tårnet og ind i skoven bagved. Da jeg var 
langt nok borte, sank jeg ned på rødderne af et stort egetræ og gispede 
efter vejret.

 „De er døde! De er døde! De er døde! Hvordan kunne han lyve sådan 
for mig?“ hulkede jeg.

 Jeg blev i skoven meget længe, indtil jeg hørte Daisy kalde på mig. 
Jeg ønskede bare, at jeg kunne spørge min far, hvorfor han havde slået 
dem ihjel, når de var så smukke, og så hængt dem op som trofæer.

 Men jeg kunne ikke spørge, fordi han ikke var der, så jeg måtte bare 
stole på, at der havde været en meget god grund til at myrde sommer
fuglene i vores kongerige.

 Da jeg rejste mig og langsomt gik tilbage til huset, kunne jeg ikke 
komme i tanke om en eneste. Det eneste, jeg vidste, var, at jeg ikke 
ønskede at komme ind i det tårn nogensinde igen.
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1

Posy var ude i køkkenhaven for at hente gulerødder, da hendes mobil 
pludselig ringede i Barbourfrakkens dybe lommer. Hun fiskede 

den op og svarede.
 „Hej mor. Jeg håber ikke, at jeg vækkede dig?“
 „Du godeste, nej, og selv hvis du havde, ville jeg stadig være glad for 

at høre fra dig. Hvordan går det, Nick?“
 „Jeg har det fint, mor.“
 „Og hvordan er der i Perth?“ spurgte Posy, som havde rejst sig og var 

vandret igennem haven og ind i køkkenet.
 „Her begynder det at blive varmere, netop som det bliver koldere i 

England. Hvordan har du det?“
 „Udmærket. Alt ved det gamle her.“
 „Hør, jeg ringede egentlig for at fortælle dig, at jeg kommer til Eng

land her senere på måneden.“
 „Åh, Nick! Hvor er det dejligt. Efter så mange år.“
 „Ja, hele ti, faktisk,“ svarede hendes søn. „Synes du ikke også, at det 

er på tide, jeg kommer hjem en tur?“
 „Jo, sørme så. Jeg er fuldstændig overvældet af glæde, min skat. Du 

ved jo, hvor meget jeg savner dig.“
 „I lige måde, mor.“
 „Men hvor længe bliver du? Kan du blive så længe, at du kan være 

æresgæst til min 70års fødselsdag i juni?“ spurgte Posy smilende.
 „Vi må lige se, hvordan det hele flasker sig, men hvis jeg kommer 

hjem, skal jeg selvfølgelig nok sørge for at være der til din fødselsdag.“
 „Skal jeg så komme og hente dig i lufthavnen?“
 „Nej, det skal du ikke bekymre dig om. Jeg har planer om at bo i 

London nogle dage hos mine venner Paul og Jane, da der er nogle ting, 
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jeg skal have ordnet der, men jeg skal nok ringe til dig, når jeg ved lidt 
mere, og så kører jeg selv op til Admiral House og besøger dig.“

 „Jeg kan næsten ikke vente, skat.“
 „Det kan jeg heller ikke. Det er alt for længe siden. Nu må jeg hellere 

løbe, men jeg ringer snart igen.“
 „Helt i orden, min ven. Men åh, Nick ... jeg kan næsten ikke begribe, 

at du kommer hjem.“ Stemmen røbede, hvor bevæget hun var.
„Ja, jeg har også svært ved at fatte det. Nu må du have det rigtig godt, 

og så ringer jeg, når jeg ved lidt mere. Farvel igen.“
 „Farvel, min skat.“
 Posy sank ned i den oldgamle læderstol ved siden af AGAkomfuret, 

helt svag i koderne af bevægelse.
 Af hendes to sønner var Nick den, hun bedst kunne huske som helt lille. 

Det var måske, fordi han var kommet til verden så kort tid efter sin fars 
tragiske død, at Posy altid havde følt, at Nick var helt og aldeles hendes.

 Hans for tidlige fødsel – som næsten med sikkerhed var udløst af 
hendes chok over at miste Jonny, hendes mand igennem tretten år, på 
så tragisk vis – betød, at Posy, der ud over den nyfødte Nick allerede 
havde treårige Sam, ikke havde haft tid til at synke hen i sorgen.

 Der havde været så meget at få styr på, så mange svære beslutninger 
at træffe, på et tidspunkt hvor hun var allerlængst nede. Alle hendes 
og Jonnys planer for fremtiden var røget i vasken. Som enlig mor til to 
små børn – børn der nu havde mere brug for deres mors kærlighed og 
opmærksomhed end nogensinde før – var det gået op for Posy, at det 
ville være umuligt at drive Admiral House som en forretning, sådan 
som de havde planlagt.

 Hvis man kunne sige, at der fandtes et ekstra dårligt tidspunkt at 
miste sin mand på, tænkte Posy, så var det der. Efter tolv år som udsta
tioneret rundtomkring i verden havde Jonny besluttet at forlade hæren 
og opfylde sin kones gamle drøm om at vende tilbage til Admiral House 
og skabe et rigtigt hjem for dem og deres børn.

 Posy satte vand over og tænkte tilbage på, hvor varmt det havde været 
den dag i august for fireogtredive år siden, hvor Jonny havde kørt dem 
gennem Suffolks smukke landskab på vej til huset. Hun havde været 
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nygravid med Nick. Bekymring og morgenkvalme havde tvunget dem 
til at holde ind to gange på vejen. Da de omsider nåede den gamle smede
jernslåge, havde Posy holdt vejret.

 Ved synet af Admiral House var et væld af gamle minder strømmet 
frem. Huset så ud, nøjagtig som hun huskede det, om end måske en 
smule ældre og mere træt, men det var hun jo også selv. Jonny havde 
åbnet bildøren og hjulpet hende ud, og Sam var kommet løbende og 
havde knuget hendes hånd, mens de gik op ad trappen til den gigantiske 
hoveddør.

 „Vil du lukke den op?“ havde hun spurgt ham og lagt den tunge nøgle 
i hans lille hånd.

 Han havde nikket, og hun havde løftet ham op, så han kunne stikke 
nøglen ind i låsen.

 Sammen havde de skubbet den tunge dør op, og solen havde oplyst 
en sti ind i det mørke og tilskoddede hus. Posy kunne stadig huske, hvor 
kontakten sad, og rakte ud efter den, og så var hall’en pludselig blevet 
oversvømmet af elektrisk lys, som havde fået dem alle sammen til at se 
op på den pragtfulde lysekrone, der hang seks meter over deres hoveder.

 Alle møblerne havde været dækket af hvide lagner, og støvet havde 
ligget i et tykt lag på gulvet, hvorfra det hvirvlede op, da Sam løb op ad 
den vidunderlige store trappe til førstesalen. Tårerne havde stået Posy i 
øjnene, og hun havde knebet dem hårdt i, mens alle hendes barndoms 
syn og dufte overvældede hende ... Maman, Daisy og Daddy. Da hun 
åbnede dem igen, havde hun set Sam vinke fra trappeafsatsen ovenpå, 
og hun var gået op til ham for at gense resten af huset.

 Jonny havde også elsket huset, om end han havde udtrykt nogen 
bekymring over restaureringen af det.

 „Det er jo enormt, skat,“ havde han sagt, da de sad i køkkenet, hvor 
Posy næsten stadig kunne se Daisy stå og rulle dej ud på det gamle 
egetræsbord. „Og det trænger tydeligvis til at blive moderniseret.“

 „Ja, her har jo ikke boet nogen i mere end femogtyve år,“ havde hun 
svaret.

 Da de var flyttet ind, havde de talt om, hvordan Admiral House 
kunne give dem et tiltrængt supplement til Jonnys pension fra hæren. 
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De var blevet enige om, at de først ville sætte huset i stand og så åbne 
det for gæster som en bed and breakfast.

 Efter alle Jonnys år i hæren var det ironisk nok mødet med tænderne på 
en mejetærsker, som han kolliderede frontalt med i et skarpt sving bare et 
par kilometer fra Admiral House, som tog livet af ham få måneder senere.

 Jonny havde efterladt hende sin pension og udbetalingen fra et par 
livsforsikringer. Hun havde også arvet sin farmor, da hun var død et 
par år tidligere, og de penge, hun havde modtaget ved salget af huset i 
Cornwall, havde hun investeret. Hun havde desuden modtaget en lille 
arv fra sin mor, som i en alder af blot femoghalvtreds var død af lunge
betændelse (noget Posy stadig fandt underligt, da hendes mor havde 
boet i Italien i mange år).

 Posy havde overvejet at sælge Admiral House, men den mægler, hun 
bad om at vurdere huset, havde fortalt hende, at det var de færreste, der 
nu om stunder ønskede at købe så stort et hus. Selv hvis der kom en 
køber, ville prisen ligge langt under, hvad huset var værd.

 Og desuden elskede hun det. Hun var først lige vendt tilbage til det 
efter alle de år, og med Jonny borte havde hun brug for sin barndoms 
velkendte og beroligende omgivelser.

 Hun havde altså regnet på det og fundet ud af, at de lige akkurat 
kunne klare sig, hvis hun var meget sparsommelig og fra tid til anden 
tog lidt af sin opsparing eller sine investeringer.

 Igennem de første mørke og ensomme måneder uden Jonny havde 
Nicks lyse sind og medgørlige natur være en stor trøst, og efterhånden 
som han voksede til og blev en glad og tilfreds lille dreng, der tullede 
rundt i køkkenhaven, havde han givet hende håb for fremtiden.

 Det havde selvfølgelig været nemmest for Nick. Han kunne ikke 
savne, hvad han aldrig havde haft. Sam, derimod, havde været gammel 
nok til at mærke dødens kolde vind blæse igennem sit liv.

 „Hvornår kommer far hjem?“
 Posy kunne huske, hvordan han havde stillet det spørgsmål hver aften 

i flere uger efter sin fars død, og det knuste hendes hjerte at se forvirrin
gen i de store blå øjne, der lignede hans fars så meget. Det havde været 
svært at skulle fortælle ham, at far aldrig ville komme hjem igen, og at 
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han var taget op til Himlen for at våge over dem. Til sidst havde Sam 
endelig accepteret det og var holdt op med at spørge.

 Posy lyttede til vandet, der boblede i kedlen. Hun rørte pulverkaffe 
ud i mælken i bunden af koppen og fyldte så op med kogende vand.

 Med koppen mellem hænderne gik hun hen til vinduet og stirrede ud 
på det gamle kastanjetræ, der havde forsynet generationer af børn med 
en overflod af kastanjer. Hun kunne se, at de stikkende grønne skaller 
allerede var ved at dannes og varslede sommerens afslutning og efterårets 
komme.

 Tanken om kastanjer mindede hende om skoleårets begyndelse – en 
tid hun havde frygtet, da drengene var små, fordi det betød, at der skulle 
købes nye skoleuniformer, syes navnemærker i og pakkes kufferter, som 
hun måtte slæbe op fra kælderen. Og derefter den forfærdelige stilhed i 
huset, når de var rejst.

 Posy havde tænkt længe og grundigt over, om hun skulle sende sine 
elskede drenge på kostskole. Det havde været en tradition igennem gene
rationer i både hendes og Jonnys familie, men de var nået til slut70’erne, 
og meget var under forandring. Hun vidste dog, at hendes egen kost
skole tid ikke alene havde givet hende en god uddannelse, men også 
disciplin og selvstændighed. Og Jonny ville have ønsket at sende sine 
sønner af sted – han havde ofte talt om, at de skulle gå på hans egen 
gamle skole. Så Posy havde taget af sine investeringer for at sende dem 
på kostskole i Norfolk og havde trøstet sig med tanken om, at hendes 
farmor ville have billiget det. Skolen lå ikke længere væk, end at hun 
kunne komme til den lejlighedsvise rugbykamp eller skoleforestilling, 
men langt nok til, at hun ikke ville være fristet til at hente dem, når den 
ene eller den anden havde hjemve.

 Sam havde ringet tit – han havde haft svært ved at falde til, og det var, 
som om han hele tiden havnede i konflikter med sine skolekammerater. 
Da Nick tre år senere var fulgt efter sin bror og taget på kostskole, hørte 
hun kun sjældent fra ham.

 I den første tid efter at hun var blevet enke, mens begge drenge var 
små, havde hun længtes efter mere tid til sig selv, men da begge hendes 
sønner var taget på kostskole, og hun omsider fik det, hun sådan havde 
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længtes efter, havde ensomhedens kolde vind blæst igennem de fugtige 
mure og sat sig i hendes hjerte.

 Posy mindedes, at hun for første gang nogensinde var begyndt at 
vågne om morgenen og havde svært ved at finde en grund til at stå ud af 
sengen. Hun havde indset, at det var, fordi det vigtigste i hende liv var 
blevet taget fra hende, og alt andet i hendes liv bare var fyld. At sende 
hendes drenge på kostskole var ligesom en ny stor sorg, der ramte hende.

 Følelsen havde gjort hende mere ydmyg – indtil da havde hun aldrig 
forstået, hvad depression var, og opfattet det som svaghed, men i de 
forfærdelige måneder efter at Nick var rejst hjemmefra, havde hun fået 
dårlig samvittighed over nogensinde at have tænkt, at man da bare kunne 
tage sig sammen. Det gik op for hende, at hun havde brug for et projekt, 
der kunne aflede hendes tanker fra, hvor meget hun savnede sine sønner.

 En efterårsmorgen var hun i en skrivebordsskuffe på sin fars kontor 
faldet over nogle gamle plantegninger for haven. Han havde tilsyne
ladende haft planer om at forvandle den parklignende have til noget 
yderst spektakulært. Da tegningerne havde ligget mørkt, stod blæk
stregerne stadig tydeligt på det pergamentagtige papir med linjer og 
proportioner angivet med hendes fars sirlige håndskrift. Hun kunne se, 
at der ved siden af det lille tårn var markeret et område, hvor der skulle 
anlægges en sommerfuglehave med nektarrige flerårige planter, som 
hun vidste ville byde på en overdådighed af farver, når de blomstrede. 
En gang med blåregn førte til en frugthave fuld af alle hendes yndlings
frugter: æbler, pærer, blommer og sågar figner.

 Ved siden af køkkenhaven havde han tegnet et stort drivhus og en 
mindre muromkranset have, hvor der stod ‘pilegang Posy kan lege i’. 
Stier bugtede sig imellem de forskellige områder, og Posy havde smilet 
ad hans planer om at anlægge en dam ved siden af kroketplænen ‘til 
nedkøling af ophedede temperamenter’. Der var også en rosenhave mar
keret med ordene ‘til Adriana’.

 Samme eftermiddag var hun gået ud med snor og pilegrene for at 
markere nogle af de bede, han havde planlagt, som skulle fyldes med 
hyacinter, prydløg og krokus, som stort set ville passe sig selv og egnede 
sig perfekt til at tiltrække bier, når de vågende af deres vinterdvale.
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 Posy mindedes, at hun få dage senere, med hænderne dybt begravet i 
den bløde muld, havde smilet for første gange i ugevis. Duften af kom
post, den milde solvarme på hovedet og nedgravningen af alle de løg, 
der ville give en eksplosion af farver til foråret, havde mindet hende om 
hendes tid ved den botaniske have i Kew.

 Den dag var blevet begyndelsen til en efterhånden femogtyve år gam
mel lidenskab. Hun havde delt den enorme have op, og hvert forår og 
efterår kastede hun sig over en ny del og supplerede efterhånden sin fars 
planer med sine egne, herunder hendes eget mesterstykke – et ambitiøst 
parterre foran terrassen bestående af lave buksbomhække, der omgav 
smukt buede bede af duftende lavendler og roser. Det var et kæmpe 
arbejde at holde det ved lige, men udsigten fra stuerne og soveværelserne 
var fantastisk.

 Haven var helt enkelt blevet hendes herre, ven og elsker og efterlod 
ikke meget tid til noget andet.

 „Hvor er det flot, mor,“ sagde Nick altid, når han kom hjem på 
sommer ferie, og hun viste ham sit seneste projekt.

 „Ja, men hvad skal vi have at spise?“ spurgte Sam, mens han driblede 
en fodbold rundt på terrassen. Posy mindedes, at han som barn havde 
knust en rude i drivhuset tre gange.

 Posy mærkede det sædvanlige stik af dårlig samvittighed ved tanken 
om sin ældste søn, mens hun samlede ingredienserne sammen til at bage 
en kage, hun kunne tage med over til sine børnebørn senere.

 Hun elskede Sam inderligt, men han havde altid forekommet hende at 
være langt mere vanskelig end Nick. Måske var det bare, fordi hun havde 
så meget til fælles med sin yngste søn. Hans kærlighed til ‘gamle ting’, 
som Sam havde kaldt dem, når han så sin lillebror omhyggeligt restaurere 
en gammel kommode, der var ved at blive ædt op af borebiller. Sam var 
en handlingens mand med ringe tålmodighed og heftigt temperament, 
mens Nick var langt roligere. Han havde et blik for skønhed, som Posy 
holdt af at mene, at han havde arvet fra hende.

 Den forfærdelige sandhed var, tænkte hun, mens hun rørte æggene 
i kagedejen, at man altid elskede sine børn, men at det ikke betød, at 
man holdt lige meget af dem.
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 Det, der gjorde hende mest ked af det, var, at hendes to sønner ikke 
havde noget nært forhold til hinanden. Posy kunne huske, hvordan Nick 
som lille tullede rundt i haven i hælene på Sam. Han havde forgudet sin 
bror, men som årene gik, bemærkede hun, at Nick i stedet begyndte at 
undgå sin bror i skoleferierne og foretrak at være sammen med hende i 
køkkenet eller restaurere forskellige små møbler ude i laden.

 De var selvfølgelig hinandens modsætninger – Sam virkede udadtil 
meget selvsikker, mens Nick var mere indadvendt. Der var selvfølgelig 
et bånd, der havde forbundet dem siden barneårene og stadig gjorde det, 
nu hvor de var voksne, men båndet blev trukket længere og længere i 
hver sin retning.

 Sam var droppet ud af universitetet og var flyttet til London. Han 
havde forsøgt sig i itbranchen, i restaurationsbranchen og som ejen
domsmægler. Alle hans planer syntes at smelte som sne i løbet af få 
måneder. For ti år siden var han så vendt tilbage til Southwold og havde 
giftet sig, og efter endnu flere fejlslagne iværksætterprojekter var han nu 
i gang med at forsøge at etablere sig som ejendomsudlejer.

 Posy hjalp ham efter bedste evne, hver gang han kom til hende og 
fortalte om en ny plan, men hun havde for nylig lovet sig selv ikke at 
låne ham flere penge, uanset hvor meget han bønfaldt hende om det. 
Langt de fleste af hendes penge var i øvrigt gået til haven, så hun havde 
ikke ret meget mere tilbage at give af. Et år tidligere havde hun solgt en 
af sine højtelskede Staffordshirefigurer for at finansiere Sams ‘stensikre’ 
forretningsplan, som gik ud på at lave reklamefilm for lokale virksom
heder. Pengene fra salget af figuren var allerede tabt ni måneder senere, 
da virksomheden gik nedenom og hjem.

 De problemer, hun havde med at sige nej til Sam, blev kun værre 
af, at det var lykkedes ham at finde en engel af en kone. Amy var det 
elskeligste væsen, og det var endda lykkedes hende at smile, da Sam for 
nylig, for guderne måtte vide hvilken gang, bekendtgjorde, at de var 
nødt til at flytte fra deres lejede hus til et andet og mindre på grund af 
pengemangel.

 Amy havde født Sam to sunde og raske børn – Jake, som nu var seks, 
og Sara på fire – og havde beholdt sit job som receptionist på et lokalt 
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hotel, der gav husholdningen en konstant, om end beskeden, indtægt, 
samtidig med at hun loyalt støttede sin mand, hvilket efter Posys mening 
gjorde hende til en ren helgen.

 Hvad Nick angik, svulmede Posys hjerte af lykke ved tanken om, 
at han omsider ville vende tilbage til England. Efter skolen havde han 
kunnet komme ind på et hvilket som helst universitet, men han havde er
klæret, at han i stedet ville være antikvitetshandler. Efter en periode med 
deltidsarbejde i et lokalt auktionshus var det lykkedes ham at komme 
i lære hos en antikvitetshandler i Lavenham, hvortil han kunne pendle 
fra Admiral House.

 Som kun enogtyveårig havde Nick åbnet sin egen forretning i South
wold, og her havde han hurtigt fået ry for at have interessante og usæd
vanlige ting i butikken. Posy glædede sig inderligt over, at hendes søn 
havde valgt at skabe sig et liv tæt på hende. To år senere havde han lejet 
lokalerne i naboejendommen for at udvide sin blomstrende forretning. 
Når han rejste rundt i landet for at købe nye varer, forlod Posy sin elskede 
have for at ekspedere kunderne i butikken.

 Nogle få måneder senere havde Nick bekendtgjort, at han havde 
ansat en assistent på fuld tid, der skulle passe forretningen, når han 
var væk hjemmefra. Evie Newman var ikke klassisk smuk, og hendes 
lille skikkelse og fine ansigtstræk fik hende til at ligne et barn snarere 
end en kvinde, men hun havde de flotteste store brune øjne. Da Nick 
første gang præsenterede Evie for Posy, havde hun set, hvordan hendes 
søn fulgte Evies mindste bevægelse med blikket, og hun havde med det 
samme vidst, at Nick var forelsket.

 Ikke at Nick kunne stille noget op med sine følelser. Evie havde en 
kæreste, som hun efter alt at dømme var meget glad for. Posy havde truf
fet ham en enkelt gang og var blevet overrasket over, at Evie var tiltruk
ket af den spidsnæsede pseudointellektuelle Brian. Han var fraskilt og 
underviste i sociologi på det lokale voksenuddannelsescenter og mindst 
femten år ældre end Evie, og så havde han nogle stærke meninger, som 
han gerne luftede ved enhver given lejlighed. Posy havde på stedet fattet 
modvilje imod ham.

 Nick rejste nu endnu oftere rundt for at opkøbe møbler, og Posy hjalp 
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Evie med at lære arbejdet i butikken at kende. Trods aldersforskellen 
imellem de to kvinder var de hurtigt blevet gode venner. Evie havde 
mistet begge forældre som barn og var vokset op hos sin bedstemor i et 
stort victoriansk hus i Southwold, og da Posy aldrig selv havde haft en 
datter, nød hun det varme forhold til Evie.

 Fra tid til anden rejste Evie med Nick, og så måtte Posy holde skansen 
i butikken. Hun glædede sig over at se, hvordan Evies øjne strålede, når 
hun vendte tilbage fra en indkøbsrejse og begejstret beskrev en chiffon
niere, de havde købt for ingenting på et storslået chateau i Sydfrankrig.

 Trods sit løfte til sig selv om ikke at bero alt for meget på Nick som en 
del af sit liv havde det været et knusende slag for Posy, da Nick efter flere 
års lykkeligt bofællesskab i Admiral House fortalte hende, at han ville 
sælge forretningen og flytte til Australien. Slaget blev endnu tungere, 
da Evie kort efter fortalte hende, at Brian havde fået en god stilling på 
et college i Leicester. Han havde omsider friet, og hun havde sagt ja. De 
ville forlade Southwold med det samme.

 Posy havde forsøgt at regne ud, hvorfor hendes søn følte, at han var 
nødt til at lukke den succesfulde virksomhed, han havde arbejdet så 
hårdt for at opbygge, og flytte om på den anden side af Jorden, men 
Nick ville ikke tale om det. Posy fornemmede, at det havde noget med 
Evie at gøre og det med, at hun også skulle flytte, men der var noget, 
der ikke rigtig stemte.

 Forretningen blev solgt stort set med det samme, og Nick rejste kort 
efter til Perth med en del af varelageret, som skulle hjælpe ham i gang. 
Posy have ikke røbet, hvor fortabt hun ville føle sig uden ham.

 At Evie ikke engang kom for at sige farvel, før hun forlod Southwold, 
havde såret Posy dybt, men hun havde accepteret, at hun bare var en 
ældre kvinde i en ung kvindes liv. At hun nærede stærke følelser for Evie, 
betød ikke, at de var, eller burde være, gengældt.

 Da vinteren stundede til, mærkede Posy igen ensomhedens velkendte 
kulde. På grund af årstiden sov hendes elskede have, og der var ikke me
get at gøre, før det igen blev forår. Uden den trøst vidste Posy, at hun var 
nødt til at finde på noget, der kunne fylde tomrummet, så hun var taget 
ind til Southwold, hvor det var lykkedes hende at finde et deltidsjob. Tre 
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formiddage om ugen arbejdede hun på et kunstgalleri. Moderne kunst 
var egentlig ikke rigtig hende, men jobbet gav hende lidt lommepenge 
og holdt hende i gang. Posy havde aldrig indrømmet over for ejeren, hvor 
gammel hun i virkeligheden var, og nu, ti år senere, arbejdede hun der 
stadig.

 „Næsten halvfjerds,“ mumlede Posy, idet hun satte kagen ind i ovnen, 
stillede minuturet og tog det med sig. På vej ud af køkkenet tænkte Posy 
over, hvor enorm en opgave det var at være mor. Uanset hvor gamle 
hendes sønner var blevet, var hun aldrig holdt op med at bekymre sig 
om dem. Om noget bekymrede hun sig kun endnu mere. Da de var 
små, havde hun i det mindste vidst, nøjagtig hvor de var, og hvordan de 
havde det. De havde været under hendes kontrol, og det var selvfølgelig 
ikke længere tilfældet, nu hvor de var voksne og fløjet fra reden.

 Det værkede en smule i hendes ben, da hun gik op ad trappen, og det 
mindede hende om alle de ting, hun forsøgte at lade være med at tænke 
på. Selvom hun havde en alder, hvor det var acceptabelt at begynde at 
beklage sig over sit helbred, vidste hun, at hun var heldig med at være 
så sund og rask, som hun var.

 „Men,“ sagde hun til en forfader, hvis billede hang på afsatsen, „hvor 
længe holder det ved?“

 Posy gik ind i sit soveværelse og trak de tunge gardiner fra. Der havde 
aldrig været råd til at udskifte dem, og det oprindelige mønster i stoffet 
var falmet hinsides al genkendelse.

 Herfra havde hun den bedste udsigt over den have, hun havde skabt. 
Selv her først på efteråret, hvor naturen så småt forberedte sig på vinter
søvnen, kærtegnede eftermiddagssolens skrå stråler træerne, hvis blade 
langsomt blev gyldne, mens de sidste roser hang tunge af duft. I køkken
haven lå de tykke orange græskar, og træerne i frugthaven stod fulde 
af rødmende æbler. Parterret lige under vinduet havde nærmest aldrig 
været smukkere.

 Posy vendte ryggen til skønheden udenfor og betragtede det enorme 
soveværelse, hvor Andersonslægtens medlemmer havde sovet i gene
rationer. Hendes blik gled over det engang så udsøgte tapet, der hist 
og her havde sluppet væggene i hjørnerne og var skjoldet af fugt, det 
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luvslidte tæppe, som var hinsides redning efter så mange spildte ting, 
og de falmede mahognimøbler.

 „Og det er bare ét af værelserne. Der er femogtyve mere, som trænger 
til den helt store overhaling, for slet ikke at nævne selve bygningen,“ 
mumlede hun for sig selv.

 Posy klædte sig af, mens hun tænkte på, hvordan hun i årenes løb 
stort set ikke havde sat noget i huset i stand, dels på grund af mangel på 
penge, men i høj grad også, fordi hun havde kastet al sin kærlighed på 
haven, som var den hendes yndlingsbarn. Huset havde, som et forsømt 
afkom, fået lov at smuldre hen i al ubemærkethed.

 „Jeg lever på lånt tid,“ sukkede hun og indrømmede over for sig selv, 
at det smukke gamle hus begyndte at føles som en møllesten om hendes 
hals. Selvom hun var sund og rask af en kvinde med niogtres år på bagen 
at være, ville hun vel ikke blive ved med at være det? Og hun vidste, at 
huset i sig selv var ved at nærme sig et punkt, hvor det ville være for sent, 
hvis det ikke snart blev sat gennemgribende i stand.

 Tanken om at smide håndklædet i ringen og flytte til noget, der var 
mindre og mere overkommeligt, passede hende skidt, men Posy vidste, 
at hun var nødt til at se praktisk på det. Hun havde hverken talt med 
Sam eller Nick om at sælge Admiral House, men nu hvor Nick kom 
hjem til England, var tiden måske inde.

 Posy så sit eget spejlbillede stirre tilbage fra toiletspejlet. De grå hår, 
rynkerne omkring hendes øjne og huden, der ikke længere var så glat, 
som den engang havde været, deprimerede hende, og hun slog blikket 
ned. Det var nemmere at lade være med at kigge, for indeni følte hun 
sig stadig som en ung kvinde fuld af livskraft, som den Posy, der havde 
danset og leet og elsket.

 „Hold op, hvor jeg dog savner sex!“ erklærede hun over for kommo
den, mens hun ledte efter noget undertøj. Fireogtredive år var forfær
delig lang tid ikke at mærke en mands berøring, hans hud mod hendes, 
hans kærtegnende hænder på sin krop, mens han bevægede sig inde i 
hende ...

 Efter Jonnys død havde en mand nu og da krydset hendes vej og vist 
interesse, især i de første år. Måske havde det været, fordi al hendes op
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mærksomhed var rettet mod hendes sønner og senere mod haven, men 
efter et par ‘dates’, som drengene kaldte dem, havde Posy aldrig været 
interesseret nok til at gå videre med et forhold.

 „Og nu er det for sent!“ sagde hun til sit spejlbillede, idet hun satte 
sig ved toiletbordet og smurte en billig fugtighedscreme i ansigtet – den 
eneste skønhedsrutine, hun havde.

 „Vær nu ikke så grådig, Posy. At finde kærligheden to gange i livet er 
mere, end de fleste mennesker bliver givet.“

 Posy rejste sig og slog både de mørke og de knap så dydige tanker 
ud af hovedet for at koncentrere sig om den gode nyhed, at hendes søn 
ville vende hjem fra Australien. Nede i køkkenet tog hun kagen ud af 
ovnen, løftede den ud af formen og lod den stå, så den kunne køle af. Så 
gik hun ud ad køkkendøren til gården bag huset, låste sin ramponerede 
gamle Volvo op, kørte ud ad indkørslen og drejede til højre ud på vejen, 
der på ti minutter ville føre hende ind til Southwold.

 Hun satte kursen mod strandpromenaden og rullede trods den kølige 
septemberbrise ruden ned for at indånde den salte havluft blandet med 
den evige lugt af donuts og fish and chips fra grillbaren ved molen, der 
strakte sig ud i Nordsøen, som var stålgrå under en lyseblå himmel. 
Pæne hvidmalede byhuse kantede gaden, butikslokalerne i stueetagen 
var fulde af nips og souvenirs, og mågerne afpatruljerede fortovet på jagt 
efter en tabt bid mad.

 Byen havde stort set ikke forandret sig, siden hun var barn, men dens 
hyggelige gammeldags charme havde desværre fået horder af velhavende 
middelklassefamilier til at købe en sommerbolig i området. Det havde 
drevet huspriserne op på et helt urimeligt niveau, og selvom det var 
godt for det lille samfunds økonomi, havde det også ændret stemnin
gen i byen, hvor alle plejede at kende alle. Turisterne, der myldrede til 
Southwold om sommeren, gjorde det fuldstændig umuligt at finde en 
parkeringsplads, og ved udgangen af august var de væk igen som en flok 
gribbe, der var færdige med at mæske sig i et kadaver.

 Her i september føltes byen allerede tom og forladt, som om al dens 
energi var blevet suget ud af den og var borte sammen med sommer
gæsterne. Da Posy parkerede på hovedgaden, fik hun øje på et skilt med 
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teksten ‘Sommerudsalg – alt skal væk’ i vinduet hos en dameforretning, 
og boghandleren stillede ikke længere sine klapborde med brugte bøger 
udenfor.

 Posy gik rask hen ad gaden og nikkede godmorgen til dem, der hilste 
på hende. Følelsen af at høre til gav hende i det mindste en vis glæde. 
Hun standsede op ved aviskiosken og købte sit daglige eksemplar af 
The Telegraph.

 På vej ud af kiosken med næsen dybt begravet i avisen stødte hun ind 
i en halvstor pige.

 „Det må du meget undskylde,“ sagde hun og kiggede ned i ansigtet 
på det brunøjede barn foran sig.

 „Det er okay.“ Pigen trak på skuldrene.
 „Du godeste,“ sagde Posy efter en tøven. „Undskyld, at jeg stirrer 

sådan, men du ligner virkelig en, jeg engang kendte.“
 „Nå.“ Pigen flyttede forlegent vægten fra den ene fod til den anden. 

Posy trådte til side, så pigen kunne komme forbi hende ind i kiosken. 
„Hej.“

 „Hej.“ Posy gik videre hen ad hovedgaden mod galleriet. Pludselig 
kom en velkendt skikkelse løbende imod hende.

 „Evie? Det er da dig, ikke?“
 Den blege unge kvinde standsede brat op og rødmede af forlegenhed.
 „Jo. Hej Posy,“ hilste hun dæmpet.
 „Hvordan har du det, min ven? Og hvad i alverden laver du her i 

Southwold? Er du her for at besøge gamle venner?“
 „Nej.“ Evie stirrede ned på sine fødder. „Vi flyttede tilbage for et par 

uger siden. Jeg ... vi bor her nu igen.“
 „Det siger du ikke?“
 „Jo.“
 „Der kan man bare se.“
 Posy betragtede Evie, som stadig ikke ville se hende i øjnene. Hun 

var langt tyndere end i gamle dage, og det smukke lange mørke hår var 
nu klippet ganske kort.

 „Jeg tror lige, jeg så din datter uden for aviskiosken. Jeg syntes jo nok, 
hun lignede dig. Bor I her så fast, I tre?“
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 „Vi to, ja,“ svarede Evie. „Men hvis du vil have mig undskyldt ... Jeg 
har frygtelig travlt, Posy.“

 „Ja, selvfølgelig. Jeg har et deltidsjob hos Mason’s Gallery et par huse 
fra The Swan,“ svarede Posy. „Hvis du har lyst til at spise frokost sammen 
en dag, vil jeg forfærdelig gerne se dig. Og også din datter. Hvad hedder 
hun?“

 „Clemmie. Hun hedder Clemmie.“
 „Kort for Clementine, formoder jeg. Ligesom Winston Churchills 

hustru.“
 „Ja.“
 „Det er et smukt navn. Og velkommen tilbage. Farvel, Evie.“
 „Tak. Farvel.“
 Evie fortsatte hen mod aviskiosken for at finde sin datter, og Posy 

gik det sidste stykke vej hen til galleriet. Hun var ikke så lidt såret over, 
hvor ilde til mode Evie tydeligvis følte sig i hendes nærhed, og mens hun 
fandt nøglerne til galleriet frem fra sin taske, grundede hun over, hvad 
hun mon havde gjort for at få så negativ en reaktion.

 Hun låste hoveddøren op, gik ind og fandt lyskontakten, mens hun 
tænkte over det, Evie havde antydet: at Brian, hendes kæreste fra den
gang, ikke længere var en del af hendes liv. Posy ville gerne vide bedre 
besked, men det var muligt, at hun aldrig ville få det. Ud fra Evies 
reaktion at dømme ville hun sikkert krydse gaden for at undgå Posy, 
næste gang de mødtes.

 Hvis der var noget, hun havde lært i løbet af sine næsten halvfjerds 
år på Jorden, var det, at mennesker generelt var mærkelige og tit gjorde 
ting, der kom bag på en. Evie må have sine grunde, tænkte Posy, idet hun 
gik ind på kontoret bag galleriet og satte vand over til dagens anden kop 
kaffe.

 Hun ville bare ønske, at hun kendte dem.
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2

„Kom nu, Jake, gå ud og find dine sko!“
„Men, mor, jeg er ikke færdig med mine Coco Pops, og ...“

 „Det er jeg ligeglad med! Vi kommer for sent. Skynd dig nu!“
 Jake forlod køkkenet, og Amy Montague tørrede Coco Popsrester af 

fireårige Saras mund med en klud og knælede ned for at give hende sko 
på. Skosnuderne var skrammede, og skoene var ved at være for små. Saras 
næse løb, hendes hår var stadig uglet efter nattesøvnen, og bukserne, som 
hun havde arvet efter Jake, gik hende kun til midt på skinnebenene.

 „Du ligner et lille sigøjnerbarn,“ sukkede Amy, greb en hårbørste fra 
rodet på skænken og forsøgte at trække den igennem Saras kraftige lyse 
krøller.

 „Av, mor!“ råbte Sara helt forståeligt.
 „Undskyld, skat, men jeg ved ikke, hvad miss Ewing vil tænke om 

mig som mor, hvis jeg sender dig af sted til skolen sådan her.“
 „Må jeg ikke nok blive hjemme?“ tiggede Sara. „Jeg hader skolen, 

mor.“
 „Den går ikke, min skat. Lærerne og pædagogerne siger ellers, at du 

er ved at falde godt til, og Josie henter dig og tager dig og Jake med hjem 
bagefter. Og så henter jeg jer der, når jeg får fri fra arbejde,“ tilføjede 
Amy.

 „Men jeg kan ikke lide børnehaveklassen, og jeg kan ikke lide Josie. 
Jeg vil blive her sammen med dig, mor.“ Den lille piges ansigt fortrak 
sig, og hun begyndte at græde.

 „Men, Sara, min skat, du kan jo godt lide skolen, og du kan godt lide 
Josie. Og mor skal nok tage noget chokoladekage med hjem, okay?“

 „Okay,“ nikkede Sara, en smule trøstet.
 „Jake?! Så er der afgang!“ råbte Amy og trak Sara ud i entréen. Hun 
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gav sin datter anorakken på, trak i sin egen frakke og rodede så i tasken 
efter sine nøgler.

 Jake kom buldrende ned ad trappen med sine sko i hænderne.
 „Tag dem på, Jake.“
 „Men du skal hjælpe mig, mor. Sover far stadig?“
 „Ja.“ Amy knælede ned og gav Jake skoene på. „Lad os så komme af 

sted.“
 „Men jeg vil sige farvel til ham,“ klagede Jake, idet Amy tog Sara i 

hånden og åbnede døren.
 „Det kan du ikke.“
 „Hvorfor ikke?“
 „Han er træt. Lad os nu komme af sted!“
 Amy afleverede børnene og kørte videre til autoværkstedet, hvilket 

var nødvendigt, fordi bilen ikke var blevet godkendt ved det seneste syn. 
Hun travede rask hjemad, og så gik det op for hende, at der kun var en 
time, til hun skulle møde på arbejde – en time til at rydde op i køkke
net, vaske tøj og skrive en indkøbsliste. Hun vidste slet ikke, hvordan 
hun skulle klare det hele uden en bil, for det gjorde hendes i forvejen 
vanskelige liv så godt som umuligt. Og hun vidste heller ikke, hvordan 
de skulle betale for reparationerne, men det måtte de bare finde pengene 
til et eller andet sted. Hun kunne ikke undvære bilen.

 Amy gik ind ad havelågen til det sølle lille hus, der seks uger tidligere 
var blevet deres hjem. Det lå ved landevejen i udkanten af byen, og der 
var ikke andet end marsk imellem det og havet. Det var dybest set et 
sommerhus og aldeles charmerende, når solen skinnede. Men det var 
kun egnet til sommerbrug, og Amy vidste, at de tynde bræddevægge 
og store vinduespartier ville yde en ringe beskyttelse imod kulden den 
forestående vinter. Der var ikke nogen rigtig opvarmning bortset fra en 
lunefuld brændeovn i stuen, og da hun havde prøvet at fyre op i den 
aftenen før, havde den givet mere røg end varme. Ovenpå var der kun 
to små fugtige og kolde soveværelser, og huset var så lille, at de fleste af 
deres ejendele var anbragt i kasser i et skur i haven.

 Amy vidste, at Sams stolthed havde lidt et forfærdeligt knæk, da 
mangel på penge havde tvunget dem til at flytte fra deres gamle hus, og 
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hun ville ikke gøre ham endnu mere ked af det ved at fortælle ham, hvor 
meget hun hadede deres nuværende bolig, men det blev sværere og svæ
rere for hende at bevare sin sædvanlige positive indstilling. Hun vidste, 
at hendes mand gjorde sit bedste for dem alle sammen, men han lod til 
at være forfulgt af uheld, så den ene forretning efter den anden måtte 
lukke. Hvordan skulle hun få sagt til ham, at Sara trængte til nye sko, 
at Jakes vinterfrakke var ved at være for lille, og at hun var fuldstændig 
udmattet af at skulle klare hele husholdningen og skaffe mad på bordet 
med den smule, hun tjente som receptionist?

 Sam stod i køkkenet i sine boksershorts og gabte, mens han fyldte 
elkedlen.

 „Hej, skat. Undskyld, jeg kom så sent hjem i går aftes. Ken og jeg 
havde en masse at diskutere.“

 „Gik mødet godt?“ Amy så nervøst på ham. Hun bemærkede, at de 
blå øjne var blodsprængte, og hun kunne lugte alkohol i hans ånde. Hun 
var glad for, at hun havde sovet, da han kom hjem.

 „Rigtig godt.“ Sam kiggede ned på hende. „Jeg vil snart kunne gen
rejse familien Montagues formue.“

 Den slags bemærkninger havde førhen været nok til at gøre Amy i 
bedre humør, men her til morgen klingede det hult.

 „Hvordan, helt nøjagtig?“
 Han trådte baglæns og holdt hende ud i strakte arme. „Min skat, du 

ser her den administrerende direktør for Montague Ejendomsudvikling 
ApS.“

 „Det siger du ikke?“
 „Jo. Vil du have en kop te?“
 „Nej, ellers tak. Hvor meget får du så i løn om ugen?“ spurgte Amy 

forhåbningsfuldt.
 „Åh, nok ikke ret meget, men alle mine udgifter bliver selvfølgelig 

dækket.“
 „Men som administrerende direktør må du da også være berettiget 

til at udbetale løn til dig selv?“
 Sam smed en tepose i kruset. „Det her handler alt sammen om at 

investere for at akkumulere, Amy. Jeg kan ikke rigtig bede om løn, før 
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jeg har bevist mit værd og sat det første projekt i søen. Til den tid får 
jeg halvtreds procent af overskuddet. Og det bliver en ordentlig bunke 
penge.“

 Amy var skuffet. „Men vi har brug for penge nu, Sam, ikke om nogle 
måneder. Jeg forstår godt, at det her kan gøre dig rig engang i fremtiden, 
men du må da også kunne se, at vi ganske enkelt ikke kan leve af det, 
jeg tjener på hotellet?“

 Sam hældte kogende vand i kruset og knaldede elkedlen ned i køkken
bordet unødvendigt hårdt. „Hvad vil du så foreslå, at jeg skal gøre? 
Arbejde i et eller andet dødssygt job på en fabrik eller i en butik for at 
tjene et par ekstra pund?“

 Det var nøjagtig, hvad Amy ønskede, at han ville gøre. Hun tog en 
dyb indånding. „Hvorfor har du sådan en negativ opfattelse af alminde
lige jobs, Sam? Du har fået en god uddannelse, du har masser af erfaring 
med forskellige ting, og jeg er sikker på, at du kan få et aldeles velbetalt 
job på et kontor ...“

 „Hvilket ikke vil hjælpe os på den lange bane, Amy. Jeg er nødt til 
at tænke på fremtiden og finde en måde at give os det liv, som vi ønsker 
og fortjener. Vi ved begge to, at det ikke kommer til at ske, hvis jeg har 
et eller andet elendigt underbetalt kontorjob.“

 „Det eneste, der optager mig lige nu, Sam, er at holde sulten fra døren 
her og nu. Efter min mening er en del af problemet, at vi har være lidt 
for optagede af drømme om fremtiden.“ Amy strøg ophidset det lyse 
hår væk fra ansigtet. „Det er ikke længere, som da vi mødtes. Vi er nødt 
til at indse, at vi har et ansvar, børn, der skal forsørges og have tag over 
hovedet, og at det bare ikke kan lade sig gøre at mætte dem med luftsteg 
og vindfrikadeller.“

 Han stirrede på hende, mens han nippede til sin te. „Det, du siger, er 
altså, at du har mistet tilliden til, at jeg kan lykkes med mine planer?“

 „Nej ...“ Amy så udtrykket i hans ansigt og vidste, at det betød fare. 
„Selvfølgelig tror jeg på dig og dine forretningsevner, men er det ikke 
muligt at forfølge det her projekt i fritiden og kombinere det med noget, 
der giver en lille smule penge i kassen nu?“

 „Kors i røven, Amy! Du har tydeligvis ingen anelse om, hvordan man 
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driver en forretning. Hvis jeg skal have det her ejendomsselskab op at 
køre, kommer jeg til at arbejde fra morgen til aften alle ugens dage.“ 
Sam var nu rød i ansigtet af vrede. Han greb hårdt fat i hendes arm, da 
hun gik hen til vasken. „Jeg gør det her, skat, fordi du og jeg og børnene 
kommer til at sidde i det her elendige lille hus resten af livet, hvis ikke jeg 
gør det. Jeg ville sætte pris på, at du støttede mig i stedet for at kritisere 
mig, mens jeg gør mit bedste for at få tingene vendt rundt!“

 „Jeg ...“ sagde hun, idet han strammede grebet om hendes arm. 
„Okay.“

 „Godt.“ Sam slap hende, tog sit tekrus og gik hen til døren. „Nu 
klæder jeg mig på, og så er jeg smuttet.“

 Amy satte sig ned, gned sin ømme arm og blev siddende meget stille, 
indtil hun hørte Sam gå op ad trappen og fem minutter senere komme 
ned igen. Hele huset rystede, da han smækkede hoveddøren efter sig.

 Hun sank en klump af lettelse og forsøgte at holde tårerne tilbage, 
mens hun rejste sig og lammet gik op ad trappen til det hummer, hun 
og Sam delte, så de kunne få plads til begge børnenes senge i det største 
af værelserne.

 Amy satte sig på den uredte seng og stirrede på den fugtige væg foran 
sig.

 Hvad var der sket med dem det sidste par år? Hvordan var det gået 
så galt?

 Hun havde truffet Sam i baren på The Swan i Southwold. Hun gik 
på sidste årgang på kunstakademiet og var taget til Southwold for at 
deltage i en venindes bryllup, og han var gået ind for at drikke et glas 
lørdag aften. Hans venner havde været sent på den, og hun havde trængt 
til at komme lidt væk fra den klaustrofobiske bryllupsstemning. De var 
faldet i snak, og så havde det ene ført til det andet, og et par dage senere 
havde han ringet til hende i London for at invitere hende på weekend i 
sit barndomshjem lige uden for Southwold.

 Amy huskede, hvordan hun havde oplevet Admiral House på sit første 
besøg. Det var sådan et fint hus, kønt på næsten samme måde som et 
dukkehus, og det havde kløet i hendes fingre efter at male det. Og Sams 
mor, Posy, havde været så gæstfri, og weekenden havde været så hyggelig, 
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at hun var vendt tilbage til sin lille lejlighed i London og havde drømt 
om freden og den høje himmel i Suffolk.

 Sam havde lige startet sin itvirksomhed op og havde kurtiseret hende 
med stor energi og fantasi. Hun havde fundet hans livsglæde smittende, 
hans familie charmerende og hans seng varm og indbydende.

 Da han havde bedt hende om at gifte sig med ham og flytte til Suf
folk, lige så snart hun afsluttede sin uddannelse, havde det ikke været 
nogen vanskelig beslutning. De havde lejet et lillebitte byhus i en af de 
hyggelige gader i Southwold og nydt at være nygifte. Amy stillede sit 
staffeli op ved strandpromenaden og malede udsigten og folkelivet for 
at sælge billederne til et af byens gallerier for turister, men det var kun 
noget, man kunne leve af om sommeren, og da Sams itvirksomhed var 
krakket, havde hun måttet tage det første, det bedste job, hun fik tilbudt, 
som receptionist på The Feathers, et hyggeligt om end gammeldags hotel 
der i byen.

 De seneste ti år havde været en lang række op og nedture, afhængigt 
af hvordan det gik med Sams forretninger. Når tingene gik godt, overøste 
han hende med blomster og gaver og tog hende med ud at spise, og så 
huskede Amy igen den livsglade mand, hun havde giftet sig med. Når 
det gik dårligt, var livet noget anderledes ...

 Skulle Amy være helt ærlig, måtte hun indrømme, at det var gået 
dårligt i temmelig lang tid efterhånden. Da Sams seneste virksomhed 
måtte lukke, var han sunket ned i en sump af fortvivlelse og havde knap 
forladt huset i lang tid.

 Hun havde virkelig forsøgt ikke at gøre det endnu sværere for ham. 
Selvom han var hjemme hele dagen, bad hun ham sjældent om at hente 
børnene eller købe ind, mens hun var på arbejde. Hun vidste, at Sams 
selvagtelse var afhængig af, at han stadig tænkte på sig selv som forret
ningsmand, og erfaringen havde lært hende at lade ham være i fred, når 
han var nedtrykt.

 „Men hvad med mig?“
 Ordene røg ud af munden på Amy, før hun kunne nå at standse 

dem. Hun blev snart tredive, og hvad havde hun indtil videre opnået i 
sit liv? Hun havde en mand, der lod til at være kronisk arbejdsløs, og de 
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var fattige som kirkerotter og henvist til at bo i en lejet rønne. Ja, hun 
havde to dejlige børn og et job, men det var ikke ligefrem den strålende 
kunstneriske karriere, som hun havde drømt om, før hun giftede sig 
med Sam.

 Og hvad hans temperament angik ... han blev mere og mere aggressiv 
over for hende, når han havde drukket. Hun ville bare ønske, at hun 
kunne tale med nogen om det, men hvem skulle det være?

 Amy sagde til sig selv, at nu skulle hun holde op med at have ondt 
af sig selv, og hun tog hurtigt sit mørkeblå arbejdstøj på og lagde lidt 
makeup for at se mindre bleg ud. Hun var bare træt, det var det hele, 
og Sam forsøgte virkelig at gøre sit bedste. Hun besluttede sig for at 
købe noget særligt til aftensmad og gik. Det gjorde kun tingene værre, 
når de oven i alle de andre problemer blev uvenner, og selvom hendes 
mavefornemmelse fortalte hende, at den nye forretning var dømt til at 
lide samme skæbne som alle de andre, vidste hun, at hun ikke havde 
andet valg end at stole på Sam.

Eftersom det var fredag og første dag af Southwold Litteraturfestival, 
var der stor travlhed på The Feathers. Den anden receptionist havde 
meldt sig syg, hvilket betød, at Amy ikke fik nogen frokostpause og 
ikke kunne nå at købe ind til weekenden. Hun havde håndteret en 
dobbeltbookning, et stoppet toilet og et armbåndsur, der var forsvun
det og formodet stjålet, indtil det på mystisk vis dukkede op igen en 
halv time senere. Da Amy kastede et blik på sit eget armbåndsur, 
så hun, at der kun var ti minutter, til hun skulle hente børnene hos 
deres barnepige, Josie, og aftenreceptionisten Karen var stadig ikke 
dukket op.

 Hotellets bestyrer, mr. Todd, var ikke at finde nogen steder, og da hun 
forsøgte at ringe Sam op på mobilen for at høre, om han kunne hente 
børnene, tog han den ikke. Hun rodede rundt i sin taske efter adresse
bogen, men indså så, at hun havde efterladt den på bordet hjemme i 
køkkenet. På grådens rand ringede Amy til nummeroplysningen blot 
for så at erfare, at Josie havde hemmeligt nummer.

 „Er det fuldstændig umuligt at blive betjent her på stedet?!“
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 Receptionsskranken rystede under den næve, der blev knaldet ned i 
den.

 „Jeg har fandeme forsøgt at ringe ned tre gange for at få nogen til at 
ordne det varme vand på mit værelse!“

 „Jeg beklager meget, sir. Jeg har ringet til serviceafdelingen, og de har 
lovet at se på det så hurtigt som muligt.“ Amy vidste, at hendes stemme 
dirrede, fordi hun havde en klump i halsen.

 „Jeg har sgu allerede ventet i to timer! Det er ganske enkelt ikke godt 
nok, og medmindre I får styr på det inden for de næste ti minutter, 
checker jeg ud.“

 „Ja, sir. Jeg ringer til serviceafdelingen igen med det samme.“
 Hendes hånd rystede, da hun rakte ud efter røret, og tårerne stod 

hende nu i øjnene, lige meget hvor ofte hun sank. Inden hun kunne nå 
at løfte røret, så hun Karen komme ind ad indgangen.

 „Undskyld, jeg kommer for sent, Amy. Der ligger en lastvogn, der er 
væltet, på vejen ind til byen.“ Karen kom om bag skranken og tog sin 
frakke af. „Er du okay?“

 Amy kunne ikke gøre andet end at trække på skuldrene og stryge 
hånden over sine øjne.

 „Smut du bare, så klarer jeg det her. Mr. Girault, hvad kan jeg hjælpe 
Dem med?“ spurgte Karen og smilede varmt til gæsten.

 Amy flygtede ind på bagkontoret, fandt et nusset papirlomme tørklæde 
i sin håndtaske og pudsede næse. Hun trak jakken på og gik hurtigt 
og med bøjet hoved hen mod indgangen. Idet hun lettet over endelig 
at have fri trådte ud i den kølige natteluft, var der en, der lagde en stor 
hånd på hendes skulder.

 „Det må du virkelig meget undskylde. Det var ikke min mening at 
gøre dig ked af det. Jeg ved godt, at det ikke er din fejl.“

 Amy vendte sig om og så den mand, hun lige havde talt med i recep
tionen, kigge ned på hende fra sin betragtelige højde. I sin fortvivlelse 
tidligere havde hun ikke set rigtigt på ham, men nu bemærkede hun 
de brede skuldre, det bølgende kastanjebrune hår og de dybtliggende 
grønne øjne, der nu var fulde af bekymring.

 „Der er ikke noget at undskylde for. Det var heller ikke din fejl. Men 
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hvis du vil undskylde mig, er jeg ved at komme for sent til at hente mine 
børn.“

 „Naturligvis,“ nikkede han. „Jeg er virkelig forfærdelig ked af det.“
 „Alt forladt.“ Amy vendte sig om og skyndte sig hen ad gaden.
 Da Amy nåede hjem med to trætte og gnavne børn og en masse poser 

fra supermarkedet, var synet af hendes svigermor, der stod og ventede 
ved havelågen, næsten nok til at få hende til at græde igen.

 „Hej Posy,“ sagde hun og forsøgte at fremtvinge et smil, mens hun 
låste hoveddøren op.

 „Du ser ud til at have haft en hård dag, min ven. Her, lad mig give 
dig en hånd.“ Posy stak den kagedåse, hun stod med, ind under den 
ene arm og tog nogle af indkøbsposerne i sin frie hånd. Inde i huset fik 
hun Sara og Jake til at sætte sig ved bordet i køkkenet og bad Amy om 
at sætte vand over til te, mens hun smurte et par stykker toastbrød med 
Marmite og varmede en rest pasta med tomatsovs til børnene.

 „Hold da op, hvor er her koldt.“ Posy rystede af kulde.
 „Her er ingen centralvarme, er jeg bange for,“ svarede Amy. „Det er 

egentlig kun et sommerhus.“
 Posy så sig omkring i det usle lille køkken, hvor en nøgen elpære hang 

ned fra loftet og kastede et nådesløst skær over alle de snavsede pletter 
på væggene.

 „Nej, det er vist ikke ligefrem noget palads.“
 „Nej,“ svarede Amy, „men vi håber heller ikke, at vi skal bo her ret 

længe. Bare indtil vi kommer på ret køl igen, rent økonomisk.“
 „Du ved vel, at jeg har tilbudt Sam, at I alle sammen kan bo hos 

mig i Admiral House, så længe I har lyst. Det virker fuldstændig lat
terligt, at jeg sidder i det store hus helt alene, mens I bor som sild i en 
tønde.“

 „Det er Sam for stolt til nogensinde at gøre.“
 „Tja, min ven,“ sagde Posy og løftede en perfekt chokoladekage op af 

kagedåsen, „men man siger, at stolthed står for fald, og jeg kan næsten 
ikke holde ud at tænke på, at I bor her.“ Hun skar et par stykker af kagen. 
„Værsgo, her er farmors bedste kage, til når I har spist jeres mad, børn. 
Vil du have et stykke, Amy?“
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 „Nej, ellers tak.“ Amy tænkte, at hun ville være ude af stand til at 
synke for klumpen i halsen.

 Posy betragtede sin svigerdatter. Amy var stadig smuk, men neder
delen hang omkring hendes hofter, og de blå øjne så alt for store ud i det 
blege ansigt. Hendes sædvanligvis så ulastelige lange lyse hår var halvt 
undsluppet hestehalen og så ud, som om det trængte hårdt til at blive 
vasket.

 „Du er alt for tynd, min pige. Spiser du nok?“
 „Ja, jeg har det fint, Posy.“ Amy tørrede Sara i ansigtet. „Hvis du vil 

undskylde mig, er jeg nødt til at give børnene et bad og lægge dem i seng.“
 „Ja, selvfølgelig. Skal jeg give en hånd med?“
 Amy overvejede, hvad Posy ville tænke om det lurvede lille bade

værelse, men trak så på skuldrene. Var det ikke lige meget? „Hvis du 
har lyst.“

 Posy sagde ikke noget, mens de sammen badede børnene. Da de var 
blevet tørret og havde fået nattøj på, sagde hun, at hun ville tænde op i 
brændeovnen i stuen, mens Amy læste godnathistorie for dem.

 Da børnene omsider sov, gik Amy ned og sank lettet om i en lurvet 
lænestol. Posy kom i det samme ind fra køkkenet med et glas vin i hver 
hånd.

 „Jeg håber, det er i orden, at jeg åbnede flasken. Du så ud, som om 
du kunne trænge til et glas.“

 Vinen var tænkt som en forkælelse for hende og Sam senere, men 
Amy tog taknemligt imod sit glas.

 „Hvor er Sam for resten?“ spurgte Posy, idet hun satte sig til rette i 
den gamle lædersofa.

 Amy trak på skuldrene. „Det ved jeg ikke, men han har gang i et nyt 
arbejdsprojekt, så måske er han til et møde.“

 „Klokken halv otte en fredag aften?“ Posy hævede det ene øjenbryn. 
„Det tvivler jeg på.“

 „Nå, men han kommer sikkert snart hjem.“
 „Hjælper han til med børnene?“
 „Ikke på hverdagene, men han er meget hjælpsom i weekenden,“ sva

rede Amy loyalt.
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 „Amy, min ven, Sam er min søn, og selvom jeg elsker ham højt, kender 
jeg ham også rigtig godt. Hvis man rækker ham en lillefinger, tager han 
hele hånden.“

 „Han gør virkelig sit bedste, Posy.“
 „Som nu i aften, mener du? Hvis Sam ikke har så meget arbejde for 

tiden, burde han da tage sig af pligterne herhjemme. Han burde i det 
mindste have hentet børnene for dig eller købt ind. Du ser fuldstændig 
smadret ud, pigebarn.“

 „Jeg har bare brug for en god nats søvn, det er det hele. Jeg har det 
fint.“ Amy var ikke i humør til en forelæsning om sin fraværende mands 
fejl og mangler, også selvom den var sand. „Hvordan har du det selv?“

 „Jeg har en fantastisk nyhed!“ udbrød Posy og slog hænderne sammen. 
„Nick har ringet for at sige, at han kommer hjem!“

 „Efter så lang tid,“ grundede Amy smilende. „Du må være meget 
glad.“

 „Det er jeg sandelig også. Og sjovt nok så mødte jeg Evie Newman i 
byen her i formiddags. Hun er flyttet tilbage til Southwold med sin datter.“

 „Var det ikke Evie, der arbejdede for Nick i antikvitetsforretningen?“
 „Jo.“ Posy nippede til sin vin. „Jeg mindes ikke ... har du nogensinde 

truffet hende?“
 „Ja, men da Sam og jeg blev gift, og jeg flyttede hertil, havde hun 

forladt byen.“
 „Det er da lidt af et sammentræf, at Nick og Evie vender tilbage stort 

set samtidig,“ grundede Posy.
 „Ja. Ved du, hvor længe Nick har tænkt sig at blive?“
 „Nej, og jeg tør ærlig talt heller ikke spørge. Jeg vil bare nyde hvert 

et øjeblik, jeg kan få med ham. Det bliver vidunderligt at have ham og 
hans ekspertise i Admiral House. Jeg tænkte så sent som i denne uge, 
at det måske var på tide at få mine møbler vurderet.“

 „Hvorfor det? Har du da tænkt dig at sælge nogen af dem?“
 „Måske. I hvert fald hvis jeg beslutter mig for også at sælge huset.“
 „Åh, Posy, det kan du da ikke mene?“ Amy var forfærdet. „Huset har 

været i din families eje i generationer. Jeg ... det er så smukt! Det kan du 
da ikke gøre.“
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 „Jeg ved det godt, min ven, men de foregående generationer havde 
pengene – og en stab – til at holde det hele ved lige,“ sukkede Posy. „Men 
nok om mig. Hvordan går det på arbejdet?“

 „Det er hektisk som altid i den uge, hvor der er litteraturfestival. 
Hotellet er fuldt booket.“

 „Det må være sjovt at have så mange spændende forfattere boende. 
Jeg skal høre Sebastian Girault fortælle om sin bog i morgen. Han lyder 
som en interessant person.“

 „Sebastian Girault?“ gentog Amy lamslået.
 „Ja, hans roman var shortlistet til Bookerprisen i år. Den vandt ikke, 

men den solgte mange flere eksemplarer end vinderen. Ham må du da 
have hørt om, Amy.“

 Nu om stunder føltes det som lidt af en præstation, hvis det lykke
des hende at skimme overskrifterne i en formiddagsavis uden at blive 
forstyrret. Det var årevis siden, hun havde haft overskud til at læse en 
roman. „Nej, jeg havde ikke hørt om ham før i dag. Jeg traf ham faktisk 
i eftermiddags. Han bor på hotellet.“

 „Det siger du ikke. Hvor er du heldig. Han er en flot mand, synes du 
ikke? Så høj og mandig,“ smilede Posy.

 „Det lagde jeg ikke rigtig mærke til. Han råbte ad mig, fordi der ikke 
var varmt vand på hans værelse.“

 „Åh, sikken skam. Jeg havde håbet, at han var lige så sød, som han 
lyder i radioen. Det skal siges, at han har haft det svært. Hans kone døde 
under en fødsel for nogle år siden, og barnet overlevede heller ikke. Men 
det er nu ikke nogen undskyldning for at være uforskammet over for an
dre. Det er altid problemet med den slags kendisser, ikke? Berømmelsen 
stiger dem til hovedet og gør dem arrogante.“ Posy kiggede på Amy og 
slog hænderne sammen. „Hvorfor ikke tage med mig i morgen? Vi kan 
spise frokost på The Swan og tage videre til oplæsningen. Du ville have 
godt af at komme lidt ud.“

 „Det kan jeg ikke, Posy. Der er ingen til at passe børnene.“
 „Det må Sam da kunne klare i nogle få timer? Det er trods alt lørdag.“
 „Jeg ...“ Inden Amy kunne nå at sige mere, gik hoveddøren op, og 

Sam kom ind.
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 „Hej, skat.“ Posy rejste sig og kyssede sin søn på begge kinder. „Hvor 
har du været?“

 „Til et møde.“
 „På en pub, kan jeg forstå,“ sagde Posy ved lugten af hans ånde.
 „Hold nu op, mor.“
 „Du skal nok få fred for mig nu, men din kone har haft en rædselsfuld 

dag, og jeg sad netop og sagde, at hun trænger til at komme en tur i byen. 
Jeg har i sinde at byde på frokost og tage hende med til et arrangement 
på litteraturfestivalen. Du kan da sagtens passe børnene i morgen efter
middag, ikke? Så smutter jeg nu, så I kan spise jeres aftensmad i fred og 
ro. Jeg kommer og henter dig i morgen klokken halv et, Amy. Hej med 
jer.“

 „Hej Posy,“ sagde Amy rød i ansigtet af forlegenhed.
 Døren gik i, og Amy kiggede frygtsomt på sin mand for at lodde stem

ningen hos ham. „Det må du meget undskylde, Sam. Du ved, hvordan 
din mor er, når hun får en fiks idé. Man kan ikke tale hende fra den. 
Jeg ringer til hende i morgen tidlig og siger, at jeg ikke kan alligevel.“

 „Nej, mor har ret, du har brug for at komme lidt ud. Jeg kan sagtens 
passe børnene i morgen eftermiddag. Og hør ... jeg er ked af, hvordan 
jeg opførte mig i morges.“

 „Jeg er ked af, at jeg tvivlede på dig,“ sagde Amy, inderligt lettet over 
at han undskyldte.

 „Det er helt i orden. Jeg forstår godt hvorfor, men du er bare nødt til 
at stole på mig.“

 „Det gør jeg også, Sam. Det gør jeg virkelig.“
 „Godt. Hvad skal vi have til aftensmad, og hvor er resten af vinen?“
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3

„Men mor, jeg vil ikke derhen!“
„Orwell Park er en fremragende skole, Clemmie, og det er 

en kæmpe chance for dig.“
 „Men det er jeg ligeglad med. Jeg vil blive her sammen med dig, ikke 

gå på kostskole. Vær sød ikke at tvinge mig til det, mor.“
 „Kom her.“ Evie Newman lagde armene om sin datter og gav hende 

et knus. „Tror du virkelig, jeg har lyst til, at du skal rejse?“
 „Det ved jeg ikke,“ snøftede Clemmie.
 „Selvfølgelig har jeg ikke det, men jeg er nødt til at tænke på din 

fremtid. Du er rigtig godt begavet, og jeg må forsøge at give dig de aller
bedste muligheder.“

 „Men jeg kunne godt lide min gamle skole i Leicester. Hvorfor flytter 
vi ikke bare tilbage?“

 „Fordi vi bor her nu, skat. Og selv hvis vi stadig boede i Leicester, 
ville jeg have, at du skulle på Orwell Park.“

 „Jeg vil bare hellere hjem. Jeg vil have, at alting skal være ligesom 
før,“ hulkede Clemmie mod Evies skulder. „Og du har brug for mig til 
at passe på dig, mor, det ved du godt.“

 „Nej, jeg har ej, Clemmie,“ sagde Evie vredt. „Jeg er helt og aldeles i 
stand til at passe på mig selv.“

 „Men hvis jeg tager på kostskole, er du helt alene i det her store hus ...“
 „Clemmie, min skat, jeg skal nok klare mig, det lover jeg dig.“ Evie 

strøg sin datter over håret. „Jeg har rigtig dårlig samvittighed over, at 
jeg har holdt sådan på dig de seneste år. Det er på tide, at du får dit eget 
liv og holder op med at bekymre dig om mig.“

 „Det vil jeg aldrig gøre, mor. Jeg kan godt lide, hvordan det har været 
– bare dig og mig.“
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 „Det ved jeg godt, og det kan jeg også, men husk, at du kan komme 
hjem hver weekend, og dine ferier er meget længere, end de var på den 
gamle skole. Vi får masser af tid sammen, det lover jeg.“

 Clemmie trak sig vredt ud af Evies favn og rejste sig. „Du vil bare af 
med mig. Men jeg rejser ikke, og du kan ikke tvinge mig til det!“ Hun 
løb ud af stuen og smækkede døren efter sig.

 „Pis! Pis! Pis!“ bandede Evie og slog hånden i sofaen. Det var frygteligt 
for hende at skulle sende sin elskede datter på kostskole, og der var ingen 
tvivl om, at hun i al hemmelighed var lige så afhængig af sin datter, som 
Clemmie var af sin mor. De havde boet alene sammen i deres lille hus i 
Leicester, og med alt det, der var sket, mens de boede der, var Clemmie 
blevet alt for hurtigt moden og havde påtaget sig et ansvar, der ville have 
været for meget for de fleste voksne.

 Evie vidste, at hvor ondt det end ville gøre at skilles, var det rigtig 
vigtigt, at Clemmie kom på kostskole. Det var på tide, at hun begyndte 
at leve og more sig som en normal niårig og fik sit eget liv frigjort fra sin 
mors.

 Det ringede på dørklokken nedenunder. Evie kom helt udmattet på 
benene og gik tungt ned ad de tre fag trapper for til sidst at åbne hoved
døren.

 „Hej Evie. Jeg ved godt, jeg er tidligt på den, men jeg tænkte, at vi 
hellere måtte komme tidligt af sted med alle de folk, der er i byen.“

 Evies ældste veninde, Marie Simmonds, stod på trappestenen og smi
lede til hende. De var blevet kaldt Lille og Stor i skolen, fordi Evie var så 
lille og tynd, og Marie, som altid havde været et hoved højere end sine 
klassekammerater, var lidt buttet. Lige nu, tænkte Evie, ville hun gerne 
bytte med hende.

 „Kom indenfor. Jeg er bange for, at her stadig er forfærdelig rodet.“ 
Evie førte Marie igennem entréen og ud i køkkenet.

 „Hold da op, hvor er du heldig at have fået huset her, Evie. Giv det til 
mig, så sælger jeg det for dig den dag i morgen, selvom indretningen er 
lidt halvtredseragtig.“ Marie var chef for et lokalt ejendomsmæglerfirma. 
Det var en stilling, hun havde arbejdet sig op til fra sit oprindelige job 
som sekretær.
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 „Det har ikke været rørt, siden mine bedsteforældre indrettede det,“ 
sagde Evie med et skuldertræk. „Og ellers tak. Jeg har tænkt mig at bo 
her, i hvert fald indtil videre.“

 „Sådan som tingene udvikler sig heromkring med alle dem fra Lon
don, der er fuldstændig vilde efter at købe et hus og betale hvad som 
helst for at kunne sige, at de har en sommerbolig i Southwold, tror jeg 
godt, du kan begynde at tænke på dig selv som millionær.“

 „Det er godt at vide, men det giver ikke meget mening at tænke sådan, 
hvis jeg ingen planer har om at sælge, vel? Vil du have kaffe?“

 „Ja tak. Hvorfor har jeg dog ikke en venlig slægtning, der stiller 
træskoene og efterlader et skrummel af et hus i Southwold til mig?“ 
beklagede Marie sig og lod hånden glide igennem sit kraftige sorte krøl
lede hår.

 „Fordi dine dejlige forældre lever endnu,“ sagde Evie pragmatisk. „Så 
heldig har jeg ikke været, siden jeg var ti.“

 „Undskyld. Det var ikke min mening at lyde kynisk eller grådig. Jeg 
bliver bare indimellem lettere bitter over alle de penge, jeg ser skifte 
hænder, mens min familie og jeg, der har boet i byen i flere generationer, 
er tvunget til at flytte ud af den, fordi vi ikke har råd til et hus her.“

 „Vil du have et stykke ristet brød?“ spurgte Evie og stillede en kop 
kaffe på bordet foran Marie.

 „Nej, ellers tak, jeg er på kur igen. Åh, Evie, jeg kunne godt komme 
til at hade dig: et kæmpestort hus og en krop, der ikke har forandret 
sig, siden du gik i skole, selvom du har fået et barn og spiser, hvad der 
passer dig.“ Marie så misundelig til, mens Evie smurte godt med smør 
og syltetøj på sit brød.

 „Du ville ikke bytte krop med mig, Marie, det kan jeg godt garan
tere dig for,“ sagde Evie og satte sig ved bordet. „Jeg kunne til gengæld 
misunde dig dit lykkelige ægteskab og det, at dine børn stadig har begge 
deres forældre.“ Hun trak på skuldrene.

 „Hvad siger Clemmie til det hele?“
 „Hun er ulykkelig, vanskelig og ude af balance. Hun hader Southwold 

og vil tilbage til Leicester. Hun er lige trampet ovenpå i vrede, fordi 
hun skal på kostskole. Jeg ved helt ærligt ikke, hvad jeg skal gøre. Lige 
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nu nægter hun at tage af sted. Jeg føler mig som en rigtig møgmor. Det 
er ikke til at holde ud at tænke på, at hun tror, jeg ikke vil have hende 
hjemme hos mig, men det er af flere grunde vigtigt, at hun kommer af 
sted.“

 „Er det nu også det?“ spurgte Marie. „Hun er ikke ret gammel, Evie. 
Kan hun ikke gå i den lokale skole et par år mere og komme på kostskole 
en smule senere? Skolen her i Southwold er faktisk aldeles udmærket. 
Den har ændret sig meget, siden vi gik der. Den har selvfølgelig ikke alle 
de faciliteter, man finder på en privat kostskole, men mine to er glade 
og tilfredse.“

 „Nej, for hendes egen skyld vil jeg have hende af sted nu.“
 „Jeg må indrømme, at jeg ikke ville have lyst til at sende mine af sted,“ 

sagde Marie med et skuldertræk. „Jeg ville savne dem fuldstændig van
vittigt. Og hvis hun tager på kostskole, bliver du ensom her helt alene.“

 „Åh, jeg har masser at rive i, det skal nok gå.“
 Marie nippede til sin kaffe. „Hvordan har du det så med at være 

tilbage?“
 „Udmærket,“ svarede Evie kort for hovedet.
 „Ser du noget til Brian?“
 „Du godeste, nej. Han forlod mig, da Clemmie var ganske lille, og 

siden har jeg ikke hørt fra ham.“
 „Han har altså ikke engang holdt kontakt med sin datter?“
 „Nej.“
 „Det var dog utroligt trist – for Clemmie, mener jeg.“
 „Jeg kan forsikre dig for, at vi begge to er langt bedre stillet uden ham. 

Når jeg tænker tilbage, kan jeg ikke begribe, hvad jeg så i ham.“
 „Ja, han var altid meget nedladende over for dig,“ medgav Marie.
 „Han behandlede mig som et barn. Intet, jeg gjorde, var nogensinde 

godt nok. Jeg beundrede ham så meget, fordi han var så intelligent og 
havde så meget livserfaring. Til at begynde med kunne jeg også godt 
lide, at han tog sig af mig.“ Evie rejste sig og hældte den sidste sjat kaffe 
ud i vasken. „Nu kan jeg se, at Brian bare var en erstatning for den far, 
som jeg mistede, da jeg ikke var ret gammel.“

 „Dit liv har ikke været så nemt, hva’?“
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 „Måske ikke, men man kan heller ikke sige, at jeg selv gjorde ret 
meget for at gøre det nemmere. Jeg har begået nogle virkelig dumme 
fejltagelser i mit liv.“

 „Alle unge mennesker begår fejl, Evie. Det er en del af det at blive 
voksen. Du må ikke være alt for hård ved dig selv. Nå, men er det ikke 
på tide, vi kommer af sted?“

 „Jo. Jeg går lige op og ser, om jeg kan få Clemmie til at forlade sit 
værelse. Hun har allerede sagt, at hun ikke gider være hjemme hos dig, 
mens vi tager til oplæsning.“

 „Det skal nok gå fint, når hun først er der,“ sagde Marie. „Sig, at onkel 
Geoff laver pizza til frokost, og at Lucy glæder sig til at se hende.“

 Evie nikkede. „Jeg skal gøre mit bedste.“
 De satte en meget fåmælt Clemmie af hjemme hos Marie i nabolands

byen Reydon og gav Maries mand, Geoff, instrukser om at forsøge at 
muntre hende lidt op, og så kørte de to kvinder tilbage til Southwold.

 „Hold da op, hvor er her mange mennesker,“ bemærkede Evie, idet 
de passerede The Brewery og satte kursen mod St. Edmund’s Theatre, 
hvor oplæsningen skulle foregå.

 „Og om en uge, når litteraturfestivalen er ovre, er her fuldstændig 
dødt, fordi skoleferien er forbi,“ bemærkede Marie. „Se, der er allerede 
kø. Lad os skynde os lidt.“

 Evie og Marie fandt et par gode pladser midt i den lille teatersal.
 „Har du læst bogen?“ spurgte Evie.
 „Næ, men jeg har set et billede af Sebastian Girault, så det er helt klart 

turen værd bare for at se og ikke nødvendigvis høre,“ fnisede Marie.
 „Han skriver fantastisk ... Åh gud! Nej! Se, der kommer Posy.“
 „Posy?“
 „Posy Montague? Hun er på vej ned ad trappen, lige dér,“ sagde Evie 

og pegede.
 „Ja, nu kan jeg se hende. Hun er sammen med sin svigerdatter, Amy. 

Har du nogensinde truffet hende?“ hviskede Marie.
 „Ja, ganske kort for længe siden. Hun er utroligt køn, ikke?“
 „Jo. Jeg kender hende faktisk, fordi hendes søn, Jake, går i klasse med 

min Josh. Hun er utroligt sød og overbærende, som du kan forestille dig, 
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hun bliver nødt til at være, eftersom hun er gift med Sam Montague 
med det helt unikke talent for økonomiske katastrofer.“ Marie rullede 
med øjnene. „De bor i et rædsomt lille hus på Ferry Road, mens mor 
Montague bor i en kæmpe kasse nogle få kilometer derfra.“

 „Mine damer og herrer!“ Publikum tav, idet en kvinde trådte frem 
på scenen for at introducere forfatteren.

 „På vegne af Southwold Litteraturfestival er det mig en glæde at byde 
jer alle sammen velkommen her i dag. Jeg er sikker på, at det bliver 
en spændende eftermiddag med oplæsning fra Skyggemarkerne af den 
prisvindende forfatter og journalist Sebastian Girault.“

 Publikum klappede, og Sebastian Girault kom ind på scenen.
 „Wauw,“ hviskede Marie, da forfatteren lod en hånd glide igennem 

det kraftige kastanjebrune hår, inden han begyndte at tale. „Han ser så 
godt ud. Det er ikke så mærkeligt, at det meste af publikum er kvinder. 
Hvor gammel tror du, han er? I begyndelsen af fyrrerne?“

 „Aner det ikke,“ svarede Evie.

Amy lukkede øjnene, idet lyset i salen blev dæmpet. Hun følte sig fuld
stændig udkørt. Sam var først kommet hjem for at passe børnene i sidste 
øjeblik, hvilket havde betydet, at hun og Posy måtte springe over den 
planlagte frokost på The Swan og sætte kursen direkte mod teatret. Alle 
parkeringspladser havde været optaget, og de havde måttet stille bilen 
i den anden ende af byen og spurte for at nå starten af oplæsningen.

 Amy var ikke interesseret i at høre Sebastian Girault fortælle om en 
bog, hun sandsynligvis aldrig ville få tid til at læse, men i det mindste 
fik hun en time, hvor hun kunne sidde i mørket uden at blive plaget af 
hotelgæster, børnene eller sin mand. Da forfatteren begyndte at tale, 
kom Amy dog alligevel til at høre efter. Der var noget beroligende ved 
hans bløde stemme, der lindrede og dulmede, mens han læste uddrag af 
en historie, der var så sørgelig, at Amy fik helt dårlig samvittighed over 
nogensinde at have beklaget sig over sit eget liv.

 Bifaldet efter oplæsningen var overstrømmende. Så tog Sebastian 
imod spørgsmål fra publikum. Posy spurgte, hvordan det var lykkedes 
ham at gøre detaljerne om Første Verdenskrig så korrekte, mens Amy 
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forholdt sig tavs, eftersom hun ikke ønskede at have mere kontakt med 
ham af nogen art.

Efter oplæsningen var slut, ville mr. Girault signere sine bøger ude i 
foyeren.

 „Kom, jeg vil ud og have et signeret eksemplar, bare så jeg kan stirre 
ind i hans øjne,“ sagde Marie, idet hun og Evie fulgte menneskestrøm
men ud af salen. „Så kan jeg forestille mig, at han læser bogen op for 
mig, mens jeg ligger i et badekar strøet med rosenblade, i stedet for at 
tænke på min tørvetriller af en kontormand.“

 „Men Geoff mangler da i det mindste det vanskelige kunstneriske 
sind, der ellers tit følger med talentet og det gode udseende,“ mumlede 
Evie. „Brian omgav sig altid med såkaldt ‘intellektuelle’. Jeg kender ty
pen, og jeg finder den ikke tiltrækkende. Jeg venter her, mens du køber 
et eksemplar.“

 Evie satte sig på en bænk i det ene hjørne af foyeren og så Marie stille 
sig i kø for at få sin bog signeret. Da hun så Posy komme ud af salen 
sammen med Amy, bøjede hun hovedet og håbede, at de ikke ville få 
øje på hende, men forgæves. Posy satte kursen direkte imod hende.

 „Hej Evie, hvordan går det?“ sagde Posy og smilede varmt.
 „Fint,“ sagde hun med et nik og følte sine kinder blive varme.
 „Lad mig præsentere dig for Amy Montague, Sams kone.“
 „Hej Amy.“ Det lykkedes Evie at smile høfligt.
 „Hej. Jeg tror, vi har truffet hinanden engang for længe siden,“ sagde 

Amy. „Er du flyttet tilbage til Southwold?“
 „Ja, i hvert fald for en tid.“
 „Hvor bor du henne?“ spurgte Posy.
 „I min bedstemors hus. Hun testamenterede det til mig.“
 „Åh ja, jeg hørte godt for nogle måneder siden, at hun var død. Det 

gør mig ondt.“ Posy så roligt Evie ind i øjnene. „Hvad siger du til at 
drikke en kop te med os på The Swan? Jeg glæder mig til at høre om 
alt, hvad der er sket i dit liv, Evie, og så kan du og Amy lære hinanden 
rigtigt at kende.“

 „Åh, jeg følges desværre med en, og ...“
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 „Vi vil da forfærdelig gerne drikke te,“ afbrød Marie, der var dukket 
op bag ved Posy. „Jeg tror aldrig rigtig, vi er blevet præsenteret for hin
anden, mrs. Montague, men jeg ved, hvor De bor, og jeg elsker Deres 
hus. Hej Amy,“ tilføjede hun.

 „Lad mig præsentere Marie Simmonds. Hun er min gamle veninde 
og desuden ejendomsmægler,“ sagde Evie, forlegen over Maries uformelle 
omgangstone over for Posy, der fik hendes egen til at virke endnu mere 
stiv.

 „Hej Marie. Kald mig endelig Posy. Godt, så lad os komme af sted, 
inden alle de gode pladser bliver optaget,“ foreslog Posy.

 De fire kvinder satte kursen mod udgangen.
 „Undskyld? Det er da dig, ikke?“
 Amy mærkede en let hånd på sin skulder og så Sebastian Girault stå 

bag sig.
 „Hvabehar?“
 „Du er hende receptionisten henne fra hotellet, som jeg gjorde så ked 

af det med min ubehøvlede opførsel i går, ikke?“ uddybede han.
 Amy vidste, at de tre andre kvinder stirrede på hende. Hun rødmede 

dybt. „Jo.“
 „Værsgo.“ Sebastian rakte hånden frem og tilbød hende et eksemplar 

af sin bog. „Det er sikkert det sidste i verden, du ønsker dig, men tænk 
på den som en forsoningsgave. Jeg vil gerne undskylde igen.“

 „Det er helt ærligt okay. Jeg sagde jo også i går, at det ikke var din 
skyld.“

 „Du tilgiver mig altså?“
 Amy måtte mod sin vilje smile ad hans iver. „Ja, selvfølgelig. Tusind 

tak for bogen. Farvel.“
 „Farvel.“
 Amy vendte sig om og fulgte efter de andre ud af teatret. Posy og 

Marie brændte efter at høre, hvad det hele drejede sig om, så Amy var 
nødt til at forklare.

 „Hvor er det dejligt at møde en gammeldags gentleman,“ sagde Posy, 
idet de trådte ind i The Swans hyggelige lokale. Evie undskyldte sig for 
at gå på toilettet, og de andre slog sig ned ved et bord.
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 „Det vil jeg nu ikke sige. Han opførte sig som et dumt svin over for 
mig i går,“ sagde Amy.

 „Nå, men i det mindste fik du dig en gratis bog som plaster på såret. 
Jeg måtte give seksten pund for min,“ snøftede Marie.

 „Skal vi bestille te og scones til alle?“ spurgte Posy. „Nej, hvor er det 
hyggeligt at være ude med jer unge damer. Jeg kan slet ikke fortælle jer, 
hvor meget jeg ville ønske, at jeg havde fået en datter. Stakkels Amy 
hænger på mig hele tiden, ikke sandt, min ven?“

 „Det har jeg ikke noget imod, Posy, det ved du godt,“ svarede Amy.
 Evie vendte tilbage fra toilettet og klemte sig ned på sofaen ved siden 

af Marie, selvom der var plads ved siden af Posy.
 „Vi kan ikke blive ret længe, Marie. Clemmie bliver bare bekymret.“ 

Evie vred sine hænder, ilde til mode.
 „Det skal nok gå,“ sagde Marie, som morede sig alt for meget til at 

tage notits af Evies diskrete hentydninger.
 „Din mand er sådan en nærværende far,“ sukkede Amy og tilføjede 

så, da hun kom i tanke om, at Posy var der, „Sam har bare så travlt for 
tiden, mener jeg.“

 „Nå, Evie, er du glad for at være tilbage i byen efter så mange år?“ 
spurgte Posy venligt.

 „Ja, mange tak, Posy.“
 Deres te og scones blev stillet på bordet, og til Evies store lettelse 

rettede Posy sin opmærksomhed mod Marie og begyndte at udspørge 
hende om, hvordan det lokale ejendomsmarked så ud for tiden.

 „Skal jeg ikke bare komme forbi og kaste et blik på huset?“ spurgte 
Marie ivrigt. „Jeg kan give dig en vurdering, så du i det mindste ved, 
hvad det er værd.“

 „Du tænker da vel ikke på at sælge Admiral House, Posy?“ Evie havde 
opfanget den sidste del af samtalen og kunne ikke lade være med at spørge.

 Posy så for første gang et glimt af den gamle Evie. „Jeg er nødt til at 
overveje det, min ven. Som jeg lige sagde til Marie, trænger huset til en 
omfattende istandsættelse, og det er også alt for stort til mig.“

 „Men hvad med dine sønner?“ spurgte Evie. „Der må da være en af 
dem, der gerne vil ...“
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 „Bo der, når jeg stiller træskoene? Det tvivler jeg på. Det hus vil være en 
møllesten om halsen på enhver og derfor ikke en god gave at give videre.“

 Mens Amy skænkede te, betragtede Posy Evie og spekulerede på, hvad 
i alverden der havde forvandlet den dejlige unge kvinde, så fuld af energi 
og intelligens, til en bleg og frygtelig mager afglans af sit tidligere jeg. 
Evie så ud, som om hun bar alverdens byrder på sine skuldre, og hendes 
smukke brune øjne var dybt sørgmodige.

 „Hvornår begynder Clemmie på kostskolen?“ spurgte Marie Evie.
 „I næste uge.“
 „Åh, jeg kan huske, hvor meget jeg elskede at komme på kostskole,“ 

indskød Posy. „Glæder hun sig?“
 „Nej, ikke det mindste,“ svarede Evie.
 „Det er vel forståeligt nok, men jeg er sikker på, at hun bliver glad 

for det, når hun først er der.“
 „Det håber jeg også.“
 Posy kunne se, at Evie koncentrerede sig stærkt om sin tekop og ikke 

ville møde hendes blik.
 „Hvis du vil have mig til at tale med hende og berolige hende som 

en, der har prøvet det selv, gør jeg det med glæde.“
 „Tak, men jeg er sikker på, at det nok skal gå.“
 Posy ransagede sin hjerne for at finde på noget at bryde den efter

hånden pinlige tavshed med. „For resten, Evie, så kommer Nick snart 
på besøg fra Australien.“

 „Gør han virkelig? Hvor dejligt.“ Hun rejste sig op. „Nu er vi virkelig 
nødt til at gå, Marie.“

 Hun fandt penge frem fra sin pung, lagde dem på bordet og ventede, 
mens Marie irriteret tog sin frakke på.

 „Farvel, alle sammen,“ sagde Marie. Det lykkedes hende lige akkurat 
at få givet Posy sit visitkort, inden Evie næsten med et førergreb tvang 
hende hen mod døren. „Ring til mig.“

 „Det skal jeg nok, når jeg lige har tænkt lidt mere over sagen, min 
ven. Farvel, Evie,“ råbte Posy efter hendes ryg.

 „Vi burde også se at komme hjem, Posy,“ sagde Amy. „Klokken er 
mange, og Sam har helt sikkert ikke givet børnene mad.“
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 „Selvfølgelig.“ Posy rystede trist på hovedet. „Jeg ville ønske, jeg vid
ste, hvad jeg har gjort, som Evie er ked af. Vi var så gode venner, og vi 
havde det altid så sjovt sammen. Det er, som om hun helt har mistet 
livslysten. Hun ser forfærdeligt ud.“

 Amy trak på skuldrene. „Ti år er lang tid. Og hun har tydeligvis nogle 
problemer, som nu det at hendes datter skal på kostskole.“

 Mens Posy og Amy gik tilbage til den parkerede bil, kunne Posy ikke 
lade være med at tænke på udtrykket i Evies ansigt, da hun havde nævnt, 
at Nick ville komme på besøg fra Australien. Der var noget, der ikke 
var, som det skulle være, og Posy havde i sinde at finde ud af, hvad det 
var.
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4

„Vær sød at åbne døren, Clemmie! Jeg er lige kommet ud af bruseren,“ 
råbte Evie ned til sin datter ude fra badeværelset.

„Okay, okay, det skal jeg nok, mor.“ Clemmie rullede ud af sengen, 
løb ned ad trappen og låste hoveddøren op.

 „Hej Clemmie. Jeg hedder Posy Montague, og jeg er en gammel ven 
af din mor. Måske husker du, at vi traf hinanden uden for aviskiosken 
forleden dag?“

 „Ja,“ nikkede Clemmie. „Vil du snakke med mor?“
 „Nej, det var faktisk dig, jeg kom for at besøge. Har du nogensinde 

været ude at fange krabber?“
 „Nej,“ svarede Clemmie forsigtigt.
 „Så er det på høje tid, du kommer det. Jeg har baconmadding, liner og 

spande i bilen. Hvis din mor giver lov, ror vi over floden til Walberswick. 
Smut ind og spørg hende, om du må tage med.“

 „Men ... jeg er ikke ...“
 „Hej Posy.“
 Evie stod bag Clemmie iført en badekåbe, og hun så rasende ud.
 „Åh, hvor er det dejligt at se dig igen, Evie. Må jeg tage Clemmie 

med ud at fiske krabber? Det er det dejligste vejr, og jeg skal nok sørge 
for, at hun er hjemme til aftensmad.“

 „Det er vældig sødt af dig at tilbyde det, Posy, men der er en masse 
ting, vi skal have ordnet, før Clemmie begynder i skole, og ...“

 „Jeg er sikker på, at du kan ordne det dobbelt så hurtigt, hvis du får 
et par timer for dig selv. Hvad siger du til det, Clemmie?“

 Clemmie så på Posy og forstod, at det ikke var en dame, man kunne 
sige nej til. Hun trak på skuldrene. „Okay. Hvis det er i orden med mor.“

 „Udmærket,“ sagde Evie, der mærkede, at slaget var tabt.
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 „Glimrende. Tag en varm jakke med for det tilfælde, at det bliver 
køligt senere på dagen.“

 Clemmie nikkede og gik ovenpå for at gøre sig klar.
 „Evie, tilgiv mig for at være så geskæftig, men jeg tænkte, at jeg måske 

kunne muntre Clemmie op i forhold til kostskolen ved at fortælle hende 
om, hvor sjovt det bliver.“

 „Jeg ved helt ærligt ikke, hvad jeg skal stille op. Hun nægter lodret at 
tage af sted.“

 „Nå, men jeg vil gøre mit bedste for at give hende et lidt lysere syn 
på sagen.“

 „Tak, Posy.“ Det lykkedes omsider Evie at smile lidt. „Det er meget 
venligt af dig.“

 „Tænk ikke på det. Det er altid en fornøjelse at fiske krabber. Godt, 
unge dame,“ fortsatte hun, idet Clemmie kom ned ad trappen igen, „lad 
os komme af sted.“

 „Hej mor.“
 „Hej, skat. Mor dig nu godt.“
 Evie vinkede til dem, da de kørte, og lukkede så døren. Hun gøs af 

kulde i badekåben og måtte tage sig alvorligt sammen for at kæmpe sig 
op ovenpå igen for at blive klædt på. Hun var fuldstændig udmattet – 
solen havde været ved at stå op, da hun omsider faldt i søvn.

 Evie tog et par cowboybukser og en sweater på – hun frøs konstant 
for tiden – og overvejede, om det havde været tåbeligt af hende at tro, 
at hun kunne vende tilbage til Southwold og alligevel på en eller anden 
måde undslippe fortiden. Men det var helt sikkert det bedste for Clem
mie, og hvis hun bare kunne fortælle nogen det hele, dele byrden ... 
Posy havde været som en mor for hende ti år tidligere. De havde stået 
hinanden meget nær, og Evie havde forgudet hende. Det ville være en 
enorm lettelse at lægge hovedet på hendes stærke skulder og lade alle 
sine sorger strømme ud.

 Men ærgerligt nok, tænkte Evie, da hun lagde sig på sengen, fordi 
hun var for svag til at tage trappen ned igen med det samme, var Posy 
det sidste menneske, hun kunne betro sig til.
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„Wauw! En rigtig robåd af træ,“ udbrød Clemmie begejstret, da de gik 
ud på den smalle bådebro og stillede sig i kø for at krydse floden Blyths 
glitrende vand.

 „Det er vel ikke første gang, du skal ud i en robåd?“ spurgte Posy, 
mens de så den nærme sig over vandet, roet af skipperen.

 „Jo. Der er ikke noget vand i nærheden af Leicester.“
 „Nej, det kan der jo være noget om,“ medgav Posy. „Jeg har aldrig 

selv været der. Er det en rar by?“
 „Jeg kunne godt lide den,“ sagde Clemmie. „Jeg havde ikke lyst til 

at flytte, fordi jeg havde en masse venner der, men mor sagde, at vi var 
nødt til det.“

 „Okay, er du klar til at gå om bord?“ spurgte Posy, da båden lagde til 
og passagererne steg af.

 „Ja.“
 Posy bemærkede, at skipperen var velklædt i hørskjorte og havde 

en stråhat trykket kækt ned i panden mod den stærke sol. Han rakte 
Clemmie hånden for at støtte hende, da hun trådte ned i båden. Posy 
smed sine to spande med line og madding ned og fulgte efter.

 „Værsartig, madam.“ Den dannede stemme lød velkendt og slet ikke 
som Bobs. Bob var den pensionerede fisker, der havde roet båden over 
floden de seneste tyve år.

 „Tak.“ Posy satte sig på et af de smalle sæder, mens resten af passage
rerne kom om bord. „Du kan forhåbentlig svømme, Clemmie?“

 „Ja, det har jeg lært i skolen.“
 „Godt, for båden her synker jævnligt under vægten af alt for mange 

turister,“ spøgte Posy, idet skipperen stødte fra og begyndte at ro over til 
Walberswick. „Jeg hører, at du skal begynde på kostskole om få dage.“

 „Ja, men jeg vil ikke.“
 „Jeg har selv gået på kostskole,“ bemærkede Posy. Hun lukkede øjnene 

og løftede ansigtet mod solen. „Det var en vidunderlig tid. Jeg fik en 
masser venner, hyggede mig med de andre til langt ud på natten og fik 
tilmed en virkelig god uddannelse.“

 Clemmie trykkede læberne sammen. „Det gjorde du sikkert, Posy, 
men jeg vil ikke af sted, lige meget hvad du siger.“
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 „Nå, nu er vi her,“ sagde Posy rask, da skipperen rejste sig og greb fat 
i et reb på bådebroen for at trække dem ind. Han sprang op af båden 
og fortøjede den. Posy og Clemmie sad bagest i båden og var derfor de 
sidste, der steg af. Posy så skipperen løfte Clemmie ubesværet op på 
broen og bemærkede hans muskuløse, solbrændte arme.

 „Udmærket,“ sagde han og tog hatten af for at tørre sveden af panden, 
idet han vendte sig mod Posy. „Pyh, det er godt nok varmt for årstiden.“ 
Han smilede til hende, idet hun trådte over et af de smalle sæder. Så 
rakte han hende hånden, og Posy så ham for første gang ind i øjnene.

 I samme øjeblik fik hun den underligste følelse af, at tiden stod stille. 
Om hun stirrede på hans ansigt i et sekund eller et århundrede, vidste 
hun ikke. Alt omkring dem – mågernes skrig, de andre passagerers 
snakken, mens de gik ind ad bådebroen – føltes, som om det var langt 
borte. Hun vidste, at hun kun havde oplevet noget lignende en gang 
før i sit liv, og det havde været, da hun mere end halvtreds år tidligere 
havde set ind i det samme par øjne.

 Posy kom til sig selv og opdagede, at han havde rakt hånden ud for at 
hjælpe hende op på bådebroen. Hun vidste ikke, om hun ville besvime 
eller endda kaste op ud over hele båden. Selvom alle hendes instinkter 
skreg til hende om at flygte fra ham og hans fremstrakte hånd, vidste hun, 
at hun var fanget, medmindre hun kastede sig i vandet og svømmede i 
sikkerhed tilbage i Southwold, hvilket ikke var en realistisk mulighed.

 „Jeg klarer mig, tak,“ sagde hun og holdt afstand, mens hendes hænder 
famlede efter broen, så hun selv kunne trække sig op. Men hendes ben 
forrådte hende, og da hun vaklede faretruende imellem båden og broen, 
kom han hen for at hjælpe hende. Ved hans berøring skød et lyn igennem 
hende, og hendes hjerte hamrede i brystet, idet han tog fat med begge 
hænder og praktisk taget løftede hende op af båden.

 „Er alt i orden, madam?“ spurgte han, da hun gispende stod over for 
ham på broen.

 „Ja, ja, helt fint,“ lykkedes det hende at få frem, mens hun så hans 
brune øjne betragte hende og genkendelsen lidt efter lidt dukkede op. 
Hun vendte sig hurtigt bort. „Kom så, Clemmie,“ sagde hun og tvang 
sine dirrende ben til at bære hende derfra.
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 „Jeg ... åh gud! Er det dig, Posy?“ hørte hun ham råbe bag sig. Hun 
så sig ikke tilbage.

 „Er du okay, Posy?“ spurgte Clemmie, da Posy skyndte sig hen til 
hende på kajen.

 „Ja, selvfølgelig er jeg det. Det er bare frygtelig varmt i dag. Lad os 
sætte os på bænken der og drikke en tår vand.“

 Fra sin udkigspost på kajen kunne Posy se ham hjælpe folk ned i 
båden for at sejle retur. Først da båden igen var ude på floden, og hun 
så ham ro tilbage mod Southwold, satte hendes hjerte farten ned.

 Måske kan vi tage en taxa tilbage, tænkte hun. Hvad i alverden laver 
han her?

 Så kom hun i tanke om, at det var en af de ting, der havde knyttet 
dem til hinanden, da de første gang mødtes ...

 ‘Nå, hvor kommer du så fra, Posy?’
 ‘Oprindeligt fra Suffolk, men jeg er vokset op i Cornwall.’
 ‘Suffolk?’ havde han sagt. ‘Det er noget, vi har til fælles, så ...’
 „Går det bedre, Posy?“ spurgte Clemmie bekymret.
 „Ja, meget, vandet har frisket mig op. Lad os nu få fundet et godt 

sted og fange en masse krabber!“
 Hun førte Clemmie så langt hen ad kajen som muligt, og så satte 

de sig ned på kanten. Posy viste Clemmie, hvordan hun skulle sætte et 
baconstykke på krogen for enden af linen og kaste den i vandet.

 „Kast linen i, men lad være med at rykke for meget i den, for krabben 
skal have mulighed for at bide sig fast. Hold den tæt ved kajen. Der er 
en masse sten, som krabberne godt kan lide at gemme sig imellem.“

 Efter et par mislykkede forsøg kunne Clemmie triumferende trække 
en lille, men livlig krabbe op af vandet. Posy tog den af linen og smed 
den i spanden.

 „Godt klaret! Nu har du fanget den første, så skal du nok få flere.“
 Og ganske rigtigt. Det lykkedes Clemmie at fange seks krabber mere, 

før Posy sagde, at hun var sulten og tørstig.
 „Godt,“ sagde Posy og fik hjertebanken igen ved synet af båden, der 

nærmede sig bådebroen, „det er det perfekte tidspunkt til en let frokost 
og lidt at drikke på den lokale.“ De smed krabberne tilbage i vandet.
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 De fandt et bord i haven bag The Anchor, og Posy bestilte et meget 
tiltrængt glas hvidvin til sig selv, en cola til Clemmie og to stykker mad 
med friskpillede rejer. Mens hun stod ved baren, mindedes hun, at hun 
havde bemærket, hvor tiltrækkende han var, da hun første gang fik øje 
på ham i båden. Og da han havde taget hatten af, havde hun beundret 
det lange og kraftige helt hvide hår, der var børstet tilbage fra panden ...

 Hold så op, Posy! sagde hun til sig selv. Husk, hvad han gjorde imod 
dig. Han knuste dit hjerte ...

 Desværre, tænkte hun, mens hun bar deres drikkevarer ud til bordet, 
hvor Clemmie ventede, lyttede hendes rationelle hjerne ikke, i hvert 
fald ikke lige nu, på grund af hendes krops ekstreme reaktion på hans 
berøring.

 Opfør dig nu ordentligt, Posy! Du er næsten halvfjerds år gammel! Og 
desuden er han sikkert gift og har en masse børn og børnebørn og ...

 „Tak, Posy,“ sagde Clemmie, da hun satte glassene på picnicbordet.
 „Maden kommer lige om lidt, men jeg købte en lille pose chips til at 

tage den værste sult, mens vi venter. Skål!“ sagde Posy og klinkede sit 
glas mod Clemmies.

 „Skål,“ gentog Clemmie.
 „Nå, min pige ... du er tydeligvis ikke særligt opsat på at starte på din 

nye skole.“
 „Nej.“ Clemmie rystede trodsigt på hovedet. „Hvis mor tvinger mig 

til det, stikker jeg af og tager hjem. Jeg har sparet sammen af mine 
lomme penge, og jeg kan godt finde ud af at tage toget.“

 „Ja, det er jeg ikke i tvivl om, og jeg ved nøjagtig, hvordan du har det. 
Jeg blev selv så ulykkelig, da jeg hørte, at jeg skulle på kostskole.“

 „Jeg forstår bare ikke, hvorfor jeg skal derhen,“ jamrede Clemmie.
 „Det er, fordi din mor gerne vil give dig den bedst mulige start i livet. 

Nogle gange er forældre nødt til at træffe beslutninger på deres børns 
vegne, som børnene er uenige i eller ikke forstår. Tror du virkelig, at din 
mor har lyst til at sende dig af sted?“

 Clemmie drak langsomt cola gennem sit sugerør, mens hun over
vejede det. „Måske. Jeg ved, at jeg har været vanskelig, siden vi flyttede 
til Southwold.“
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 Posy lo lidt. „Kære barn, din opførsel har ingenting at gøre med, at 
hun vil sende dig på kostskole. Da mine drenge var taget på kostskole, 
græd jeg i dagevis. Jeg savnede dem helt forfærdeligt.“

 „Gjorde du virkelig?“ spurgte Clemmie overrasket.
 „Det kan du tro,“ nikkede Posy. „Og jeg ved, at din mor får det på 

samme måde, men ligesom hende gjorde jeg det, fordi jeg vidste, at det 
ville være det bedste for dem, uanset hvad de følte på det tidspunkt.“

 „Men du forstår det overhovedet ikke, Posy,“ svarede Clemmie ind
trængende. „Mor har brug for mig. Og desuden ...“ hun tav.

 „Desuden hvad?“
 „Jeg er bange!“ Clemmie bed sig i læben. „Hvad nu, hvis jeg hader at 

være der? Hvad hvis de andre piger er forfærdelige?“
 „Så kan du skifte skole,“ sagde Posy med et skuldertræk. „Det er ret 

fjollet at undlade at gøre noget, fordi man tænker, at man måske ikke 
vil bryde sig om det. Skolen ligger i øvrigt heller ikke ret langt herfra. 
Du kan komme hjem i weekenderne og i alle ferierne, selvfølgelig. Du 
får det bedste af begge verdener.“

 „Men hvad nu, hvis mor glemmer mig, mens jeg er væk?“
 „Åh, kære ven, din mor elsker dig over alt på Jorden. Det lyser ud af 

hendes ansigt. Hun gør det her for din skyld, ikke for sin egen.“
 Clemmie sukkede. „Hvis du siger det på den måde ... jeg tror faktisk, 

det kunne være sjovt at dele værelse med nogen.“
 „Ja, hvad siger du til at prøve det i et halvt år? Tage det en dag ad 

gangen og se, hvordan det går? Hvis du så virkelig ikke bryder dig om 
det, er jeg sikker på, at din mor vil lade dig komme hjem igen.“

 „Kan du få hende til at love det, Posy?“
 „Vi kan spørge hende, når jeg afleverer dig igen. Men se nu der,“ Posy 

kiggede op, da servitricen stillede to flotte madder med sprød salat og 
rejer i en krydret dressing på bordet. „Skal vi ikke tage for os?“

 I en halv time fortalte Posy sjove historier om livet på en kostskole – 
nogle virkelige, men de fleste opdigtede – og så satte de kursen tilbage 
mod båden, Clemmie meget beroliget og Posy modstræbende. Båden 
var heldigvis helt fuld, og skipperen fik ikke lejlighed til at sige noget 
til hende igen, mens han hjalp passagererne om bord. Da de nåede 
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Southwold, stålsatte Posy sig, mens hun ventede på at komme i land. 
Idet han tog hendes arm og hjalp hende op på broen, bøjede han sig ned 
mod hende.

 „Det er dig, Posy, ikke?“ hviskede han.
 „Jo.“ Hun nikkede let, fordi det ville være barnligt at forblive tavs.
 „Du bor altså her på egnen? For jeg kunne virkelig godt tænke mig 

at ...“
 Inden han havde talt færdig, var Posy trygt oppe på bådebroen, og 

hun gik uden at se sig tilbage.
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5

Nick Montague betragtede morgendisen gennem taxaens rude. 
Selvom klokken ikke var mere end syv, var der tæt trafik på M4 

ind til London.
 Han gøs. Det var første gang i ti år, han mærkede den engelske 

efterårs kulde. I Perth var foråret lige begyndt, og der var godt tyve 
graders varme.

 Da de kørte ind i det centrale London, mærkede Nick hovedstadens 
hektiske atmosfære, som var så forskellig fra den afslappede stemning i 
Perth. Den gjorde ham på en gang spændt og nervøs, og han vidste, at 
det ville tage lidt tid for ham at vænne sig til den. Han var glad for, at 
han havde bestemt sig til at komme her først i stedet for at tage direkte 
til Southwold. Han havde ikke givet sin mor den nøjagtige dato for 
sin ankomst til England, fordi han gerne ville have lidt tid for sig selv i 
landet først. Der var nogle beslutninger, han ville træffe, før han besøgte 
hende.

 I de seneste måneder havde han haft hjemve for første gang, siden 
han rejste til Perth. Måske var det, fordi han havde været opslugt af 
udfordringen ved at bosætte sig og etablere en forretning i et nyt land. 
Han havde med tiden fået succes og ejede nu en blomstrende kæde af 
antikvitetsforretninger og boede i en skøn lejlighed med udsigt over 
vandet i Peppermint Grove.

 Måske havde det alt sammen været en lille smule for nemt, tænkte 
han. Han var kommet til Perth, netop som byen begyndte at vokse hur
tigt på grund af en gruppe velhavende unge iværksættere, og manglen 
på konkurrence i antikvitetsbranchen havde givet ham mulighed for at 
tjene langt flere penge, end han kunne have gjort i England.

 Han havde forsøgt at nyde sin succes, men det havde stået klart i et 
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stykke tid, at han var nødt til at finde sig en ny udfordring. Han havde 
leget med tanken om at åbne butikker i Sydney og Melbourne, men 
afstanden imellem byerne gjorde det vanskeligt, især når det kom til 
forsendelse af møbler. Han havde desuden tjent penge og vundet erfaring 
nok til at rykke en klasse op, og Nick vidste, at det var nu eller aldrig. 
Det betød i al korthed, at han var nødt til at vende hjem.

 Han havde besluttet at tilbringe nogen tid i London med at studere 
antikvitetsmarkedet, deltage i nogle af de finere auktioner og kigge på 
et par butikslejemål, som han havde fundet på nettet. Han ville også 
mærke efter, hvordan det var at være tilbage i England. Hvis det ikke 
føltes rigtigt, ville han måske rejse videre til New York.

 „Så er vi her, kammerat. Gordon Place 6.“
 „Tak,“ sagde Nick og betalte chaufføren. Taxaen kørte, og Nick bar 

sin kuffert hen til hoveddøren i det vedbendbegroede hus. Han var kun 
et par minutters gang fra trafikken på Kensington High Street, men 
det elegante boligkvarter var ganske stille. Det var dejligt at se huse, der 
havde stået i et par hundrede år, i stedet for det nybyggeri, der bredte sig 
i alle retninger omkring Perth.

 Han gik hen og ringede på dørklokken.
 „Halløj, Nick!“ Paul LyonsHarvey gav ham et bjørnekram og kla

skede ham på ryggen. „Nej, se lige! Du har ikke ændret dig det mindste. 
Og du har stadig hår på hovedet i modsætning til visse andre.“ Paul gned 
den skaldede plet på sin isse og tog så Nicks kuffert og bar den indenfor.

 „Nick!“ Han blev omfavnet igen, denne gang af Jane, Pauls kone, en 
høj, slank blondine, hvis perfekte udseende engang havde prydet forsiden 
af Vogue.

 „Synes du ikke, han ser godt ud?“ sagde Paul og førte Nick hen ad 
den smalle gang til køkkenet.

 „Det gør han i hvert fald. Det må være al den surfing, der hjælper 
ham til at holde den slanke linje. Jeg bliver ved med at sætte Paul på 
kur, men der går kun en dag eller to, før han kaster sig over kartoflerne 
igen,“ bemærkede Jane og kyssede sin lille og unægteligt buttede mand 
kærligt på den skaldede isse.

 „Hvad jeg ikke har i højden, har jeg til gengæld i bredden,“ lo Paul.
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 „Lidt for meget af det gode liv?“ spurgte Nick og satte sig ved bordet 
i køkkenet.

 „Ja, tingene har artet sig temmelig godt de seneste år, må jeg sige. Det 
er også nødvendigt, hvis jeg skal opretholde den livsstil, fruen er vant til.“

 „Ja, det kan du tro,“ sagde Jane og tændte for elkedlen. „Jeg giftede mig 
jo ikke med dig for dit gode udseendes skyld, vel? Nick, vil du have kaffe?“

 „Ja tak,“ svarede Nick og beundrede Janes lange ben, mens han tænkte 
på, at hans ældste ven og Jane måske ikke matchede hinanden fysisk, men 
alligevel havde et af de bedste ægteskaber, han kendte til. De kompletterede 
hinanden perfekt – Paul var kunsthandler og af adelig afstamning, og Jane 
var smuk og jordbunden og havde en ro, der var en god modvægt til hendes 
mands mere letbevægelige temperament. De forgudede hinanden.

 „Hvor træt er du?“ spurgte Jane, idet hun stillede en kop kaffe foran 
Nick.

 „Ret træt,“ indrømmede han. „Det kan godt være, jeg lige lægger mig 
i et par timer, hvis det er okay med jer.“

 „Ja, selvfølgelig, men jeg er bange for, at vi får gæster til middag i 
aften. Det var arrangeret, inden vi vidste, at du ville komme,“ sagde Jane 
undskyldende. „Det vil være dejligt, hvis du har kræfter til at deltage, 
men hvis ikke, er det også helt i orden.“

 „Jeg ville komme, hvis jeg var dig. Der er en virkelig godte på gæste
listen,“ istemte Paul. „En dejlig pige fra Janes tid på catwalken. Jeg 
formoder ikke, at du er afsat?“

 „Nej, jeg er den evige ungkarl,“ svarede Nick med et skuldertræk.
 „Så solbrændt som du er, giver jeg det et døgn, før kvinderne begynder 

at kaste sig imod vores dør,“ sagde Jane. „Men jeg må se at komme af 
sted. Jeg har et fotoshoot klokken tolv, og jeg har stadig ikke fundet de 
sko, modellen skal have på.“

 Jane havde opgivet sin modelkarriere nogle år tidligere og arbejdede 
nu freelance som stylist. Ud fra det, Paul skrev i sine mails, måtte hun 
være meget efterspurgt.

 „Læg du dig nu og se, om du kan finde energien til at være med i aften. 
Vi kunne godt bruge en ekstra mand.“ Jane masserede Nicks skuldre 
lidt og kyssede så sin mand på munden, inden hun forlod køkkenet.
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 „Du er en heldig gut, Paul,“ sagde Nick med et stort smil. „Jane ser 
fantastisk ud. I virker lige så lykkelige som for ti år siden.“

 „Ja, jeg er meget heldig,“ medgav Paul, „men intet ægteskab er for
skånet for problemer, gamle dreng. Vi har vores ligesom alle andre.“

 „Det siger du ikke? Det ville jeg aldrig have gættet.“
 „Nej, men måske har du bemærket fraværet af barnestemmer. Vi har 

forsøgt os i næsten seks år uden held.“
 „Åh, det vidste jeg ikke, Paul. Det gør mig ondt.“
 „Man kan ikke få alt, hvad man ønsker sig, vel? Jeg tror, det er værre 

for Jane, fordi hun er kvinde og sådan. Vi har prøvet alt, alle mulige 
undersøgelser og to omgange kunstig befrugtning. Og jeg kan godt sige 
dig, at hvis der er noget, der lægger sexlivet dødt, så er det det. Der er 
noget temmelig frastødende ved at skulle præstere på kommando på en 
bestemt dato og et bestemt klokkeslæt.“

 „Ja, det kan jeg forestille mig.“
 „Vi har i hvert fald besluttet, at vi ikke vil mere. Det var virkelig en 

belastning for vores ægteskab. Jane er tilfreds med sin karriere, og jeg 
klarer mig også temmelig godt for tiden.“

 „Nogen fund?“ Nick var lige så ivrig efter at skifte emne, som Paul 
tydeligvis var.

 „Kun en Canaletto, som jeg faldt over på en af mine rejser,“ svarede 
han let. „Den fik jeg en god pris for, som du kan forestille dig. Det 
betyder, at jeg har lagt penge til side til vores alderdom, så vi ellers kan 
bruge alt, hvad vi tjener, på fis og ballade. Hvordan går det med dig?“

 „Godt. I hvert fald i økonomisk henseende, om end jeg stadig leder 
efter min Canaletto,“ sagde Nick med et stort smil.

 „Jeg har kigget på et par butikslokaler, som jeg tror vil være per
fekte til dig, hvis du beslutter at åbne forretning i London. Du ved 
sikkert, at antikvitetsmarkedet har været igennem lidt af en nedtur 
på grund af den moderne svaghed for rustfrit stål og rene linjer. Men 
med en finanskrise, der truer, og nervøsitet på aktiemarkederne er folk 
ved at vende tilbage til at købe ting, som de tror vil bevare værdien. 
Folk ved meget mere om møbler nu til dags på grund af alle de der 
tvprogrammer om antikviteter. De vil gerne betale prisen for ting af 
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virkelig høj kvalitet, mens det er blevet sværere at komme af med noget 
skrammel.“

 „Det lyder godt, for jeg går også efter den fine ende af markedet, 
sådan som jeg var begyndt på i Southwold, inden jeg rejste,“ sagde Nick 
og kvalte en gaben. „Undskyld, Paul, det har været en lang tur. Jeg er 
smadret. Jeg sov ikke ret meget om bord på flyet.“

 „Nej, selvfølgelig. Gå du op og hvil dig. Jeg må vel også hellere vise 
mig i Cork Street.“ Han klaskede Nick på ryggen igen. „Det er dejligt 
at have dig tilbage, og du ved, at du er velkommen til at blive her, så 
længe du har lyst.“

 „Tak.“ Nick rejste sig. „Jeg er virkelig glad for, at jeg må bo her. Og 
jeg elsker huset.“ Han slog ud med armene. „Det er så ... engelsk. Jeg 
har savnet den slags arkitektur.“

 „Jeg forstår, hvad du mener. Dit værelse er på øverste etage. Sov godt.“
 Nick slæbte sin kuffert op ad tre hold trapper og åbnede døren til et 

loftsværelse. Ligesom hele resten af huset var det meget personligt, men 
hyggeligt indrettet, og den store messingdobbeltseng med blondesenge
tæppe på så tillokkende ud. Nick lagde sig ned med alt tøjet på og faldt 
omgående i søvn.

 Da han vågnede, var det tusmørke udenfor, og han var vred på sig selv 
over ikke at have sat en alarm på telefonen. Han tændte lampen på senge
bordet og så, at klokken næsten var seks, hvilket betød, at hans chancer 
for at sove den nat var praktisk taget ikkeeksisterende. Han åbnede en dør, 
som viste sig at være en skabslåge, og prøvede så en anden, der førte ind til 
et lille, men velindrettet badeværelse med bruser. Han fandt sin toilettaske 
og et sæt rent tøj frem og gik så ud for at blive vasket og barberet.

 Tyve minutter senere gik han ned ad trappen og fandt Jane i køkkenet 
i færd med at snitte peberfrugter og champignoner iført badekåbe.

 „Halløj, sovetryne. Går det bedre?“
 „Ja, men nu må jeg undskylde for, at jeg sikkert kommer til at sidde 

oppe og snakke indtil klokken fire i nat.“
 „Det passer mig udmærket. Du ved, hvor stor en natteravn jeg er.“
 Nick tog en skive peberfrugt fra skærebrættet og bed af den. „Er du 

glad for dit nye job?“

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   90 09-09-2019   14:30:44



91

 „Ja, det er jeg faktisk, langt mere end jeg havde forventet. I første 
omgang var det noget, jeg gjorde for at gøre en ven, der var fotograf, en 
tjeneste. Jeg ville helt ærligt bare fordrive tiden, mens ... ja, mens Paul 
og jeg ventede på, at jeg blev gravid. Det kommer ikke til at ske, men 
til gengæld har jeg skaffet mig en karriere.“

 „Ja, Paul nævnte, at I havde haft nogle vanskeligheder med det,“ 
svarede Nick forsigtigt.

 „Gjorde han?“ sukkede hun. „Det underlige er, at jeg aldrig skænkede 
det at få børn en tanke. Som teenager og i tyverne gjorde jeg mig faktisk 
stor umage med at sikre, at jeg ikke fik nogen. Det er skæbnens ironi. Jeg 
troede ganske enkelt ikke ...“ Jane holdt op med at skære og stirrede ud 
i luften. „Man regner nok bare med, at det er noget, der sker, når tiden 
er. Problemet er, at det først er, når det går op for en, at man ikke kan 
få nogen, man virkelig får lyst til det.“

 „Det gør mig ondt, Jane.“
 „Ja.“ Jane strøg en lok af det blonde hår væk fra øjnene og begyndte 

at snitte igen. „Det værste er, at jeg ikke kan lade være med at tænke på 
alt det, jeg udsatte min krop for, da jeg var yngre. Jeg levede ligesom 
alle andre modeller af sort kaffe og smøger.“

 „Men lægerne har vel ikke sagt, at det er din skyld?“
 „Nej. Vi tilhører den andel af barnløse par, hvor der ikke kan findes 

en forklaring. Men nu ligger det værste bag os. Vi har accepteret, at vi 
ikke får børn, og jeg er stort set kommet over den fase, hvor jeg begynder 
at tude, hver gang jeg ser en barnevogn med en nyfødt.“

 „Åh, Jane.“ Nick gik hen og gav hende et knus.
 „Men hvad med dig, Nick?“ sagde Jane og tørrede hurtigt sine øjne. 

„Der må have været en særlig kvinde i dit liv i løbet af de sidste ti år.“
 „Nej, faktisk ikke. Der har selvfølgelig været kvinder, men ...“ Han 

trak på skuldrene. „Ikke noget, der blev til noget. Brændt barn skyr ilden 
og alt det der. Jeg har det godt nok, som jeg har det.“

 Hoveddøren gik op, og Paul stormede igennem gangen til køkke
net. „Godaften, min skat!“ Han svingede sin kone rundt i favnen og 
kyssede hende på munden. „Jeg har lige erhvervet den mest bedårende 
lille kamé. Vi er ved at undersøge det, men vi tror, den forestiller lady 
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Emma Hamilton, lord Nelsons lille frille. Nick, min ven, har du haft 
en god dag?“

 „Jeg har sovet,“ svarede Nick. „Og i stedet for at gå i vejen vil jeg nu 
smutte over på pubben. Jeg har virkelig savnet en rigtig engelsk fad
bamse, og nu kan jeg ikke udsætte det længere.“

 „Vær her igen klokken otte, Nick,“ råbte Jane efter ham, da han forlod 
køkkenet.

 „Det skal jeg nok,“ råbte han tilbage.
 Han smilede bredt, mens han krydsede gaden til pubben, bestilte 

en stor skummende fadøl, satte sig op på barstolen og drak den første 
mundfuld. Mens han nød øllet og den enestående stemning på en rigtig 
engelsk pub, tænkte han, at det sidste, han havde lyst til, var at tilbringe 
sin første aften i England med at konversere høfligt med en gruppe 
vildfremmede mennesker over aftensmaden.

 En halv time senere og efter at have forkælet sig selv med endnu en 
øl forlod Nick pubben og slentrede op ad Kensington Church Street 
for at kigge på vinduerne i gadens mange dyre antikvitetsforretninger. 
Han standsede op og så sig omkring. Var det her et sted, han kunne bo? 
Havde han lyst til at forlade det rolige liv i det solbeskinnede Perth til 
fordel for en af de mest hektiske byer i verden?

 „For slet ikke at tale om vejret,“ mumlede han, da det begyndte at 
støvregne. Han fik øje på en vidunderlig georgiansk kommode i vinduet 
i antikvitetsforretningen foran sig.

 Lige da mente Nick, at det kunne han nok.

„Vi var ved at blive helt bekymrede, Nick. Vi troede, at du var blevet 
bortført, fordi du blev ude i den store by så længe. Kom ind og hils på 
de andre.“ Jane var elegant i læderbukser og silkeskjorte, og hun trak 
ham ind i stuen. „Et glas champagne?“

 „Ja, hvorfor ikke?“ Nick tog imod glasset og nikkede høfligt, da Jane 
præsenterede ham for de øvrige gæster. Så satte han sig på sofaen ved 
siden af en tiltrækkende kvinde med brunt hår, som, hvis han huskede 
ret, var gift med den midaldrende Ronnie Woodsklon, der stod og talte 
med Paul.
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 Da hun begyndte at stille ham tåbelige spørgsmål om kænguruer og 
koalaer, fornemmede Nick, at det ville blive en meget lang aften. Det 
værste var, at der ikke var nogen måde at undslippe på.

 Det ringede på døren, og Jane gik ud for at lukke op. Hun vendte 
tilbage med en kvinde, hvis store skønhed vakte selv den livstrætte Nicks 
interesse. Hun var høj, med hud som alabast og en vidunderlig manke 
af rødgyldent hår, og han kunne ikke lade være med at stirre, da Jane 
ville præsenterede dem for hinanden. Hun så ud, som om hun var trådt 
lige ud af et florentinsk maleri fra det femtende århundrede i sin lange 
grønne fløjlskjole med kinesisk krave og bittesmå ferskvandsperler som 
knapper hele vejen ned til fødderne.

 „Nick, lad mig præsentere dig for Tammy Shaw, som er en af mine 
ældste veninder,“ sagde Jane, idet hun rakte Tammy et glas champagne.

 Tammy sagde ikke noget. Hun så spørgende på ham med sine store 
grønne øjne. Nick rejste sig og rakte hånden frem. „Det er mig en for
nøjelse, Tammy.“

 „Nick er kommet fra Australien i dag,“ sagde Jane, idet Nick gjorde 
plads på sofaen, og Tammy satte sig ved siden af ham.

 „Hvor kender du Jane og Paul fra?“ spurgte han hende.
 „Jeg traf Jane i forbindelse med mit første modeljob for mange år 

siden. Hun hjalp mig igennem det, og vi har været veninder lige siden.“
 „Du er altså også fotomodel?“
 „Det var jeg, ja,“ sagde hun med et nik. Hun tog en slurk af sin 

champagne og så sig omkring i stuen.
 Nick mærkede hendes modvilje og forstod. En kvinde, der så ud 

som hende, måtte være udsat for en uendelig række af mænd, der ville 
forsøge sig.

 „Hvis jeg skal være helt ærlig,“ sagde Nick dæmpet, „er et middags
selskab ikke lige det, jeg havde drømt om på min første aften, så du må 
undskylde, hvis mine konversationsevner ikke er helt på toppen.“

 „Personligt hader jeg dem.“ Tammy sendte ham omsider et lille smil. 
„Især når jeg bare er inviteret med, fordi jeg er single. Men Jane er min 
bedste veninde, så jeg har gjort en undtagelse for hendes skyld. Bor du 
her i London, Nick?“
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 „Nej, jeg besøger Jane og Paul.“
 „Hvor kender du dem fra?“
 „Paul og jeg mødtes på en kostskole, da vi var ni. Jeg reddede ham fra 

nogle større elever, der var ved at presse hans hoved ned i et toilet. Vi har 
været venner lige siden.“ Nick kiggede over mod Paul og smilede. „Han 
har ikke ændret sig det mindste siden dengang, og jeg forestiller mig, at 
han nu er langt mere succesfuld end de rødder, der mobbede ham.“

 „Drenge kan være helt forfærdelige over for hinanden. Hvis jeg får 
børn, skal de ikke på kostskole. Alle de mænd, jeg har mødt, der har 
gået på kostskole, lader til at fejle et eller andet.“

 „Ikke os alle sammen, håber jeg.“ Nick smilede dystert. „Og de fleste 
kostskoler har lagt den mørke middelalder bag sig efterhånden.“

 „Måske,“ sagde Tammy med et skuldertræk.
 „Hvad laver du så i dag?“ spurgte Nick høfligt.
 „Jeg sælger vintagetøj fra en bod på Portobello Road Market.“
 Nick kiggede på hende. „Det siger du ikke?“ sagde han. Hans opfat

telse af hende var med ét blevet fuldstændig kuldkastet.
 „Jo. Jeg har samlet på vintagetøj i årevis, fordi jeg er vild med det, og 

nu vil alle andre også have det.“
 „Det er sjovt, for jeg handler med antikviteter. Betyder det, at vi begge 

to er mere interesserede i fortiden end fremtiden?“
 „Sådan har jeg aldrig tænkt på det,“ sagde Tammy og kløede sig 

på næsen, „men måske har du ret. Jeg har altid følt, at jeg er født i det 
forkerte århundrede. Hvilken slags antikviteter handler du med?“

 „Alt muligt, men ikke noget kedeligt og almindeligt. Jeg finder usæd
vanlige ting, som jeg synes er smukke, og så håber jeg, at andre men
nesker er enige. Jeg skal faktisk på auktion i morgen. Jeg har kig på en 
vidunderlig lysekrone fra Murano.“

 „Det er jeg glad for at høre, for jeg køber også kun tøj, som jeg selv 
elsker og har lyst til at gå med.“

 „Er der så salg i det?“
 „Ja, det er der faktisk. Men jeg er helt ærligt ved at blive for gammel 

til at stå ude i regnen på en iskold søndag i januar, for slet ikke at tale 
om, hvad det gør ved mine varer, så jeg leder efter et butikslokale.“
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 „Der kan man bare se,“ lo Nick. „Det gør jeg også.“
 „Okay, folkens, så er middagen serveret inde i spisestuen.“ Jane stod 

i døren og viftede med en ovnhandske.
 Nick var lettet over at komme til at sidde ved siden af Tammy. Han 

kunne ikke lade være med at føle sig tiltrukket af hende.
 „Hvordan blev du fotomodel?“
 „Ved et tilfælde,“ sagde hun og trak på skuldrene, mens hun rakte ud 

efter en af de tapas, der var sat på bordet. „Jeg læste filosofi på King’s 
College i London,“ fortsatte hun, mens hun spiste, „da en fra et model
bureau fik øje på mig i Topshop ved Oxford Circus. Jeg regnede ikke 
med, at det ville blive til ret meget, jeg tænkte helt ærligt bare, at det var 
fint med lidt lommepenge til at hjælpe mig igennem studiet. Men det 
greb om sig, og nu sidder jeg altså her som en afdanket fotomodel.“

 „Det ville jeg nu ikke kalde det,“ svarede Nick, der glædede sig over at 
se, at hun tilsyneladende havde en sund appetit. „Kunne du lide arbejdet?“

 „Visse dele af det, ja. Det var spændende at arbejde sammen med nogle 
af verdens bedste designere i de største modehuse, men det er også en 
verden, hvor folk har rundsave på albuerne, så jeg var glad for at slippe 
ud af den og vende tilbage til virkeligheden.“

 „Du virker også ret jordnær på mig.“
 „Tak. Man behøver ikke at være hjernedød og afhængig af kokain, 

bare fordi man er fotomodel.“
 „Er du bekymret for at blive opfattet på den måde?“ spurgte Nick 

direkte.
 „Ja, lidt,“ indrømmede hun og rødmede let over kjolens krave.
 „Den kjole, du har på, er den en af dine vintagesager?“
 „Ja. Jeg fandt den i en genbrugsforretning, da jeg var atten, og jeg har 

boet i den lige siden.“
 „Problemet er, at man ikke altid bliver rig af at forfølge sin lidenskab. 

Hjemme i Perth har jeg en lejlighed fuld af de smukkeste ting, som jeg 
bare ikke ville kunne bære at skille mig af med.“

 „Jeg forstår fuldstændig, hvad du mener,“ sagde Tammy. „Min gar
derobe bugner af tøj, som jeg bare ikke kan få mig selv til at sælge. 
Nietzsche sagde vist noget i retning af, at ens ejendele bliver devalueret 
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af, at man ejer dem, og det forsøger jeg at huske på, hver gang jeg pil
ler noget ud for at sælge det,“ fortsatte hun smilende. „Men fortæl mig 
hellere noget om din forretning,“ sagde hun, idet Jane serverede nogle 
saftige skiver oksefilet, nye kartofler og friske grønne bønner.

 Nick ridsede kort sin karriere op fra tiden i auktionshuset i Southwold 
til sin mulige flytning tilbage til London.

 „Har du ikke et liv i Australien?“ spurgte Tammy.
 „Hvis du med ‘liv’ mener kone og børn, så nej, det har jeg ikke. Hvad 

med dig?“
 „Jeg har allerede fortalt dig, at jeg er single,“ mindede hun ham om. 

„Jeg bor helt alene i mit lille rækkehus i Chelsea. Jeg brugte hele min 
opsparing på det. Det ville selvfølgelig have været mere fornuftigt at 
købe et større hus ...“

 „Men du forelskede dig i det,“ lo Nick.
 „Præcis.“
 Efter middagen gennede Paul gæsterne tilbage til stuen, hvor der var 

tændt op i kaminen for at holde kulden borte. Jane kom ind med en 
bakke med kaffe og cognac. Nick så til sin store forbløffelse, at klokken 
var over elleve, og forstod ikke, hvor tiden var blevet af.

 „Hvorfor har du egentlig aldrig giftet dig, Nick?“ spurgte Tammy 
direkte.

 „Wauw, det er ikke så lidt af et spørgsmål,“ sagde han, idet Jane skæn
kede kaffe til dem begge to. „Måske er jeg bare elendig til parforhold.“

 „Eller også har du ikke mødt den rigtige endnu,“ sagde Jane og 
blinkede.

 „Måske. Men må jeg så stille dig det samme spørgsmål, Tammy?“
 „Mit svar ville være det samme som dit,“ sagde hun.
 „Der kan I bare se,“ sagde Paul, som var fulgt efter Jane med cog

nacen. „I er åbenbart skabt for hinanden.“
 Tammy så på sit ur. „Jeg er ked af at være uforskammet, men klok

ken er mange, og jeg har en masse sytøj, der venter på mig derhjemme.“ 
Hun rejste sig. „Det har været hyggeligt at tale med dig i aften, Nick, 
og jeg håber, du finder det helt rigtige lokale til din butik. Sig til, hvis 
du finder et billigt et til mig, ikke?“ sagde hun smilende.
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 „Selvfølgelig. Har du et nummer, hvor jeg kan kontakte dig?“
 „Øh ... ja, det kan du få af Jane. Farvel, Paul,“ sagde hun og kyssede 

ham på begge kinder. „Tak for en dejlig aften. Jeg finder lige din kone 
og siger farvel. Hej Nick.“

 Tammy forlod stuen, og Paul satte sig ned ved siden af Nick. „Sagde 
jeg nu som sædvanlig noget forkert?“

 „Ja, det ved du vist også godt, men det kan være lige meget,“ svarede 
Nick.

 „Nej, det synes jeg faktisk ikke, for I så ud til virkelig at komme godt 
ud af det med hinanden.“

 „Ja, hun var skøn og virkede desuden virkelig kvik.“
 „Hjerne og skønhed ... den perfekte kombination. Tammy er noget 

særligt, og meget selvstændig,“ tilføjede han. „Men du har altid været 
frisk på en udfordring, ikke?“

 „Jo, engang måske. Men nu om dage holder jeg mig til mine forret
ninger. Det er meget enklere.“

 En time senere var alle gæsterne gået. Nick hjalp Paul og Jane med at 
rydde op, og da de var gået i seng, satte han sig ind foran ilden og nød 
en cognac mere. Det var ikke hans mening, men Tammy blev hele tiden 
ved med at dukke op for hans indre blik, og han måtte indrømme, at 
han var glad for at have mødt hende. Han forsøgte at komme i tanke 
om, hvornår en kvinde sidst have haft den virkning på ham, og det gik 
op for ham, at der ikke havde været nogen siden hende ...

 Og se lige, hvad det havde ført til: Han havde lukket en succesfuld 
forretning i England og var stukket af til den anden side af jord
kloden for at finde fred. Men det, at Tammy havde vækket noget 
inde i ham, var da godt nyt, ikke? Det betød måske, at han omsider 
var kureret.

 Og der var ikke nogen grund til ikke at se Tammy igen. Hans liv 
havde været så forbandet ensomt de sidste ti år. Han havde levet et 
skyggeliv, og hvis han ikke ønskede at være alene resten af livet, var han 
nødt til at åbne sig for kærligheden igen. Men hvorfor skulle en kvinde 
som hende interessere sig for en mand som ham? Hun måtte kunne få, 
hvem hun pegede på.
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 Nick sukkede dybt. Han besluttede at sove på det og ringe til hende, 
hvis han stadig følte det samme, når han vågnede.

Da Nick kom ned dagen efter, var Jane i køkkenet.
 „Godeftermiddag.“ Hun kiggede op fra sin bærbare computer. „Har 

du sovet godt?“
 „Ja, da jeg endelig faldt i søvn, så ja,“ sagde han med et skuldertræk. 

„Jeg er virkelig dårlig til at omstille mig til en anden tidszone.“
 „Var det noget med en omelet? Jeg skulle alligevel lige til at lave en 

til mig selv til frokost.“
 „Lad mig lave den. Hvad siger du til skinke og ost?“
 „Alle tiders. Tusind tak, Nick. Kaffen står derovre. Tag dig en kop. 

Jeg skal lige have det her moodboard lavet færdig og sendt af sted til et 
magasin.“

 Nick tullede rundt i køkkenet og drak stærk sort kaffe, mens han gik 
i gang med omeletten. Han kiggede ud i den lille have bag ved huset 
og så blodbøgens kobberfarvede blade skinne i den klare septembersol. 
Det mindede ham straks om Tammys fantastiske hår.

 „Færdig,“ sagde Jane og klappede computeren i.
 „Det er omeletten også,“ sagde Nick og løftede de to halvdele over på 

tallerkenerne med en paletkniv.
 „Sikken luksus,“ sagde Jane, da Nick satte en skål grøn salat midt på 

bordet. „Måske kan du lære min mand lidt simpel madlavning på et 
tidspunkt.“

 „Han har jo altid haft dig til at lave mad til sig, mens jeg har været 
på egen hånd.“

 „Sandt nok. Og det her er lækkert. Morede du dig i går aftes?“
 „Ja, men jeg fik ærlig talt ikke snakket ret meget med de andre gæster.“
 „Nej, det lagde jeg godt mærke til.“ Jane betragtede ham, mens hun 

tog lidt salat over på sin tallerken. „Tammy plejer af indlysende grunde 
at holde mænd på afstand, men dig syntes hun åbenbart om.“

 „Tak. Hun er utroligt smuk. Mænd lægger sikkert an på hende hele 
tiden.“

 „Det gjorde de i hvert fald, da hun var ung model. Det er, som du 
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ved, en slibrig branche med masser af mænd med dårlige hensigter. Hun 
forvandlede sig til lidt af en isdronning for at beskytte sig selv, men bag 
den hårde facade er hun enormt sød og meget sårbar.“

 „Har hun ... øh ... haft mange kærester?“
 „Et par stykker, ja. Der var en ungdomskæreste, som hang på igennem 

det meste af hendes karriere, men han røg for omkring tre år siden. Så 
vidt jeg ved, har der ikke rigtig været nogen siden.“

 „Okay.“
 „Har du lyst til at ringe til hende?“
 „Jeg ... måske. Hvis du vil give mig hendes nummer.“
 „Det vil jeg gerne, hvis du lover mig ikke at knuse hendes hjerte.“
 „Hvorfor skulle jeg dog gøre det?“ spurgte Nick med rynket pande.
 „Du fortalte mig så sent som i går, at du var den evige ungkarl. Tam

my skal ikke bare være endnu et hak i din sengestolpe, Nick. Tammy er 
langt mere værd end som så. Hun har et varmt hjerte og er forbløffende 
naiv, hvad mænd angår.“

 „Jeg hører, hvad du siger, Jane, men jeg kan love dig, at jeg ikke er 
interesseret i et løst forhold. Jeg har alt for meget andet at tage mig til 
for tiden. Og jeg vil faktisk gerne mødes med hende igen. Der var helt 
afgjort kemi imellem os.“

 „Ja, det ved jeg. Det lagde hele selskabet mærke til.“ Jane smilede. „Jeg 
skal skynde mig af sted til et møde, men jeg skal nok sende dig hendes 
nummer.“

 „Tak.“
 Da Nick havde ryddet op efter den sene frokost, hørte han sin mobil

telefon sige pling og trak den op af bukselommen.
 Hej, her er Tammys nr. Ses i aften. Jane
 Nick føjede nummeret til sine kontakter og slentrede op på sit værelse. 

Han havde selvfølgelig ikke fortalt det til Jane, men da han omsider var 
faldet i søvn aftenen før, havde han drømt om Tammy. Han gik frem 
og tilbage og tænkte over, om han hellere skulle vente et par dage, før 
han ringede, for ikke at være for meget ligesom de ‘slibrige’ mænd i 
modebranchen, som Jane havde omtalt.

 Men kunne han vente et par dage?
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 Nej. Han havde lyst til at se hende med det samme, kigge ind i hendes 
fantastiske grønne øjne, røre ved det vidunderlige hår ... han savnede 
hende.

 For helvede, Nick, hvad er det, hun har gjort ved dig?
 Hvad det end var, fandt han få minutter senere sin mobil frem igen 

og ringede til det nummer, Jane havde givet ham.
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Den klokke, der angav, at der var trådt en kunde ind i galleriet, 
ringede i baglokalet. Posy rejste sig fra computeren og gik ud i 

udstillingslokalet.
 „Er der noget, jeg kan hjælpe med?“ spurgte hun automatisk, idet 

hun trådte ind i lokalet, for at sikre sig, at den person, der var kommet 
ind, ikke troede, at galleriet var øde, og stak af med et maleri.

 „Ja, det kan du tro. Hej Posy.“
 Hun standsede brat op, og hendes hjerte begyndte at hamre. Han 

stod midt i udstillingslokalet og kiggede på hende.
 „Jeg ...“ Posy løftede en hånd op til sin hals for at dække over den 

rødmen, der helt sikkert var ved at brede sig til hendes ansigt. „Hvordan 
fandt du mig?“

 „Tja,“ sagde han og gik et par skridt hen mod hende, „jeg vil ikke 
påstå, at jeg var nødt til at hyre en privatdetektiv. Den første, jeg spurgte, 
vidste, nøjagtig hvor du arbejdede. Du er et ret kendt ansigt i Southwold, 
men det ved du vel.“

 „Det tvivler jeg på,“ svarede Posy afvisende.
 „Men det er lige meget. Her er du i hvert fald.“
 „Ja. Hvad vil du?“
 „Jeg vil bare ... jeg vil nok bare hilse ordentligt på dig efter vores tem

melig underlige møde på båden.“
 „Aha.“ Hun kiggede væk for at se på hvad som helst andet end ham. 

Han havde set fantastisk godt ud, da han var i starten af tyverne, men 
nu var han uden tvivl den flotteste mand, hun havde set i årtier, selvom 
han var et par år ældre end hende. Og hun ville ikke lade de fysiske 
reaktioner tage hjernen som gidsel igen.

 „Hvor længe er det siden, Posy? Det må være næsten halvtreds år.“
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 „Deromkring, ja.“
 „Ja,“ sagde han, og så stod de begge tavse en tid. „Du ligner stadig 

dig selv på en prik.“
 „Selvfølgelig gør jeg ikke det, Freddie! Jeg er en gammel kvinde.“
 „Og jeg er en gammel mand,“ sagde han med et skuldertræk.
 Der opstod igen en pinlig tavshed, som Posy nægtede at afbryde.
 „Hør, jeg tænkte på, om du vil lade mig invitere dig på frokost en 

dag? Jeg vil gerne have lejlighed til at forklare.“
 „Forklare hvad?“
 „Hvorfor jeg ... ja, hvorfor jeg forlod dig.“
 „Det er der ingen grund til. Det er sne, der faldt i fjor,“ svarede Posy 

bestemt.
 „Jeg er sikker på, at du havde glemt alt om mig, indtil jeg helt ud af 

det blå dukkede op på båden, men lad mig i det mindste invitere dig 
på frokost, så vi kan høre, hvad der er sket i hinandens liv i de mellem
liggende år. Sig nu ja, Posy. Jeg har kun været tilbage i Suffolk i et par 
måneder – jeg gik på pension sidste år – og jeg kender endnu ikke ret 
mange mennesker her.“

 „Okay,“ svarede Posy, inden hun kunne nå at standse sig selv, først og 
fremmest fordi hun ville have ham ud af vagten så hurtigt som muligt. 
Hun vidste, at hun ikke viste sig fra sin bedste side, for hun var kommet 
styrtende direkte til galleriet fra haven, hvor hun havde revet blade sammen.

 „Tak. Er der et sted, du foretrækker?“
 „Nej, du bestemmer.“
 „Så lad os sige The Swan. Det er det eneste sted, jeg kender, der er 

godt. Hvad siger du til torsdag? Det er min fridag fra båden.“
 „Det kan jeg godt.“
 „Kan klokken et passe dig?“
 „Ja, det er helt perfekt.“
 „Glimrende. Så ses vi på torsdag klokken et. Farvel, Posy.“
 Freddie gik, og Posy trak sig tilbage til kontoret for at sidde ned og 

genvinde roen.
 „Hvad laver du, din tåbelige gamle kone?! Har du glemt, hvordan 

han knuste dit hjerte sidste gang?“
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 Men trods alvoren i, at Freddie Lennox var spadseret ind i hendes liv 
som et genfærd fra gamle dage, lo Posy for sig selv.

 „Kors, det her var muligvis endnu mere pinligt end dengang, han ved 
en fejl kom ind på dit værelse, og du var splitternøgen!“

Posy skammede sig helt over, hvor meget umage hun gjorde sig med 
sine forberedelser til frokosten med Freddie. Han var, når alt kom til 
alt, en mand, som hun ikke havde set i næsten halvtreds år, men hvad 
vigtigere var, var han ikke det fjerne minde, som han havde regnet med. 
Deres forhold og dets bratte afslutning havde efterladt et uudsletteligt ar 
i hendes hjerte. Det havde på mange måder formet hendes liv.

 Mens hun kiggede sit tøj igennem og indså, at hun ikke havde købt 
noget nyt i adskillige år, gik det alligevel op for hende, at frokostaftalen 
udgjorde det spark bagi, som hun havde brug for.

 „Du har ladet dit udseende sejle, Posy,“ sagde hun strengt til sig selv. 
„Du har brug for sådan en makeover, som de kalder det i fjernsynet.“

 Dagen efter tog hun derfor ind til Southwold og blev klippet og fik de 
grå hår, der havde spiret på hendes hoved de seneste ti år, farvet. Bagefter 
gik hun ind i damebutikken, der havde sommerudsalg.

 Hun prøvede alt, hvad de havde i hendes størrelse – stadig 40, note
rede hun sig tilfreds – men det hele var enten for konet eller for ungdom
meligt.

 „Hvad siger De til at prøve de her, mrs. Montague? De er lige kom
met, så jeg er bange for, at de ikke er på udsalg.“

 Ekspedienten stod med et par sorte jeans.
 „De må da være beregnet til en teenager?“
 „De har fantastisk flotte ben, mrs. Montague, så hvorfor ikke vise 

dem frem? Og jeg tænkte, at den her skjorte ville passe godt til.“
 Posy tog den kornblomstblå bomuldsskjorte og jeansene med ind i 

prøverummet, og fem minutter senere kiggede hun overrasket på sig 
selv i spejlet. Bukserne fremhævede ganske rigtigt hendes lange ben, 
som stadig var faste og stærke på grund af alle de timer, hun tilbragte i 
haven, og skjorten stod ikke alene godt til hendes teint, den var også løs 
nok til at kamuflere hendes slappe mave.
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 „Jeg trænger også til en ny bh,“ sagde hun til sig selv, da hun fik tøjet 
af og så den uformelige grå tingest, der dækkede hendes bryster.

 Posy forlod til sidst butikken med to poser. Hun havde købt to par 
jeans, tre nye skjorter, en bh og et par skinnende sorte støvler, der gik 
op til lige under knæet.

 „Jeg håber ikke, jeg bliver helt til grin, fordi jeg klæder mig som en 
teenager,“ mumlede hun for sig selv på vej hen til sin bil. Så kom hun 
til at tænke på Freddie iført lærredsbukser, blazer og kæk stråhat og blev 
enig med sig selv om, at det var okay.

„Hold op, hvor ser du godt ud, Posy,“ sagde Freddie, idet han rejste sig 
for at byde hende velkommen, da hun næste dag fandt hans bord.

 „Tak,“ sagde hun og satte sig på den stol, han trak ud over for sin 
egen. „Du ser heller ikke værst ud.“

 „Jeg tog mig den frihed at bestille en flaske chardonnay til os. Jeg 
kan huske, at du plejede at drikke hvidvin. Når vi altså ikke drak gin,“ 
sagde han med et smil.

 „Jo tak, det ville da være dejligt med et glas.“
 Freddie skænkede et glas vin til hende og løftede så sit eget. „Lad os 

skåle for dit gode helbred.“
 „Og dit.“ Posy tog en slurk.
 „Det er helt underligt, at skæbnen skulle det sådan, at vi mødtes igen 

efter så mange år, ikke?“ sagde han.
 „Jeg ved ikke, om du kan huske det, men vi stammer jo begge to fra 

Suffolk, ikke?“
 „Selvfølgelig husker jeg det. Hvor længe har du været tilbage?“
 „I mere end tredive år efterhånden. Mine børn er vokset op her.“
 „Hvor?“
 „I mit barndomshjem lige uden for Southwold.“
 „Aha.“ Freddie drak af sin vin. Posy så ham tøve, før han fortsatte: 

„Var det et godt hjem for din familie? Ingen dårlige minder?“
 „Nej, overhovedet ikke. Hvorfor skulle der være det? Jeg elskede huset 

som lille.“
 „Selvfølgelig,“ sagde Freddie.
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 „Er der noget galt?“ spurgte Posy efter at have gransket det velkendte 
ansigt. Han havde altid set ud, som han gjorde nu, når der var noget i vejen.

 „Slet ikke, min ven, slet ikke. Det glæder mig meget, at du flyttede 
tilbage hertil og var lykkelig.“

 „Er lykkelig, faktisk. Jeg bor der stadig.“
 „Det siger du ikke? Der kan man bare se.“
 „Du virker overrasket. Hvorfor det?“
 „Det ... ved jeg ikke helt. Jeg havde nok bare forestillet mig, at du ville 

fare verden rundt på jagt efter sjældne planter og dyr. Skal vi bestille?“ 
Freddie rakte hende et menukort.

 Mens Freddie læste menukortet, studerede Posy ham diskret hen over 
toppen af sit eget og spekulerede på, hvad det var ved hendes tilbage
venden til Admiral House, der lod til at have rystet ham.

 „Jeg tager dagens fangst. Hvad med dig?“ spurgte han.
 „Jeg tager det samme, tak.“
 Freddie kaldte tjeneren over, og da han havde bestilt deres mad, tog 

Posy endnu en slurk af sin vin. „Fortæl mig noget mere om dig selv, 
Freddie. Hvad har du lavet i alle disse år?“

 „Mit liv har ærlig talt været ret gennemsnitligt. Du husker måske, 
at jeg allerede dengang havde indset, at jagten på berømmelse ikke var 
noget for mig, så jeg læste jura og blev advokat. Da jeg var i trediverne, 
giftede jeg mig med en anden jurist, og vi havde et fint liv sammen. Hun 
døde desværre for to år siden, kort efter at vi havde købt et lille hus her i 
Southwold. Planen var at leve vores pensionisttilværelse her, tulle rundt 
på en båd og rejse lidt.“

 „Det gør mig ondt, Freddie. I var gift længe. Det må have været et 
forfærdeligt chok pludselig at blive alene.“

 „Ja, det var det, især fordi Elspeth og jeg aldrig fik børn. Hun ville 
ikke have nogen. Hun havde alt for travlt med at gøre karriere. Nu hvor 
jeg tænker over det, har jeg svært ved at se Elspeth ‘tulle rundt’ som 
pensionist. Hun var ærgerrig og ambitiøs, så det var sikkert bedst, at 
hun døde, mens hun stadig var på toppen. Jeg har altid syntes godt om 
stærke kvinder, som du ved.“

 Posy ignorerede den sidste bemærkning. „Hvor ligger dit hus?“
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 „For enden af en smal gade lige midt i byen. Jeg ville måske nok have 
foretrukket havudsigt og en lidt større have, men efterhånden som man 
bliver ældre, er man nødt til at være pragmatisk og vælge noget, der ligger 
tæt på alting. Det er et gammelt malteri med et lille tilstødende hus, hvor 
maltmesteren oprindeligt boede. Jeg er næsten færdig med at sætte begge 
dele i stand, og så er det min plan at leje malteriet ud,“ sagde han, netop 
som deres fisk blev sat på bordet. „Det her ser virkelig godt ud, må jeg sige.“

 Mens de spiste, kunne Posy ikke lade være med at kaste skjulte blikke 
på Freddie og undre sig over deres genforening. Han havde ikke forandret 
sig det mindste og var stadig den kunstneriske jurastuderende, hun engang 
havde elsket ... tanken om, at de sad her sammen efter så mange år, gjorde 
hende helt bevæget.

 „Hvad så med dig, Posy?“ sagde Freddie og smilede til hende hen over 
bordet, da tjeneren havde ryddet deres tallerkener af. „Du har allerede 
fortalt, at du har mand og børn.“

 „Du godeste, nej! Ikke en mand, i hvert fald. Jonny døde for mere 
end tredive år siden. Jeg har været enke i mange år.“

 „Det er jeg ked af at høre. Så har dine børn været ganske små dengang? 
Det må have været svært for dig.“

 „Ja, det var svært, men man lærer at klare sig. Jeg har faktisk nogle 
vidunderlige minder om drengene som små. Det var os tre sammen mod 
hele verden. De holdt mig oppe.“

 „Det overrasker mig, at du aldrig giftede dig igen, Posy. En kvinde 
som dig ...“

 „Der var ingen, jeg brød mig om.“
 „Men du må da have haft bejlere?“
 „Der har været et par stykker i årenes løb, ja. Vil du have dessert, eller 

skal vi gå direkte videre til kaffen?“
 Mens de drak kaffe, fortalte Posy Freddie resten af sin livshistorie.
 „Det var sandt at sige haven, der reddede mig. At se den vokse og tage 

form må være lidt ligesom den tilfredsstillelse, du følte, når du vandt en 
sag i retten.“

 „Jeg tror faktisk, det er mere meningsfuldt end som så, min ven. Du 
har skabt noget ud af ingenting.“
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 „Hvis du har lyst til at besøge Admiral House, kan jeg vise dig haven.“
 Freddie svarede ikke. I stedet vinkede han tjeneren over og bad om 

regningen. „Jeg giver denne gang. Det har været alle tiders at snakke 
om gamle dage, Posy, men jeg er bange for, at jeg er nødt til at gå nu. 
Klokken tre kommer der en elektriker og sætter spotlights op i loftet i 
malteriet. Du burde kigge forbi og se det engang.“

 Han stak nogle sedler ind under regningen på bordet og rejste sig. 
„Du må undskylde, at jeg sådan styrter af sted, men jeg havde glemt 
tiden. Farvel, Posy.“

 „Farvel.“
 Da han var gået, sukkede hun dybt og drak det sidste af vinen i sit 

glas. Hun var fuldstændig forvirret, rystet, over hans bratte opbrud. Det 
var trods alt ham, der havde opsøgt hende og taget initiativet til deres 
frokost, og hun spekulerede på, hvad hun mon havde sagt eller gjort, 
der havde fået ham til at gå så forhastet.

 „Måske havde han vitterlig glemt tiden,“ mumlede Posy for sig selv, 
idet hun rejste sig for at gå. Hvordan det end hang sammen, kunne 
hun ikke lade være med at føle sig lidt dum, mens hun spadserede hen 
ad gaden i den klare septembersol. Hun havde brugt en stor del af sin 
tid de seneste to dage på at gruble over, hvad hun skulle sige, hvis han 
inviterede hende ud igen, og om hun nogensinde ville kunne tilgive 
ham, at han uden videre havde slået op med hende dengang for mange 
år siden. For hendes vedkommende var den fysiske tiltrækning i hvert 
fald stærk, og hun havde også nydt hans selskab i dag.

 „Åh, Posy, hvornår bliver du nogensinde voksen og holder op med at 
drømme?“

 Mens hun kørte hjemad – meget forsigtigt, fordi hun havde drukket 
to glas vin – kom hun i tanke om, at Freddie oprindeligt havde foreslået, 
at de skulle spise frokost sammen, fordi han ville forklare, hvorfor han 
havde forladt hende. Men det havde han ikke sagt et ord om.

 „Mænd,“ sagde hun, mens hun skiftede ud af sit smarte nye tøj og trak 
i et par gamle og langt mere Posyagtige bomuldsbukser og en mølædt 
sweater. Så gik hun ud i haven.
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„Tusind tak, fordi du hentede børnene,“ sagde Amy taknemligt, da 
Marie Simmonds åbnede hoveddøren for hende. „Jeg var virkelig 

på spanden, fordi min barnepige har lagt sig med den her forfærdelige 
forkølelse.“

 „Det var ingen ulejlighed. Har du tid til en kop te?“ spurgte Marie. 
„Børnene har fået aftensmad, og de sidder inde i stuen og ser fjernsyn.“

 Amy kastede et blik på sit ur. „Gerne, hvis du er helt sikker på, at jeg 
ikke kommer til ulejlighed.“

 „Nej, selvfølgelig ikke. Kom indenfor.“
 Amy fulgte efter Marie igennem den smalle gang hen til det lille, 

men rene og ryddelige køkken. Huset lå i en ny udstykning sammen 
med halvtreds andre, der var nøjagtig mage til, og var derfor egentlig 
slet ikke Amys stil, men det varme og hyggelige køkken gjorde hende 
alligevel misundelig, når hun sammenlignede huset med sin egen nu
værende bolig.

 „Jeg gør det gerne igen en anden gang, Amy. Du skal bare sige til. 
Jeg har ikke det mindste imod at hente børnene og passe dem i et par 
timer. Jeg har fri allerede klokken tre, så jeg kan hente dem halv fire, og 
Josh og Jake leger rigtig godt sammen,“ tilføjede Marie.

 „Det er utroligt pænt af dig at tilbyde det,“ sagde Amy, „men nu 
hvor jeg har fået bilen tilbage fra værkstedet, burde det hele blive lidt 
nemmere.“

 „Mælk og sukker?“
 „Ja tak, begge dele,“ svarede Amy.
 „Endnu en, der uden problemer holder den slanke linje, nøjagtig som 

Evie,“ sukkede Marie og lavede en kop sort kaffe til sig selv.
 „Er Evies datter begyndt på kostskolen?“ spurgte Amy.
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 „Ja. Hun har været der i et par uger nu, og på trods af alle sine ind
vendinger elsker hun det. Det var tilsyneladende din svigermor, Posy, 
der fik Clemmie overtalt. Hun er virkelig en ... interessant dame.“

 „Ja, det er hun,“ indrømmede Amy. „Posy er utroligt stærk. Hver gang 
jeg bliver lidt nedtrykt, tænker jeg på hende og siger til mig selv, at jeg 
skal tage mig sammen. Men hvordan har Evie det så med, at hendes 
datter er taget på kostskole?“

 „Hun savner selvfølgelig Clemmie helt vildt. Det må også være en
somt for hende at være helt alene i det store hus.“

 „Posy har altid holdt meget af Evie,“ bemærkede Amy.
 „Ja,“ sagde Marie, „de tilbragte en masse tid sammen, dengang de 

begge to arbejdede i Nicks antikvitetsforretning.“
 „Men hvorfor mon Evie virkede så forlegen, da hun mødte Posy efter 

oplæsningen. Jeg ved, Posy går og grubler over, hvad hun kan have gjort 
hende.“

 „Jeg ved det helt ærligt ikke,“ svarede Marie med et skuldertræk. „Evie 
er meget reserveret – det har hun altid været. Men tror du virkelig, at 
Posy vil sælge Admiral House?“

 „Jeg har svært ved at tro det. Huset har tilhørt hendes familie i mindst 
et par hundrede år, men jeg tror desværre ikke, at hun har råd til at sætte 
det i stand.“

 „Måske testamenterer hun det til sine sønner, og så bliver du medejer 
af det,“ sagde Marie. „Og jeg tror, det ville være lidt rarere for dig, Sam 
og børnene end jeres nuværende hjem.“

 „Posy har mange gange tilbudt os, at vi alle sammen kunne flytte ind, 
men Sam har altid takket nej.“ Amys stolthed gjorde hende lidt spids. 
„Men nu håber jeg ikke, at vi skal blive boende, hvor vi bor, ret meget 
længere. Sam har gang i et stort ejendomsprojekt.“

 „Ja, det har jeg hørt om,“ nikkede Marie.
 „Har du?“ spurgte Amy overrasket. „Hvordan kan det være?“
 „Det er ikke noget stort mysterium. Jeg er jo ejendomsmægler, og Sam 

har været på kontoret et par gange for at kigge på mulige køb. De steder, 
han er interesseret i, tyder på, at han har nogle penge i baghånden. Der 
må være en meget rig investor involveret.“
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 Maries nysgerrighed begyndte at irritere Amy. „Det ved jeg desværre 
ingenting om. Jeg blander mig ikke i Sams forretninger.“ Hun tømte 
tekoppen og kiggede på sit ur. „Nu må vi vist hellere se at komme af 
sted.“

 „Ja, selvfølgelig.“ Marie betragtede Amy, idet hun rejste sig op. „Jeg 
traf for resten en af dine venner for et par dage siden.“

 „Det siger du ikke? Hvem?“
 „Sebastian Girault. Han kom ind for at spørge efter nogle vinterleje

mål. Han er tilsyneladende i gang med en ny bog, og han vil leje noget 
i Southwold, hvor han kan bure sig inde i et par måneder og skrive i 
fred og ro.“

 „Jeg ville nu ikke kalde ham en ven, Marie. Tværtimod, faktisk.“
 „Du ved godt, hvad jeg mener.“ Marie blinkede forsorent. „Han vir

kede meget interesseret i dig den dag til oplæsningen, og han er sååååå 
flot.“

 „Synes du virkelig?“ Amy gik ind i stuen. „Kom så, unger, vi skal 
hjemad.“

De fem kilometer hjem i bilen følte Amy sig hele vejen oprevet over sin 
samtale med Marie. Siden hun i selskab med Posy havde truffet hende 
og Evie et par uger tidligere, havde Marie opsøgt hende i skolegården, 
tydeligvis ivrig efter at starte et venskab. Hun havde været Amys redning 
her til morgen, hvor hun tilbød at hente Jake og Sara og tage dem med 
hjem, indtil Amy kunne hente dem, men der var noget ved den familiære 
måde, hun talte til Amy på – som om de havde kendt hinanden i årevis – 
der gjorde hende utilpas. Marie var tydeligvis en sladdertaske, der ivrigt 
greb hver eneste lille oplysning, hun fik, og selvom hun sandsynligvis 
ikke mente noget ondt med det, generede det Amy, der betragtede di
skretion som en af de største dyder.

 „Jeg gætter på, at det halve af Southwold nu sladrer om min affære 
med Sebastian Girault,“ mumlede Amy for sig selv, idet hun holdt ind 
foran huset.

 Sam var som sædvanlig ikke hjemme, så Amy gav børnene et bad, 
læste godnathistorie for dem og lagde dem i seng. Så tog hun sin taske og 

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   110 09-09-2019   14:30:45



111

fandt tyve pund, som hun lagde i sin nødbeholdning i en dåse i bunden 
af garderobeskabet, hvor Sam ikke ville finde den. Til sidst satte hun 
sig til rette foran brændeovnen med Sebastian Giraults bog og ventede 
på, at Sam skulle komme hjem. Hun håbede bare, at han ikke var fuld. 
Efterhånden som hun læste, kunne hun trods sine negative følelser for 
forfatteren ikke lade være med at blive fortryllet og bevæget af romanen. 
En, der kunne skrive så gribende og med så stor forståelse for menne
skelige følelser, kunne vel ikke være helt umulig?

 Amy stirrede ind i ilden. Det, Marie havde sagt tidligere på dagen, 
var helt bestemt latterligt. Hvorfor i alverden skulle nogen så berømt 
som Sebastian Girault være det mindste interesseret i en yderst ordinær 
deltidsreceptionist med to børn?

 Da hun hørte skridt på stien op til hoveddøren, smækkede hun bogen 
i. Og som altid, når Sam vendte tilbage fra pubben, steg Amys puls. 
Døren gik op, og Sam kom ind i stuen.

 „Hej, skat.“ Sam bøjede sig ned for at kysse hende, og hun mærkede 
den sædvanlige lugt af øl i hans ånde. „Jeg kan se, at du har fået bilen 
igen. Gudskelov.“

 „Ja, det må du nok sige,“ sukkede Amy. „Den dårlige nyhed er, at 
reparationerne kostede mere end tre hundrede pund.“

 „Shit. Hvordan har du betalt dem?“
 „Min løn var heldigvis lige gået ind, så jeg betalte med kortet. Der 

er et lille stykke ned til kreditmaksimum, men vi kommer til at leve af 
suppe og bagte kartofler resten af måneden.“

 Amy ventede nervøs på hans reaktion, men Sam sank ned på sofaen 
med et suk. „Åh, skat, jeg er virkelig ked af det, men med lidt held kan 
vi snart lægge alt det her bag os.“

 „Det lyder godt,“ sagde Amy lettet over, at Sam virkede positiv og 
optimistisk. „Er du sulten?“

 „Nej, jeg spiste på grillen på vej hjem.“
 „Okay. Jeg er ked af det, men det er nok sådan noget, du bliver nødt 

til at lade være med det næste par uger, hvis vi skal klare det økonomisk.“
 „Siger du, at en mand ikke må købe en bakke pomfritter til sig selv 

efter en hård arbejdsdag?“
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 „Det, jeg siger, er, at vi har et kæmpe overtræk, og vi er nødt til at 
prioritere børnenes behov, indtil vi får styr på økonomien. Sara trænger 
desperat til et par nye sko, Jake har brug for en jakke og ...“

 „Hold op med at forsøge at give mig dårlig samvittighed!“
 „Det er ikke det, jeg gør. Jeg fortæller dig bare kendsgerningerne. Der 

er virkelig ingen penge til noget som helst i denne måned.“
 „Ved du hvad ...“ Sam rystede på hovedet, og hans blik blev mørkt. 

„Du er ved at udvikle dig til en af de der koner, som mænd gruer for at 
tage hjem til.“ Han rejste sig og gik hen mod hende.

 „Det er jeg virkelig, virkelig ked af. Jeg ... jeg tror lige, jeg går en tur. 
Jeg har brug for en mundfuld frisk luft.“ Hun rejste sig, snuppede hur
tigt sin frakke og smuttede ud ad døren, inden han kunne nå at standse 
hende.

 „Ja, gør endelig det,“ hånede han. „Skrid fra et skænderi som sædvan
lig i stedet for at få det overstået her og nu. Den stakkels hårdtprøvede 
perfekte hustru og mor, den ...“

 Amy hørte ikke mere, mens hun hurtigt gik hen ad vejen i retning af 
byen med sviende tårer i øjnene. Hun vidste af erfaring, at det var den 
bedste måde at klare det på, når han var fuld. Hvis hun blev væk længe 
nok, ville han ligge og snorke på sofaen, når hun vendte tilbage. Og den 
friske havluft ville klare hendes tanker. Det var en smuk aften, og Amy 
travede rask langs vandet, indtil hun fandt en bænk. Så satte hun sig og 
stirrede ud i mørket, mens bølgerne slog mod sandet længere nede.

 Det vidtstrakte hav fik hende altid til at føle sig lille og betydningsløs, 
hvilket satte hendes problemer i perspektiv. Hun sad og trak vejret dybt 
i takt med bølgeslagene og forsøgte at falde til ro. På den anden side 
af havet fandtes der mennesker, hvis liv blev ødelagt af krig, fattigdom 
og hungersnød. Der var hver eneste dag børn, der døde af forfærdelige 
sygdomme eller blev hjemløse, forældreløse eller lemlæstede ...

 Amy tænkte på, hvor heldig hun var. Selvom hendes liv – og Sam – 
var en udfordring, havde hun to sunde børn, tag over hovedet og mad 
på bordet.

 „Husk, at du bare er én blandt en milliard myrer, der kryber rundt 
på Jordens overflade og forsøger at overleve,“ sagde hun højt til sig selv.
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 „Meget poetisk. Og meget rigtigt.“
 Stemmen bag hende fik hende til at springe op, snurre rundt og 

instinktivt lægge armene over brystet. Hun stirrede på den høje skik
kelse i lang frakke og med hatten trukket godt ned over ansigtet som 
beskyttelse imod vinden. Amy vidste nøjagtig, hvem det var.

 „Undskyld, jeg forskrækkede dig. Jeg tror, vi har truffet hinanden 
før.“

 „Ja. Hvad laver du her?“
 „Jeg kunne stille dig det selvsamme spørgsmål. For mit eget vedkom

mende var jeg bare ude for at slentre en aftentur, inden jeg lukker mig 
inde på mit hotelværelse de næste otte timer.“

 „Jeg så, at du ikke længere bor på vores hotel.“
 „Nej, jeg foretrækker et sted med en mere pålidelig varmtvands

forsyning, så jeg ikke behøver at få receptionisten til at græde.“
 „Ah.“ Amy vendte sig om og satte sig igen på bænken.
 „Og du sidder vel her, fordi du vil være i fred?“
 „Ja,“ svarede hun kort for hovedet.
 „Men inden jeg går, er jeg nødt til at sikre mig, at mine hårde ord 

til dig for et par uger siden ikke er en del af årsagen til din nuværende 
sindstilstand.“

 „Selvfølgelig er de ikke det. Kan vi ikke bare glemme dem?“
 „Jo. Et sidste spørgsmål: Har du haft mulighed for at læse min bog?“
 „Noget af den.“
 „Og?“
 „Jeg elsker den,“ svarede Amy sandfærdigt.
 „Det glæder mig.“
 „Du er forfatter. Selvfølgelig glæder det dig, når nogen kan lide dine 

værker.“
 „Ja, men jeg er særligt glad for, at du kan lide den. Og nu vil jeg smutte 

og lade dig være i fred med dit hav.“
 „Tak.“ Amy fik pludselig dårlig samvittighed over sin uhøflighed. „Du 

må meget undskylde, hvis jeg virker afvisende. Jeg er bare lidt nedtrykt.“
 „Der er ingen grund til at undskylde. Tro mig, jeg har selv prøvet at 

være der og er det stadig med mellemrum. Det eneste, jeg kan sige, og 
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det ved jeg af bitter erfaring, er, at livet sædvanligvis bliver bedre, hvis 
man forsøger at se lyst på tingene.“

 „Jeg har forsøgt at se lyst på tingene i årevis, men det lader ikke rigtig 
til at hjælpe.“

 „Så skal du måske granske problemet lidt nøjere, finde den virkelige 
årsag til din nedtrykthed og gøre noget ved den.“

 „Du lyder ligesom en selvhjælpsbog.“
 „Det kan der være noget om. Beklager.“
 „Du må undskylde, at jeg siger det, men personligt mener jeg, at al 

den slags er noget selvoptaget vås. Prøv du lige at have to børn, et arbejde 
og ingen penge. Så er man bare nødt til at tage sig sammen.“

 „Du er altså på ‘tag dig sammen’holdet?“
 „Absolut.“ Amy nikkede heftigt.
 „Og det er så derfor, du sidder alene på en bænk i mørket og er ved 

at gå i spåner?“
 „Jeg er ikke ved at gå i spåner. Jeg havde bare brug for ... en mundfuld 

frisk luft.“
 „Naturligvis. Nå, men jeg har allerede trængt mig på for længe. Vi 

ses.“
 „Ja, vi ses.“
 Ud ad øjenkrogen så Amy Sebastian Girault trave videre hen ad vejen. 

Objektivt set kunne hun godt forstå, hvorfor kvinder som Marie syntes, 
at han var tiltrækkende. Han gjorde bestemt indtryk.

 Hun følte sig faktisk lidt roligere, da hun gik hjemad. Det her var 
hendes lod, hendes liv, og hun måtte bare få det bedste ud af det. Men 
hun kunne ikke lade være med at tænke på Sebastians ord om at finde 
den virkelige årsag til sin nedtrykthed og gøre noget ved den.

 Hun blev stående foran sit hjem i et par minutter og gruede for at gå 
ind. Amy måtte med et tungt hjerte indrømme over for sig selv, at hun 
godt vidste, hvad årsagen kunne være.
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8

„Må jeg ringe og give Dem mit endelige svar på mandag?“ spurgte 
Nick. „Jeg skal lige sikre mig, at finansieringen er på plads, og 

have otteogfyrre timer til at sove på det. Men jeg er nioghalvfems procent 
sikker på, at jeg tager det.“

 „Udmærket. Jeg ser frem til at høre fra Dem på mandag, mr. Mon
tague.“

 De to mænd gav hinanden hånden, og Nick gik ud ad døren. Han 
vendte sig om for igen at kigge på butikslokalet og forestille sig, hvordan 
den forfaldne facade ville se ud med et friskt lag mørk smaragdgrøn 
maling og hans navn i guld oven over vinduerne.

 Han følte sig ret sikker på, at lokalet var det helt rigtige til hans antik
viteter. Det havde et stort vinduesareal som blikfang for forbipasserende, 
og ud over den rummelige butik var der en stor kælder med god plads 
til værksted og lager.

 Han krydsede den tæt trafikerede Fulham Road og følte sig vældig 
godt tilfreds med placeringen lige midt i en række forretninger med dyre 
antikviteter, interiørbutikker og designershowrooms. Han ville ganske 
vist komme til at betale mere i husleje, end han havde budgetteret med, 
og det gjorde det risikabelt. Hans ti år i udlandet betød, at han intet 
omdømme havde i England og måtte starte fra bunden.

 Og dog var det intet af ovenstående, der skræmte ham og fik ham til 
at ville sove på det, inden handlen blev lukket med et håndslag. Der var 
en langt mere grundlæggende beslutning at tage: Var han fuldstændig 
sikker på, at han ville leve sit liv i England?

 Nicks mobiltelefon ringede. „Hej Tam ... Ja, jeg tror, jeg har fundet 
det rigtige. Hvor er du? Okay, hvad siger du til The Bluebird på King’s 
Road? Jeg giver. Vi ses om ti minutter. Hej.“
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 Ved synet af trafikken, som var gået fuldstændig i stå, blev Nick enig 
med sig selv om at gå den lille kilometer til restauranten i stedet for at 
tage en taxa. Selvom han kunne mærke en efterårsagtig kølighed i luf
ten, skinnede solen, og himlen var meget blå. Mens Nick gik, grundede 
han over, hvor vidunderligt livet var. Efter i ti år at have trådt vande 
følelsesmæssigt og undgået alle tanker om at vende hjem til England, 
fordi det ganske enkelt ville være for smertefuldt, oplevede han nu efter 
bare to uger noget, der kun kunne beskrives som lykke.

 Var han bare omtumlet af jetlag, eller befandt han sig i en eller anden 
form for hjemkomstrus? Der måtte findes en forklaring på hans følelse 
af, at mørket pludselig var lettet, og han i stor fart susede tilbage mod 
menneskeheden.

 Hvis det ikke var en af de to muligheder – og Nick måtte indrømme, 
at det var temmelig tvivlsomt – var der kun én mulig forklaring på hans 
nuværende eufori: Tammy.

 Siden de mødtes første gang til Jane og Pauls middagsselskab, havde 
de været sammen hele tiden. De var begge på jagt efter lokaler til deres 
forretning og mødtes over en kop kaffe, en sandwich eller en fyraftens
drink for at dele deres oplevelser med hinanden. De jamrede sig over 
lejen i de egnede lokaler og glemte så alt om deres forretning for i stedet 
at fortælle hinanden om deres liv, overbevisninger og drømme og håb.

 Nick kunne ikke mindes, at han nogensinde havde været så afslappet 
i selskab med et andet menneske, og da slet ikke en kvinde. Tammy var 
moden, tjekket og intelligent. Der var ingen af de sædvanlige neuroser, 
som ellers syntes at plage de fleste enlige kvinder, Nick havde kendt. 
Hun virkede tilfreds og afslappet, rolig og selvsikker, og hvis hun var 
typen, der kunne finde på at koge nogens kælekanin, havde han ikke 
set antydning af det endnu.

 Indtil videre var de bare venner. Mens Nick gik hen ad gaden, ind
rømmede han over for sig selv, at han faktisk ikke vidste, om Tammy 
holdt af ham som en ven eller måske følte mere end det. En kvinde som 
hende kunne få, hvem hun pegede på.

 Som han gik der, vidste han også, at Tammy havde skabt stor forvir
ring i hans sind. Han følte ikke længere, at han kunne træffe en rationel 
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beslutning om sin fremtid. Ville det være på grund af hende, hvis han 
besluttede at blive i London?

 Og han kunne ikke så godt fortælle Tammy om sit dilemma. Hun 
ville tro, han var helt fra forstanden, hvis han sagde, at hans fremtids
planer byggede på, om hun ville være en del af dem eller ej. Det sidste, 
han ønskede at gøre, var at skræmme hende bort ved at gå for hurtigt 
frem, men måske kunne han på en eller anden måde vurdere, om hun 
havde varmere følelser for ham, hen over frokosten. Og så måtte han 
tage den derfra.

 Han kom ind i restauranten og så Tammy sidde på en sofa i baren 
med de lange ben i et par jeans og iklædt en grøn cashmeresweater, der 
matchede hendes øjenfarve. Hun havde aldrig været smukkere.

 „Hej Tam.“ Han bøjede sig ned og kyssede hende varmt på begge 
kinder.

 „Hej Nick.“ Hun smilede op til ham.
 „Skal vi finde et bord? Jeg er ved at dø af sult.“
 „Gerne.“ Tammy rejste sig, og de blev vist hen til et bord. „Det her 

sted er en opgradering i forhold til vores sædvanlige frokostmødesteder. 
Du må have noget at fejre.“

 „Ja, det håber jeg. Hvad siger du til et glas champagne?“ spurgte Nick, 
idet de satte sig ned.

 „Lyder herligt. Det er trods alt fredag.“
 „Bestemt,“ nikkede han. „Alle undskyldninger gælder.“
 „Nick?“
 „Ja?“
 „Hvorfor stirrer du sådan på mig?“
 „Undskyld ... jeg tænkte bare ... på noget.“
 „Hvad?“
 Nick stak sig selv en mental lussing for sit romantiske dagdrømmeri, 

som havde involveret en lille fløjlsovertrukken æske og hendes fine hvide 
finger. Han sagde meget bestemt til sig selv, at han åbenbart var ved 
at gå fra forstanden, og tog menukortet. „Ikke noget vigtigt. Jeg tager 
rødspættefileten med kartofler. Hvad med dig?“

 „Jeg tror, jeg tager det samme.“
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 Nick bestilte deres mad og to glas champagne. „Dejligt at se en kvinde, 
der er glad for mad.“

 „Så ville du ikke have brudt dig om mig for et par år siden. Jeg var 
besat af min krop. Jeg spiste stort set ingenting,“ sagde Tammy. „Hele 
min karriere var jo afhængig af min figur, ikke? Da jeg droppede model
arbejdet, besluttede jeg at spise, nøjagtig hvad jeg havde lyst til, og gæt, 
hvad der så skete ... jeg har knap nok taget et gram på siden. Det viser 
jo bare, at det mest af alt handler om stofskifte. Men fortæl mig om 
butikken på Fulham Road.“

 De nippede til champagnen, og Nick fortalte hende om lokalet.
 „Jeg har altså weekenden til at bestemme mig,“ sluttede han.
 „Men er der noget at betænke sig på? Det lyder fuldstændig perfekt.“
 „Det er det også, men livet er ikke så enkelt,“ sukkede Nick. „Det er 

en stor beslutning at lukke ned i Australien og starte forfra her.“
 „Men jeg troede, at det var det, du ville?“ sagde Tammy.
 „Det tror jeg også, at det er. Men jeg er kun nioghalvfems, ikke hun

drede procent sikker.“
 Tammy så skuffet ud. „Åh, jeg håber ikke, at du rejser tilbage, Nick. 

Jeg ville virkelig savne dig.“
 „Ville du?“
 „Ja, selvfølgelig!“
 „Tammy, jeg ...“
 De blev afbrudt af tjeneren, der dukkede op med deres mad. Nick 

bestilte to glas champagne mere. Han havde brug for at drikke sig mod 
til.

 Tammy kiggede på ham hen over bordet. „Er der noget, du vil sige? 
Du har været anspændt, lige siden du kom.“

 „Ja, det har jeg vist ...“ Nick drak en stor slurk af sin vin. „Jeg er elendig 
til sådan noget her, men jeg vil prøve at forklare det så godt som muligt.“

 „Slå dig løs,“ sagde Tammy opmuntrende.
 „Sagen er, at jeg har haft to fantastiske uger, Tammy. Jeg har virkelig 

nydt dit selskab, men ... altså ...“
 „Men hvad?“ Tammy så bekymret ud. „Prøver du på at fortælle mig, 

at du ikke vil ses igen?“
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 „Du godeste, nej! Tværtimod. Vi er blevet gode venner meget hurtigt, 
og jeg er kommet til at holde meget af dig ... faktisk mere end holde 
af dig, og jeg tænkte på ... sandheden er, at jeg spekulerer på, om du 
overhovedet er interesseret i mere end det her?“

 „Om jeg vil foretrække, at vi holder os til bare at være gode venner, 
mener du?“ spurgte hun opklarende.

 „Ja.“
 „I modsætning til hvad?“
 „I stedet for at ... du ved ... tage skridtet videre.“
 „Er det, du siger, Nick, at du måske godt kunne tænke dig at ‘date’ 

mig, sådan som teenagere gør?“
 Nu drillede hun ham, men han var ligeglad. „Ja, det kunne jeg godt 

tænke mig. Meget.“
 „Okay, så spørg mig,“ sagde Tammy og spiddede en kartoffel.
 Nicks hjerte hamrede. „Vil du godt gå på en date med mig?“
 „Næ, ikke rigtig,“ sagde hun og rystede bestemt på hovedet.
 „Åh.“
 Tammy tog hans hånd hen over bordet.
 „Jeg sagde jo, at det er noget, teenagere gør, og vi er ikke teenagere. Og 

vi har allerede været på masser af ‘dates’. Vi er midt i en lige nu. Så hvad 
siger du til, at vi opfører os som de voksne mennesker, vi er, og springer 
alt det pjat over og tager hjem til mig, når vi har spist vores gode mad?“

 Lettelsen fyldte hele hans krop, og han kiggede på hende. „Jeg kan 
ikke komme i tanke om noget, jeg hellere vil.“

Den lavtstående sol skinnede ind ad Tammys gardinløse soveværelses
vindue. Det havde udsigt over en fin tagterrasse, som hun havde fyldt 
op med potteplanter og et lille espalier, hvor der voksede klematis om 
sommeren. Planterne var ved at blomstre af, men hun elskede stadig 
at kigge ud på sin lille plet natur midt i byen. Det lille hus var hendes 
fristed, og hun havde fyldt det op med skatte fra sine mange rejser 
rundt i verden.

 Små støvfnug dansede i luften, og Tammy betragtede dem dovent, 
mens Nick blidt kærtegnede hendes ryg med hænderne og munden. Hun 
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var fuldstændig fredfyldt og tilfredsstillet efter to timers vidunderlig 
elskov.

 Hun var ellers altid nervøs for den første gang med en ny elsker. 
Selvom der var den ophidselse, som man kun oplevede ved første berø
ring med en ny og ukendt krop, var der også anspændtheden over ikke 
at vide, om han ville bryde sig om hende og omvendt.

 Men sammen med Nick havde det være vidunderligt.
 Hans krop var smuk, brunet af solen i Perth, og stærk og slank med 

netop den rigtige mængde muskler på de rigtige steder. Og han havde 
været så blid uden antydning af klodsethed eller tøven og havde hvisket 
så mange ømme ord, at hun trygt og uden forlegenhed havde kunnet 
følge sin krops lyster.

 „Du er helt og aldeles vidunderlig,“ mumlede Nick mod hendes 
nakke. „Og jeg er fuldkommen vild med dig.“

 Hun vendte sig om imod ham og strøg ham over kinden. Han tog 
hendes hånd og kyssede fingerspidserne.

 „Må jeg så godt sige offentligt, at vi dater?“ spurgte han dæmpet.
 „Bare fordi jeg går i seng med dig, betyder det da ikke, at vi er kære

ster,“ sagde hun og lo lidt.
 „Nøj, hvor har tingene forandret sig. Det plejede at være omvendt,“ 

drillede han.
 „Jeg vil forfærdelig gerne gå ud med dig,“ nikkede Tammy. „Lige 

bortset fra at jeg lige nu hellere vil blive herinde med dig.“
 „Bestemt. Lad os gå ud sammen herinde så meget som muligt, tak.“ 

Han viklede en lok af hendes titianrøde hår omkring sin finger. „Her i 
weekenden vil jeg for resten ringe til min mor og fortælle hende, at jeg er 
tilbage i England. Hun bor i Suffolk, og jeg kører nok op og besøger hende 
i næste uge. Vil du med?“ tilføjede han, ude af stand til at standse sig selv.

 „Jeg vil forfærdelig gerne møde din mor på et tidspunkt, men måske 
bør du besøge hende alene i første omgang? I har sikkert en masse at tale 
om, og jeg er sikker på, at hun allerhelst vil have dig for sig selv, i hvert 
fald i nogle timer.“

 „Du har ret.“ Nick mærkede, hvordan han blev rød i kinderne over 
sit spontane forslag.
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 „Har du nogen søskende?“
 „Ja.“ Nick fik et dystert udtryk i ansigtet. „En storebror, der hedder 

Sam. Han er af forskellige grunde ikke min yndlingsperson, er jeg bange 
for. Han er spild af liv, og jeg vil ikke have noget som helst med ham at 
gøre.“

 „Det siges, at man kan vælge sine venner, men ikke sin familie,“ sagde 
Tammy.

 „Det kan der være noget om. Men lad os ikke snakke mere om Sam. 
Hvor skal vi spise på vores første officielle date i aften? Medmindre du 
har andre planer?“

 „Det må blive noget takeaway her, desværre. Der er et par kjoler, jeg 
skal have repareret, så jeg kan sælge dem fra min stand i weekenden. 
Hold da op, hvor jeg glæder mig til at finde et lokale, så jeg kan få en 
syerske til at hjælpe mig. Jeg har uendelige mængder af knapper og perler, 
der skal syes på igen.“ Tammy pegede på plastikkasserne, der fyldte den 
del af lejligheden, hun brugte som påklædningsværelse. „Du godeste, 
den er næsten seks. Jeg beklager, skat, men jeg er virkelig nødt til at stå 
op og komme i gang.“

 „Okay. Vil du helst have, at jeg går?“
 „Nej, overhovedet ikke, bare du ikke har noget imod at underholde 

mig med småsnak, mens jeg arbejder, og vil hente noget indisk mad,“ 
smilede Tammy.

 „Selvfølgelig vil jeg det.“
 „Kan du så ikke gøre det nu? For jeg er ved at dø af sult.“
 „Du er jo altid sulten, kvindemenneske,“ sagde Nick med et stort 

smil, da han så hende rejse sig fra sengen.
 På vej hen efter maden blev Nick pludselig grebet af en følelse af 

eufori. Han havde besluttet sig i eftermiddagens løb. Så måtte det gå, 
som det ville. Han ville blive og satse på et nyt liv i London – et liv med 
Tammy.
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Posy
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Admiral House  

 

December 1944

Jeg var lidt ked af, at Maman ikke var mere ked af det, da vi steg op 
i giggen den frostkolde decembermorgen. Klokken var ikke engang 

syv om morgenen, men Maman havde allerede en af sine fine kjoler og 
rød læbestift på.

 „Du ser fin ud i dag,“ sagde jeg, da hun kom ud ad døren og gik ned 
ad trappen til os.

 „Det er snart jul, chérie, og vi må alle sammen gøre en indsats,“ sagde 
hun med et skuldertræk, idet hun stillede sig på tå for at kysse mig på 
kinden. „Nu skal du være en artig pige nede hos farmor, ikke?“

 „Jo. Glædelig jul, Maman,“ sagde jeg, idet Benson gav ponyen et let 
slag med tømmen for at sætte i gang. „Vi ses til nytår!“ tilføjede jeg, mens 
ponyen travede ud af indkørslen.

 Men Maman havde allerede vendt ryggen til og var på vej op ad trap
pen og ind i huset.

 Julen var ikke nær så trist, som jeg havde forestillet mig. For det 
første begyndte det at sne to dage før juleaften. Da jeg boede så tæt ved 
havet, havde jeg kun oplevet sne trefire dage i hele mit liv, fordi det 
altid forsvandt, så snart det begyndte at regne. Her, lige i udkanten af 
Bodmin Moor, faldt sneen som store klumper af puddersukker og blev 
bare liggende. Den lå på sålbænken uden for vinduet, mens lyset fra 
kaminilden og adventslysene flakkede indenfor. Bill, den unge mand, 
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der ordnede alt muligt for farmor og bar brænde ind i huset, gav mig 
en gammel slæde, som han engang selv havde brugt om vinteren. Jeg 
fulgte efter ham igennem sneen, der gik mig til knæene, og kiggede i den 
retning, han pegede, mod en bakke. Små, farvestrålende bylter susede 
ned ad den på, hvad de nu kunne finde af serveringsbakker og andet, 
der kunne glide i sneen.

 Han fulgte mig hen til foden af bakken og præsenterede mig for en 
lille person, hvis ansigt var så skjult bag et rødt halstørklæde og en rød 
strikhue, at jeg ikke kunne se andet end et par strålende blå øjne.

 „Det her er min guddatter, Katie,“ sagde Bill, hvis dialekt var lige 
så fed som mælken fra de køer, der om sommeren græssede på engene. 
„Hun skal nok tage sig af dig.“

 Og det gjorde hun. Selvom Katie kun gik mig til skulderen, viste 
det sig, at hun var lige så gammel som mig, og der herskede tydeligvis 
respekt om hendes skikkelse i denne fjerntliggende landsby. Vi travede 
op ad bakken, mens Katie råbte og vinkede til de andre.

 „Det dér er slagterens søn, Boycee, og det er postmesterens datter, 
Rosie,“ informerede hun mig, da vi nåede den snedækkede top. „Min 
far er mælkemand.“

 „Min far er pilot,“ sagde jeg, mens Katie viste mig, hvordan jeg skulle 
lægge mig på maven på slæden og bruge hænderne til at give mig selv et 
skub for at komme i gang.

 „Afsteeeed!“ råbte Katie og gav slæden et ordentligt skub, så jeg røg 
ned ad skråningen i fuld fart, mens jeg hylede som et pattebarn og el
skede hvert sekund.

 Jeg var oppe og nede ad bakken utallige gange den dag, og af alle mine 
barndomsminder har det altid været den dag, jeg husker som den aller
sjoveste, bortset selvfølgelig fra de dage, hvor jeg fangede sommer fugle 
med far. De andre børn tog godt imod mig, og da jeg havde drukket den 
varme te, som en af mødrene kom og gav os i blikkrus, så vi kunne få 
varmen igen, gik jeg hjem, mens jeg glædede mig over, at jeg havde fået 
en masse nye venner. Følelsen varmede mig indvendigt, lige så meget 
som teen havde gjort.

 Det blev jul, og Bill og jeg travede igennem sneen til en lille skov af 
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fyrretræer i udkanten af landsbyen. Jeg valgte et lille træ, som ganske vist 
aldrig ville kunne konkurrere med det store, der plejede at stå i hall’en 
i Admiral House, men alligevel så rigtig fint ud med farmors gamle og 
noget anløbne sølvpynt og lysene, der blafrede på grenene i skæret fra 
kaminilden.

 Folk i landsbyen gik ind og ud af farmors hus hele dagen for at få 
en nybagt mincepie. Daisy var blevet helt overvældet ved synet af det 
færdiglavede fyld, der stod i seks store glas på øverste hylde i spisekam
meret. Farmor havde leet lidt og sagt, at sådan et lager rakte langt, når 
man kun spiste mincepies et par dage om året. Hun fortalte Daisy, at 
det forråd, hendes gamle kokkepige havde lavet inden krigen, havde 
været stort nok til at forsyne det halve af vestfronten, og at det kunne 
holde i en evighed. Så havde farmor, Daisy og jeg sat os for at spise 
en lækker middag bestående af retten toad in the hole med løgsovs til. 
Der var ganske vist ikke ret mange pølser i, men den sprøde gyldne dej 
og den tykke sovs smagte herligt. Det forekom mig, at folk i den her 
lille landsby spiste bedre under krigen end hertuger og hertuginder i 
London.

 „Det er, fordi vi holder sammen,“ forklarede farmor. „Jeg har min 
køkkenhave og hønsene, og jeg bytter mine gulerødder og æg for mælk 
og kød. Vi er temmelig selvforsynende hernede. Sådan har det altid 
været, fordi vi bor, hvor vi gør. Bare kig ud.“ Hun pegede på vinduet, 
hvor jeg kunne se snefnuggene hvirvle rundt. „I morgen er vi sneet inde, 
men bare vent og se – der står alligevel frisk mælk på dørtrinnet i morgen 
tidlig. Jack har til dato aldrig svigtet mig.“

 Og ganske rigtigt. Juledag kom Daisy ind med mælken, som var 
blevet stillet uden for døren i en lille blikkande og stadig var lun. Folk 
hjalp hinanden her på heden, isoleret som de var fra resten af verden. 
Bodmin var den nærmeste by, og den lå femten kilometer væk. Når 
jeg kiggede på sneen, der hobede sig op i store driver udenfor, der hvor 
himlens sluser havde smidt den, kunne det lige så godt være tusind kilo
meter. Jeg følte mig beskyttet imod virkeligheden i en tryg, blød rede 
af sne, og selvom jeg savnede Maman og Daddy og Admiral House helt 
forfærdeligt, kunne jeg godt lide den følelse.
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 Da vi havde været i kirke, åbnede vi vores gaver til hinanden, og jeg 
blev virkelig glad for den bog med botaniske tegninger, som min far 
havde sendt til mig i en julepakke adresseret til farmor, og som var kom
met et par dage tidligere.

Julen 1944
Til min elskede Posy – hav en dejlig jul sammen med farmor. 
Jeg tæller dagene, til vi ses igen.
Kærlig hilsen far

Nå, tænkte jeg. Han ved i det mindste, hvor jeg er, hvilket var lige så stor 
en trøst som den dejlige gave, der ville holde mig beskæftiget i mange 
lange vinterdage. Daisy havde strikket en ulden hue til mig, der havde 
klapper ned over ørerne og blev bundet under hagen.

 „Den er perfekt til at kælke med!“ sagde jeg og gav hende et knus, og 
hun rødmede af glæde.

 Af farmor fik jeg et sæt læderindbundne bøger af tre damer, der hed 
Anne, Emily og Charlotte Brontë.

 „De er nok lidt for voksne til dig lige nu, min ven, men jeg elskede 
de bøger, da jeg var ung,“ sagde hun smilende.

 Daisy var blevet inviteret til at spise frokost sammen med os, hvilket 
overraskede mig meget. Jeg kunne slet ikke forestille mig Daisy ved 
spisebordet i Admiral House, men farmor havde insisteret og sagt, at 
det ville være helt forkert at lade Daisy sidde og spise alene i køkkenet 
på denne højtidsdag. Det kunne jeg godt lide ved min farmor – at hun 
var ligeglad med, hvordan lykkens terning havde trillet for folk, og hvad 
de arbejdede med her i livet. Som dagene gik, blev jeg faktisk gladere og 
gladere for min farmor.

 Jeg havde også bemærket, at farmor blev meget mere snakkesalig 
efter en whisky eller to. Juledag om aftenen sad vi foran ilden, og jeg 
havde natkjole på og drak varm kakao inden sengetid, mens hun fortalte 
historien om, hvordan hun og farfar havde mødt hinanden. Det havde 
været i noget, farmor kaldte ‘sæsonen’, hvor hun lige var ‘debuteret’ (jeg 
vidste ikke helt som hvad), hvor der lod til at have været en forfærdelig 
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masse selskaber og baller og noget, der hed ‘gode fangster’. Sådan en 
havde farfar åbenbart været.

 „Jeg fik øje på ham ved det allerførste bal ... han var faktisk slet ikke 
til at overse. Han var en meter og halvfems og lige færdig med at læse i 
Oxford. Med de store brune øjne, som både du og din far har arvet, min 
ven, kunne han have valgt en hvilken som helst ung dame, selvom han 
til forskel fra så mange andre ikke havde nogen titel. Hans mor var født 
komtesse ...“ (Det vidste jeg ikke, hvad var, men det var åbenbart godt) 
„Inden sæsonen var omme, var vi forlovet. Ægteskabet betød selvfølgelig, 
at jeg måtte forlade mit elskede hjem her i Cornwall, men sådan gjorde 
unge damer dengang. De fulgte deres mænd.“

 Farmor drak af sin whisky og fik et drømmende udtryk i ansigtet. 
„Åh, kære ven, vi var meget lykkelige i de første to år, indtil Den Store 
Krig begyndte. Jeg ventede din far, og alt var vidunderligt. Og så ...“ 
farmor sukkede dybt. „Georgie meldte sig i samme øjeblik, krigen brød 
ud, og blev sendt til skyttegravene i Frankrig. Han overlevede ikke en
gang længe nok til at se sin søn.“

 „Åh, farmor, hvor er det forfærdeligt,“ sagde jeg, mens hun duppede 
øjnene med et blondelommetørklæde.

 „Ja, det var det virkelig dengang, men jeg var langtfra den eneste, der 
mistede min mand, og mange af landsbyens kvinder befandt sig i den 
yderste fattigdom, da deres familie blev efterladt uden forsørger, så jeg 
følte, at det var min pligt at hjælpe dem. Det, og så fødslen af din kære 
far, hjalp mig igennem det. Lawrence var sådan et nemt spædbarn og 
en kær lille dreng, da han blev lidt større – måske endda lidt for blid en 
dreng, hvis sandheden skal frem, men jeg støttede ham i hans kærlighed 
til naturen, fordi det var noget, vi var fælles om. Han var meget glad for 
sommerfugle allerede dengang og havde også en temmelig stor samling 
af andre insekter. Det var derfor, jeg lod ham få førstesalen af tårnet. 
Jeg kunne simpelthen ikke udholde tanken om, at han sov i det samme 
rum som alle de insekter og edderkopper,“ sagde farmor med en gysen. 
„Man kunne aldrig vide, om de slap ud. Han er en kvik fyr, din far, 
men hans hjerte styrer hans hjerne. Og selvom han er et blidt gemyt, er 
der intet at stille op, hvis han først får en grille.“
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 „Hvad er en grille, farmor?“
 „Det betyder, at han forfølger det, han vil have. Alle hans lærere 

mente, at han var mere end kvik nok til at læse jura i Oxford ligesom sin 
far, men det skulle Lawrence ikke nyde noget af. Det, der interesserede 
ham, var naturen, og derfor læste han naturvidenskab i Cambridge. 
Og så var han selvfølgelig fast besluttet på at gifte sig med din mor, 
selvom ...“ farmor tav pludselig og tog en dyb indånding „... selvom hun 
var fransk,“ sluttede hun. Temmelig abrupt forekom det mig.

 „Hvad er der i vejen med at være fransk?“ spurgte jeg.
 „Åh, ikke spor, ikke spor,“ svarede farmor hurtigt. „De måtte bare 

lære hinandens sprog, det var det hele. Nej, se nu, hvad klokken er ble
vet! Den er over ni, langt over en lille piges sengetid. Så er det op i seng, 
unge dame.“

Jeg var glad for, at sneen blev liggende efter jul, for det gav mig en masse 
at lave. Hver dag var jeg ude at kælke og have sneboldkampe og bygge 
snemænd sammen med børnene fra landsbyen. Jeg var virkelig glad for, 
at vi boede så tæt på landsbyen, at Katie bare kunne komme forbi og 
hente mig, eller jeg kunne gå ned til hende, for i Admiral House, som 
lå flere kilometer fra alle andre huse, var det kun Mabel, der nogen
sinde havde været på besøg. Og selvom farmor boede i det største hus 
i landsbyen, behandlede børnene mig ligesom alle andre, bortset fra at 
de drillede mig med min dialekt, hvilket var temmelig mærkværdigt, 
når det var så svært at forstå noget som helst af, hvad de sagde til mig.

 På nytårsaftensdag gik alle i kirke til en særlig mindegudstjeneste for 
alle de lokale mænd, der var blevet dræbt i krigen. Der blev snøftet og 
grædt rundt om mig, og jeg bad inderligt til Gud om, at min far ville 
komme sikkert hjem (selvom farmor sagde, at krigen var forbi ‘bortset 
fra opvasken’ − hvad hun så end mente med det − og at hun regnede 
med at høre fra ham, hvert øjeblik det skulle være). Efter gudstjenesten 
blev der drukket temmelig meget i forsamlingshuset ved siden af. Katie 
tilbød mig diskret noget punch, som hun havde snuppet fra en af de 
store skåle, uden at nogen så det. Jeg smagte på det og var lige ved at 
kaste op, fordi det lugtede og smagte som benzin blandet med rådne 
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æbler og overmodne brombær. Så var der en, der fandt en violin frem, 
og en anden, der fandt en fløjte, og inden længe hoppede og dansede 
og hvirvlede hele landsbyen rundt i salen, også mig og farmor og Daisy 
(som dansede med Bill). Det var virkelig sjovt, selvom jeg overhovedet 
ikke havde styr på dansetrinnene.

 Da jeg lå i sengen den aften, helt træt af at have danset og gået hjem 
igennem sneen bagefter, sendte jeg kærlige tanker til både min mor og 
far.

 „Godt nytår. Sov godt og drøm sødt,“ mumlede jeg, inden jeg veltilpas 
faldt i en dyb søvn.

To dage senere da sneen endelig var begyndt at smelte og frøs til en farlig 
is om natten, modtog farmor et telegram. Vi sad og spiste morgenmad 
sammen og snakkede om, hvad Daisy skulle lave til aftensmad den aften, 
da det ringede på døren. Daisy kom ind med telegrammet, og jeg så 
farmors ansigt blive lige så hvidt som aske, da hun læste det.

 „Undskyld mig, min ven,“ sagde hun, idet hun rejste sig fra bordet og 
forlod rummet. Hun vendte ikke tilbage, og da jeg kom ned igen efter 
at have været oppe på mit værelse for at vaske ansigtet og hænderne efter 
morgenmaden, sagde Daisy, at farmor talte i telefon inde på kontoret og 
ikke ville forstyrres.

 „Er alt i orden, Daisy?“ spurgte jeg forsigtigt, vel vidende, at ‘alt’ ikke 
var i orden.

 „Ja, og se lige, hvem der er her for at spørge efter dig!“ svarede hun, 
idet vi begge to så Katie komme cyklende hen til døren. Jeg bemærkede, 
at Daisy så lettet ud, da hun åbnede den. „Godmorgen, Katie. Sikken 
fin cykel.“

 „Jeg fik den af julemanden, men jeg kunne ikke køre på den på grund 
af sneen. Vil du med ud, Posy? Du må godt prøve at køre på den. Min 
mor siger, at du gerne må gå med hjem til os og spise frokost.“

 Jeg kunne se, hvor stolt Katie var af sin cykel, men også, at den 
overhovedet ikke var ny. Skærmene var rustne, og kurven var skæv og 
sad ikke alt for godt fast foran. Jeg tænkte på min fine skinnende røde 
cykel, der stod i stalden hjemme ved Admiral House, og den fik mig til 
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at tænke på far og den forfærdelige farve, farmor havde fået i ansigtet, 
da hun læste telegrammet. Jeg vendte mig mod Daisy.

 „Er du sikker på, at alt er i orden?“
 „Ja, miss Posy. Smut du nu af sted med din veninde, så ses vi senere.“
 Selvom det var sjovt at cykle igen, og jeg godt kunne lide at sidde 

omkring det store bord sammen med Katie og hendes tre søskende og 
spise kød og kartoffelmos, som de bare kaldte ‘mos’, havde jeg hele dagen 
en knude af frygt i maven.

 Da jeg kom hjem, var det allerede ved at blive mørkt. Jeg så, at der var 
lys i stuen, men der var ikke tændt op i kaminen, som normalt blussede 
muntert på denne tid af dagen.

 „Godaften, miss Posy,“ hilste Daisy ved døren. Hendes udtryk var 
lige så dystert som tusmørket udenfor. „Der er besøg til dig.“

 „Hvem er det?“
 „Din mor er kommet,“ sagde hun, mens hun hjalp mig med at få 

frakken af og bundet snorene op på den strikkede hue, hun havde givet 
mig til jul. Jeg kunne se, at hendes hænder rystede en lille smule.

 „Maman? Her?“
 „Ja, miss Posy. Gå nu op og vask dit ansigt og dine hænder og børst 

dit hår, så skal jeg følge dig ind i stuen, når du kommer ned igen.“
 Jeg gik op ad trappen, og mine ben føltes, som om de var af is, der 

var ved at smelte under mig. Mens jeg stod foran spejlet og flettede mit 
hår igen, kunne jeg høre hævede stemmer fra stuen under mig. Så hørte 
jeg min mor begynde at græde.

 Og jeg vidste, jeg vidste bare, hvad de ville fortælle mig.
 „Posy, min ven, kom indenfor.“
 Min farmor gennede mig ind ad døren og styrede mig med hånden 

blidt på min skulder hen til lænestolen foran den tomme kamin, hvor 
min mor sad.

 „Jeg vil lade jer være alene lidt,“ sagde farmor, idet jeg så ned på 
Maman, og hun kiggede op på mig med forgrædte øjne. Jeg ville gerne 
bede farmor om at blive – hendes solide nærvær var en trøst, som jeg 
bare vidste, at Maman ikke var i stand til at give mig, men hun forlod 
stuen og lukkede døren bag sig.
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 „Posy, jeg ...“ sagde Maman, og så knækkede hendes stemme over, og 
hun begyndte at græde igen.

 „Der er om Daddy, ikke?“ lykkedes det mig at hviske. Jeg vidste, at 
det var det, men samtidig håbede jeg på, at det ikke var det.

 „Jo,“ svarede hun.
 Med det ene ord gik hele min verden i tusind små stykker.
 Bombetogt ... min fars fly ramt ... flammer ... ingen overlevende ... en 

helt ...
 Ordene hvirvlede rundt i mit hoved, indtil jeg havde mest lyst til 

at trække dem ud af ørerne, så jeg ikke skulle høre mere på dem. Eller 
forstå, hvad de betød. Maman prøvede på at omfavne mig, men jeg ville 
ikke omfavnes af andre end det ene menneske, der aldrig ville omfavne 
mig igen. Jeg løb op ad trappen, og inde på mit værelse kunne jeg ikke 
gøre andet end at lægge armene om mig selv. Hver eneste fiber i min 
krop gjorde ondt. Hvorfor lige ham, og hvorfor nu, spurgte jeg, når 
alle sagde, at krigen næsten var forbi? Hvorfor havde Gud – hvis han 
virkelig fandtes – været så grusom at tage min far lige til allersidst, når 
han havde overlevet så længe? I den sidste tid havde de ikke engang talt 
om bombetogter i radioen, kun om, hvordan tyskerne trak sig tilbage 
igennem Frankrig, og at de ikke kunne holde stand ret meget længere.

 Jeg havde ikke ord til at beskrive mine følelser – måske fandtes de 
slet ikke – så jeg brølede i stedet som et såret dyr, indtil jeg mærkede en 
blid hånd på min skulder.

 „Posy, søde barn, det gør mig meget, meget ondt. For dig, for Law
rence ... og så selvfølgelig,“ tilføjede farmor efter en tøven, „for din mor.“

 Jeg åbnede munden, fordi jeg var opdraget sådan, at jeg selv da, i det 
forfærdelige øjeblik, måtte svare høfligt, når en voksen talte til mig, men 
jeg kunne ikke få et ord frem. Farmor omfavnede mig, og jeg græd endnu 
flere tårer mod hendes trygge barm. Jeg vidste ikke, hvor min krop fik 
så meget vand fra, for jeg havde ikke drukket noget siden frokost.

 „Så, så, min ven,“ sagde hun trøstende, og til sidst må jeg være slumret 
hen. Måske var det noget, jeg drømte, men jeg var næsten sikker på, at 
jeg hørte en dæmpet hulken, der – siden jeg selv halvsov – måtte komme 
fra farmor.
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 „Min kære, elskede dreng ... hvor må du have lidt. Og efter alt det, du 
har været igennem ... jeg forstår, min skat, jeg forstår ...“

 Så må jeg være faldet helt i søvn, for det næste, der skete, var, at jeg 
vågnede til en ny trist og grå dag. Der gik et øjeblik, før jeg huskede det 
forfærdelige, der var sket, og gråden begyndte forfra.

 Ikke ret længe efter kom Daisy ind på mit værelse med en bakke og 
stillede den på sengen. Ligesom farmor lagde hun armene om mig.

 „Stakkels lille pus,“ sagde hun og slap mig. „Kan du se? Jeg er kom
met med et blødkogt æg og nogle stykker toast, du kan dyppe i det. Så 
skal du nok få det lidt bedre, skal du se.“

 Jeg skulle til at sige, at jeg aldrig nogensinde ville få det bedre, men 
da Daisy gav sig til at made mig med toast og æg, som om jeg var et lille 
barn, åbnede jeg automatisk munden.

 „Er Maman stået op?“ spurgte jeg hende.
 „Ja, og hun er ved at gøre sig klar til at tage af sted.“
 „Skal vi tilbage til Admiral House i dag? Så er jeg nødt til at pakke!“ 

Jeg slog dynen til side og sprang ud af sengen.
 „Klæd dig først på, miss Posy. Din mor vil gerne tale med dig neden

under.“
 Jeg klædte mig på og fandt Maman siddende foran ilden i stuen. 

Hendes fine hud var lige så hvid som den bløde sne udenfor, og jeg så, 
at hun rystede på hænderne, da hun tændte en cigaret.

 „Bonjour, Posy. Har du sovet godt?“
 „Ja, bedre end jeg troede, jeg ville,“ svarede jeg sandfærdigt, da jeg 

stod foran hende.
 „Sæt dig ned, chérie. Jeg vil gerne tale med dig.“
 Jeg satte mig og trøstede mig med, at det, hun havde at sige, ikke 

kunne være nær så slemt som det, hun havde sagt dagen før.
 „Posy, jeg ...“
 Jeg så hende folde hænderne, skille dem ad igen og knuge den ene 

med den anden, mens jeg ventede på, at hun skulle sige noget.
 „... jeg er virkelig, virkelig ked af det, der er sket.“
 „Det er ikke din skyld, at Daddy er død, Maman.“
 „Nej, men ... du har ikke fortjent det her. Og nu ...“
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 Hun tøvede igen, som om hun heller ikke havde ord. Hendes stem
me var hæs, næsten uhørlig. Da Maman kiggede på mig, kunne jeg 
ikke helt afkode hendes følelser, men hvad de end var, så hun dybt 
ulykkelig ud.

 „Farmor og jeg har talt om, hvad der vil være bedst for dig, Posy. Og 
vi mener, at du bør blive her, i hvert fald foreløbig.“

 „Åh. Hvor længe?“
 „Det ved jeg ikke. Der er mange ting, jeg skal have ... styr på.“
 „Men hvad med Daddys ...“ jeg sank en klump og tog mod til mig 

for at sige ordet „... begravelse?“
 „Jeg ...“ Maman så væk fra mig, ind i ilden, og sank også en klump. 

„Farmor og jeg har besluttet, at det er bedst for os at holde en minde
gudstjeneste her om nogle uger. De skal ... de skal sende hans ... ham 
tilbage fra Frankrig, forstår du.“

 „Ja,“ hviskede jeg og blinkede voldsomt. Jeg forstod, at jeg var nødt 
til at være stærk for Mamans skyld. Jeg skulle være en ‘stor, tapper pige’, 
sådan som far havde kaldt mig, dengang jeg stak hul på min finger på 
en torn i haven, og dengang jeg faldt ned fra en gynge, han havde lavet 
til mig. Hun var jo også forfærdelig ked af det. „Hvor længe? Skolen 
starter igen om en uge.“

 „Farmor siger, at du har fået en masse venner her i landsbyen, så vi 
tænkte, at du indtil videre kunne gå i skole her.“

 „Ja, det kan jeg godt, men hvor længe?“ kunne jeg ikke lade være med 
at spørge igen.

 „Åh, Posy,“ sukkede Maman. „Det kan jeg ikke svare på. Der er så 
mange ting, jeg skal have styr på, forstår du. Beslutninger, jeg skal træffe. 
Og mens jeg gør det, kan jeg ikke give dig al den opmærksomhed, du 
har brug for. Her har du farmor og Daisy til at tage sig af dig.“

 „Bliver Daisy her også?“
 „Ja, det har jeg bedt hende om, og hun har sagt ja. Jeg hører, at det 

ikke kun er dig, der har fået nye venner i landsbyen.“ Maman smilede 
for første gang svagt og fik en smule farve i kinderne, der indtil da mest 
havde lignet den grå kagedej, Daisy lavede med svinefedt. „Hvad siger 
du, Posy? Tror du ikke, at det er den bedste plan?“
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 Jeg gned mig på næsen, mens jeg tænkte over det. Og på hvad min 
far ville have sagt, at jeg skulle svare.

 „Jeg kommer til at savne dig og Admiral House helt forfærdeligt, 
Maman, men hvis det gør tingene nemmere for dig, så vil jeg gerne 
blive her.“

 Jeg bemærkede et glimt af lettelse i hendes udtryk og vidste, at jeg 
havde svaret rigtigt. Måske havde hun troet, at jeg ville råbe og skrige og 
tigge hende om at tage mig med hjem. En del af mig længtes desperat 
efter at gøre netop det – at tage ‘hjem’, og at alting skulle være som før. 
Men så gik det op for mig, at intet nogensinde ville blive som før, så 
hvilken forskel gjorde det?

 „Kom her, chérie.“ Maman slog armene ud, og jeg satte mig over på 
hendes skød. Jeg puttede mig ind til hende, lukkede øjnene og mærkede 
den velkendte krydrede duft af hendes parfume.

 „Jeg er sikker på, at det her er det bedste for dig lige nu,“ hviskede 
hun. „Og jeg skriver selvfølgelig til dig og henter dig, lige så snart alting 
er faldet på plads.“

 „Lover du det?“
 „Det lover jeg.“ Hun slap mig og trak mig på benene, så jeg kom til 

at stå foran hende. Så kiggede hun op på mig fra sin stol og strøg mig 
blidt over kinden. „Du minder utroligt meget om din far, chérie. Du er 
tapper og beslutsom, og dit hjerte elsker inderligt. Du må ikke lade det 
knuse dig, vel?“

 „Nej, Maman, hvorfor skulle det det? Er det ikke en god ting at elske 
inderligt?“

 „Oui, selvfølgelig er det det.“ Hun nikkede og rejste sig også op, og 
jeg så fortvivlelsen i hendes blik. „Nu må jeg gøre mig klar til at tage 
af sted. Jeg skal til London og tale med din fars sagfører. Der er så 
mange ting, der skal ordnes. Jeg kommer og siger farvel, når jeg har 
pakket.“

 „Ja, Maman.“
 Jeg så hende forlade stuen, og så gav benene efter under mig, og 

jeg sank ned i den stol, hun havde siddet i, og græd stille mod dens 
armlæn.
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August 1949

„Nu skal du høre, Posy – din mor og jeg har talt sammen i telefonen, 
og jeg har fået en idé.“

 „Åh. Åbner hun snart Admiral House igen? Skal jeg tilbage?“
 „Nej, kære ven, som vi har talt om, er huset alt for stort til hende og 

dig alene. Måske en dag, hvis du gifter dig, kan du vende tilbage og 
fylde det med den store lykkelige familie, det fortjener. Nu hvor din far 
er ... borte, er det jo dit.“

 „Jeg ville ønske, jeg kunne tage tilbage og bo der sammen med dig 
nu, farmor.“

 „Det er noget, du bestemmer, når du bliver myndig og officielt over
tager huset og dine båndlagte midler. Indtil videre er det mest fornuftigt, 
at det er lukket ned. En dag vil det uden tvivl gå op for dig, at det koster 
en formue bare at vedligeholde det. Men jeg skulle til at fortælle dig om 
min idé. Jeg tror, det vil være bedst for dig, at vi begynder at tænke på 
at sende dig på kostskole.“

 „Væk fra alle mine venner her? Aldrig i livet!“
 „Tag det roligt, Posy, og hør, hvad jeg har at sige. Jeg forstår godt, 

at du ikke har lyst til at rejse herfra, men det bliver stadig tydeligere, 
at du har brug for en bedre uddannelse end den, du kan få her i den 
lokale landsbyskole. Miss Brennan kom selv for at besøge mig og sige 
netop det. Hun er nødt til at give dig opgaver på et helt andet niveau 
end resten af klassen, og hun indrømmer, at det er et spørgsmål om 
tid, før hun ikke selv kan lære dig mere. Hun synes også, at du skal gå 
på en skole, der kan give dig en uddannelse svarende til dine boglige 
evner.“

 „Men ...“ jeg kunne mærke, at jeg surmulede, og var ikke i stand til 
at lade være. „Jeg er glad for skolen og for at bo her, farmor. Jeg har slet 
ikke lyst til at rejse.“

 „Det forstår jeg godt, men hvis din far var i live, ville han sige nøjagtig 
det samme, det er jeg sikker på.“

 „Tror du?“ Der var gået fem år, men det var stadig utroligt smertefuldt 
for mig at tale om ham.

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   137 09-09-2019   14:30:46



138

 „Ja, og om få år kan du meget vel begynde at overveje en karriere, 
sådan som så mange kvinder gør nu om stunder.“

 „Det har jeg slet ikke tænkt på,“ indrømmede jeg.
 „Nej, og hvorfor skulle du også det? Det er det, jeg – og din mor, 

selvfølgelig – er til for. Vi tænker på din fremtid. Jeg kan godt sige dig, 
at hvis jeg var født på et tidspunkt, hvor kvinder kunne tage en uddan
nelse og måske endda gå på universitetet, så ville jeg have gjort det. Ved 
du, at jeg var aktivt medlem af kvindebevægelsen og støttede den kære 
mrs. Pankhurst, inden jeg mødte din farfar? Jeg lænkede mig fast til et 
stakit i kampen for stemmeret til kvinder.“

 „Du godeste, farmor! Gjorde du virkelig?“
 „Det gjorde jeg i hvert fald! Men så blev jeg jo forelsket og forlovet og 

måtte lægge alt det halløj på hylden. Jeg føler dog, at jeg har været med 
til at gøre mit, og nu er verden i forandring, ikke mindst takket være 
mrs. Pankhurst og mine andre modige kammerater fra dengang.“

 Det gik pludselig op for mig, at farmor også havde været ung engang, 
og jeg så på hende med helt nye øjne.

 „Den skole, jeg foreslår, ligger i Devon, så det er ikke alt for langt 
herfra, Posy. Den har et strålende omdømme, især hvad angår de natur
videnskabelige fag, og en god del af eleverne fortsætter på universitetet. 
Jeg har talt med forstanderinden, og hun er meget opsat på at møde dig. 
Jeg synes, vi skal køre over og kigge på den i næste uge.“

 „Og hvad så, hvis jeg ikke synes om den?“
 „Lad os vente og se, hvad du siger, unge dame. Jeg bryder mig ikke 

om at være negativ på forhånd, som du ved. Der ligger i øvrigt et brev 
fra din mor oppe på dit værelse.“

 „Aha. Er hun stadig i Italien?“
 „Ja, det er hun.“
 „Men jeg troede bare, at det var en ferie, og nu er der gået et år. Det 

er en temmelig lang ferie, hvis du spørger mig,“ mumlede jeg.
 „Så, ikke være næsvis, unge dame. Gå op og vask hænderne. Aftens

maden står på bordet om ti minutter.“
 Jeg gik op på mit værelse, som ikke længere var et gæsteværelse, sådan 

som det havde været, da jeg kom, men i stedet var fyldt med vidnesbyrd 
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om fem års levet liv. Det – og jeg – var forandret. Jeg havde tilpasset mig, 
da jeg efter to års konstant forventning om, at min mor ville sende bud 
efter mig, omsider havde indset, at hun ikke ville gøre det. Ikke snart, i 
hvert fald. Efter min fars død var hun rejst tilbage til Paris – krigen var 
slut, og mange af hendes venner var vendt tilbage, skrev hun til mig på 
et af de postkort, hun sendte i ny og næ. Jeg, derimod, havde skrevet 
et brev til hende hver søndag eftermiddag i de første to år og hver gang 
stillet de samme to spørgsmål: Hvornår kom hun for at hente mig, og 
hvornår skulle mindegudstjenesten for min far afholdes? Og svaret var 
altid det samme: ‘Snart, chérie, snart. Prøv på at forstå, at jeg endnu 
ikke kan vende tilbage til Admiral House. Hvert eneste rum er fuldt af 
minder om din Daddy ...’

 Til sidst havde jeg altså accepteret, at mit liv indtil videre var her, i 
denne lille landsby, som var afskåret fra resten af verden. Selv farmors 
elskede radio, som hun havde lyttet til med en næsten religiøs ildhu 
hver eneste dag, mens krigen stod på, var tilsyneladende brudt sammen, 
lige efter at min far var død. Det var på mirakuløs vis lykkedes den at 
genopstå fra de døde i en time, da sejrsbudskabet kom, og jeg havde 
omfavnet farmor og Daisy, og vi havde danset en lille jig rundt i stuen. 
Bagefter havde jeg spurgt, hvorfor vi fejrede det, når den, vi elskede aller
højest, aldrig ville vende tilbage, sådan som de andre fædre og sønner 
fra landsbyen efterfølgende havde gjort.

 „Vi må finde styrken i os selv til at glæde os på deres vegne, Posy, 
selvom den, vi elsker, ikke længere er iblandt os,“ havde farmor svaret.

 Måske var jeg et dårligt menneske, men da hele landsbyen var samlet 
i forsamlingshuset for at fejre krigssejren, kunne jeg ikke glæde mig.

 Der var ikke ret meget, der ændrede sig efter krigens afslutning, 
bortset fra at farmor begyndte at rejse til London med jævne mellemrum 
med den forklaring, at der var noget ‘papirarbejde’, hun skulle ordne. 
Det må have været noget utroligt trættende papirarbejde, for farmor var 
altid udmattet og bleg, når hun vendte tilbage. Jeg mindes levende den 
dag, hun kom hjem fra det sidste besøg. Snarere end at komme ind og 
straks opsøge mig for at give mig lidt slik, hun havde med fra London, 
forsvandt hun ind på sit soveværelse og kom ikke ud igen i tre dage. Da 
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jeg spurgte, om jeg måtte gå ind til hende, sagde Daisy, at hun havde 
en slem forkølelse og ikke ville smitte mig.

 Jeg besluttede på stedet, at hvis jeg nogensinde fik børn, ville jeg stadig 
lade dem komme ind til mig, uanset om jeg var ved at dø af noget forfær
delig smitsomt, som kolera. Voksne, som man elsker, der barrikaderer sig 
bag lukkede døre, er frygtelig foruroligende for børn, og det var noget, 
jeg havde oplevet mere end min rimelige andel af igennem årene.

 Til sidst var farmor dukket op igen, og det lykkedes mig kun lige ak
kurat at undertrykke et gisp ved synet af, hvor meget hun havde tabt sig. 
Det så ud, som om hun havde haft kolera. Hendes hud var gullig og bleg, 
og øjnene var på en eller anden måde sunket længere ind i øjenhulerne. 
Hun så meget gammel ud og var ikke det mindste munter, sådan som 
hun plejede at være.

 „Allerkæreste Posy,“ sagde hun og fremtvang et smil, der ikke nåede 
hendes øjne, mens vi drak en kop te foran kaminen i stuen. „Jeg vil 
gerne beklage mit fravær de seneste måneder. Det vil sikkert glæde dig 
at høre, at det nu er slut med disse ture til London. Alt er afsluttet, og 
der er ikke længere nogen grund til, at jeg snart – eller nogensinde – skal 
vende tilbage dertil. Jeg hader simpelthen den ugudelige by – gør du 
ikke også?“ sagde hun med en gysen.

 „Jeg har aldrig været der, farmor, så det ved jeg ikke.“
 „Nej. Jeg er sikker på, at du vil besøge byen en dag, så jeg burde 

ikke ødelægge oplevelsen for dig, men jeg har ikke mange gode minder 
derfra ...“

 Hendes triste indsunkne øjne kiggede væk fra mig, men så rettede 
hun pludselig blikket mod mig igen med en munterhed, som jeg følte 
måtte være falsk.

 „Nå, men sket er sket. Nu er tiden inde til at skue fremad. Jeg har en 
overraskelse på vej til dig, Posy.“

 „Har du det? Hvor dejligt,“ sagde jeg, fordi jeg ikke rigtig vidste, 
hvordan jeg skulle reagere på dette skift i farmors humør. „Tusind tak.“

 „Jeg vil ikke ødelægge overraskelsen ved at fortælle dig, hvad det er, 
men jeg syntes, at du skulle have noget, der har tilhørt din far, så du bedre 
kan huske ham. Noget ... anvendeligt. Hvad siger du til at lægge et godt 
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stykke brænde mere på ilden? Jeg synes, kulden sætter sig i knoglerne 
på mig.“

 Det havde jeg så gjort, og efter en snak om, hvad jeg havde lavet, 
mens hun var borte – hvilket ikke var ret meget, om end jeg kunne have 
fortalt hende, at Daisy havde haft Bill siddende i køkkenet lidt oftere, 
end jeg fandt strengt nødvendigt – havde farmor sagt, at hun var træt 
og var nødt til at gå op og lægge sig lidt.

 „Men kom og giv farmor et knus først.“
 Det havde jeg gjort, og selvom hun så så skrøbelig ud, havde hun 

knuget mig hårdt ind til sig, som om hun aldrig ville slippe mig igen.
 „Og nu må vi videre, Posy,“ sagde hun, idet hun slap mig. „Fremtiden 

venter.“
 Tre dage senere holdt en lille ladvogn ind foran huset. Jeg slentrede 

ned i hall’en og så en stor, stærk mand bære nogle tunge kasser ind på 
kontoret. Farmor kom ud og stillede sig ved siden af mig, og jeg skævede 
til hende. Hun lagde hånden på min skulder.

 „De er alle sammen til dig, kære barn. Gå ind og kig, og så kan du 
anbringe dem, som du synes, på reolerne. Jeg har gjort plads til dem.“

 Jeg gik ind på kontoret og rev den kraftige tape af den ene kasse. 
Indeni lå min elskede Encyclopaedia Britannica i den velkendte bløde 
brune læderindbinding.

 „Så har du noget at tage dig til alle de lange mørke vinteraftener her 
i Cornwall,“ sagde farmor, da jeg løftede det første bind op og lagde det 
i skødet. „Jeg købte bindene et ad gangen til din far til hans fødselsdag 
og til jul. Jeg ved, at han ville ønske, at du fik dem.“

 „Tusind, tusind tak, farmor,“ sagde jeg, mens mine hænder kærteg
nede læderet og tårerne stod mig i øjnene. „Det er det allerbedste minde, 
jeg kunne have om ham.“

 I det følgende år så jeg farmor langsomt blive sig selv igen. Jeg så ofte 
en sørgmodighed i hendes blik, men jeg glædede mig over, hvordan hun 
vendte tilbage til sit tidligere jeg og puslede rundt i huset. Da vinteren 
gik på hæld, brugte hun al sin energi i den store have bag ved huset, som 
dag for dag vågnede af sin vinterdvale. Når jeg ikke var i skole eller ude 
på heden sammen med mine venner, hjalp jeg hende. Mens vi arbejdede, 
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fortalte hun mig om de forskellige arter, som vi plantede eller passede. 
Inde i det gamle lavbegroede drivhus lærte hun mig at spire frø og pleje 
de nye skud. Hun gav mig endda mit helt eget sæt haveredskaber i en 
solid kurv af pileflet.

 „Hver gang jeg bliver trist til mode,“ sagde hun, da hun overrakte mig 
det, „graver jeg i den fede muld og tænker på de mirakler, der kommer 
op af den. Det bliver jeg altid i bedre humør af. Jeg håber, at du vil føle 
det samme.“

 Og det havde jeg til min egen store overraskelse. Jeg tilbragte mere 
og mere af min fritid med at arbejde i haven eller læse i farmors bøger 
og blade om havebrug. I køkkenet tog Daisy mig under sine vinger, og 
jeg tilbragte mange lykkelige timer med at bage og rulle dej ud. Jeg blev 
også ved med at tegne planter, sådan som far havde bedt mig om.

 En eftermiddag i slutningen af marts havde farmor inviteret præsten 
over, så de kunne planlægge den årlige påskeæggejagt, som altid fandt 
sted i vores have, fordi det var den største i landsbyen. Jeg kunne ikke 
undgå at føle en vis stolthed, da dagen oprandt, og alle deltagerne be
mærkede, hvor smuk og velplejet haven var.

 Det var omtrent samtidig, jeg begyndte at få postkort fra Maman i 
Paris. Hun var åbenbart begyndt at synge igen. Der var ikke plads på 
kortet til at skrive ret meget mere end det, men hun lød glad. Det prø
vede jeg at glæde mig over, men eftersom den indre Posy var så hul som 
en kokosnød, mens den ydre Posy lod, som om hun var fuldstændig, 
som hun altid havde været, fandt jeg det næsten umuligt. Farmor talte 
altid om at være ‘storsindet’, og eftersom jeg ikke engang kunne være 
storsindet over for min egen mor, blev jeg enig med mig selv om, at jeg 
måtte være et forfærdeligt menneske. Sandheden var, at jeg ønskede, at 
hun var lige så ulykkelig, som jeg selv var. Det burde være umuligt for 
hende at være ‘glad’, når det menneske, vi elskede mest i hele verden, 
var borte for evigt.

 Til sidst indrømmede jeg over for Katie, hvordan jeg havde det, og 
selvom hun aldrig havde været længere borte end i Bodmin (og det 
endda kun én gang, til en grandtantes begravelse), og hun ikke fattede 
det mindste i skolen, var hun fuld af snusfornuft.

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   142 09-09-2019   14:30:46



143

 „Ja, tja. Måske lader din mor, som om hun er glad, nøjagtig som dig, 
Posy. Har du overvejet det?“ spurgte hun.

 Med den ene sætning gjorde hun alting lidt nemmere. Maman og 
jeg lod begge som om. Maman havde kastet sig over sin sang, ligesom 
jeg havde kastet mig over skolen og min helt egen lille del af haven, 
som farmor for nylig havde givet mig og ladet mig plante, lige hvad 
jeg ville, i. Vi gjorde begge vores bedste for at glemme, mens vi stadig 
havde så smertefulde minder. Jeg tænkte også på farmor, og hvordan 
hun stræbte efter at gøre det hele så normalt som muligt. Jeg vidste 
kun, at hun stadig sørgede over sin søns død, fordi jeg indimellem så et 
glimt af sørg modighed i hendes øjne. Mors øjne kunne jeg ikke se, og 
hvis farmor havde sendt et postkort til mig fra et fremmed land, var jeg 
sikker på, at hun også ville have skrevet noget muntert.

 I løbet af de seneste to år var postkortene kommet sjældnere og sjæld
nere, og et år tidligere havde jeg fået et fra Rom med et billede af Colos
seum på den ene side og beskeden om, at hun holdt en ‘petite vacance’.

 „Det er snarere en grande vacance,“ beklagede jeg mig igen til mit 
spejlbillede, mens jeg flettede mit helt ustyrlige hår. Jeg havde forsøgt 
at tilgive, at hun ikke havde besøgt mig en eneste gang, siden hun rejste 
lige efter beskeden om min fars død, men indimellem blev jeg ked af 
det. Hun var trods alt min mor, og nu var der gået fem lange år.

 „Men i det mindste har jeg farmor,“ sagde jeg til mig selv i spejlet. 
„Hun er min mor nu.“

 På vej ned ad trappen for at spise aftensmad sammen med hende og tale 
om den kostskole, hun havde nævnt, gik det op for mig, at det var sandt.

„Godt, det var det hele,“ erklærede Daisy, idet hun lukkede låget på 
rejsekufferten af blankt læder, farmor havde bestilt fra London sammen 
med den flaskegrønne skoleuniform, som jeg personligt fandt hæslig. 
På den anden side var det vel også meningen, at den skulle være hæslig. 
Det hjalp heller ikke, at jeg ikke havde kunnet prøve den på, før den 
blev købt, så samtlige dele var for store til mig.

 „Der er plads til at vokse, Posy,“ havde farmor sagt, da jeg stod foran 
spejlet i en blazer, der havde plads nok over skuldrene til, at Katie kunne 
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være i den sammen med mig, og hvis ærmer gik ned over mine finger
spidser. „Både din mor og far havde en god højde, og du skyder uden tvivl 
i vejret som en ung pil i løbet af det næste par måneder. I mellemtiden 
vil Daisy hæfte ærmerne og nederdelen op, så du nemt kan lægge dem 
ned igen, når det bliver nødvendigt.“

 Daisy pilede rundt om mig og satte knappenåle i ærmerne og søm
men af min kilt, som lige nu strejfede toppen af de sorte laksko, der 
føltes, som om jeg havde støvler på fødderne. Det var faktisk temmelig 
svært for hende at ‘pile’, for hun havde en kæmpestor mave og kunne 
føde når som helst. Jeg håbede sådan, at jeg ville nå at få barnet at se, 
før jeg rejste, men det blev mindre og mindre sandsynligt, efterhånden 
som dagene gik.

 Af os alle tre var Daisy den, der virkelig havde fundet lykken på heden 
i Cornwall. Hun og Bill – farmors altmuligmand – var blevet gift to år 
før, og hele landsbyen havde deltaget i brylluppet, ligesom de gjorde, hver 
eneste gang noget skulle fejres, eller nogen skulle begraves, for den sags 
skyld. Daisy boede nu sammen med Bill i den hyggelige gartnerbolig, der 
hørte til farmors ejendom. Den blege pige, jeg havde kendt på Admiral 
House, var blomstret op og blevet en køn ung kvinde. Det er tydeligvis 
den ægte kærlighed, der gør en smuk, tænkte jeg, og ved synet af mig selv 
i den flaskegrønne uniform ønskede jeg, at jeg også ville finde den.

 Senere den dag spiste vi vores sidste aftensmåltid sammen ude i den 
lune augustaften, og jeg spurgte farmor, om hun kunne klare sig helt 
alene.

 „Daisy får jo snart sit barn, mener jeg, og hvordan vil du så klare dig, 
når jeg også er væk?“

 „Du godeste, Posy, jeg er jo ikke ligefrem på gravens rand. Jeg er ikke 
fyldt tres endnu, som du ved. Og jeg har stadig Bill og Daisy – man 
bliver jo ikke sat helt ud af spillet af et spædbarn. Det bliver også dejligt 
at have en lille ny her. Sådan en lille ny kan ikke andet end sætte en i 
godt humør.“

 Bare den lille ny ikke tager min plads i dit hjerte, tænkte jeg, men sagde 
ikke noget.
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Næste morgen, før jeg satte mig ind i den oldgamle Ford, så Bill kunne 
køre mig til stationen i Plymouth, måtte jeg holde tårerne tilbage, da 
jeg kyssede farmor farvel. Hun græd i det mindste ikke på mig, sådan 
som Daisy havde gjort, selvom hendes øjne bestemt var mere blanke, 
end de plejede at være.

 „Pas nu godt på dig selv, søde barn. Skriv tit og lad mig høre, hvad 
du oplever.“

 „Det skal jeg nok.“
 „Og vær flittig og gør din far – og mig – stolt.“
 „Jeg lover at gøre mit bedste, farmor. Farvel.“
 Da Bill kørte ud ad indkørslen, så jeg mig tilbage. Jeg vidste, at hvad 

jeg end havde haft af sorger, siden jeg ankom fem år tidligere, havde det 
lille landsbyfællesskab beskyttet mig, og jeg ville komme til at savne det 
helt forfærdeligt.

Kostskolen var ... udmærket. Hvis altså man så bort fra de isblomster, 
der dannede sig på indersiden af ruderne i sovesalen, når vinteren satte 
ind, den helt og aldeles uspiselige mad og de øvelser, som de tvang os 
til at udføre i gymnastiksalen tre gange om ugen. Det var horribelt. 
At se kejtede teenagepiger forsøge at springe over en hest må være et 
af de mindst elegante syn i verden. Hockey blev jeg derimod straks 
god til, og jeg havde endda aldrig spillet det før til vores firskårne 
idrætslærerinde, miss Chuters, bestyrtelse. Jeg havde åbenbart ‘et lavt 
tyngdepunkt’, hvilket jeg tænkte måtte betyde evnen til at holde begge 
ben solidt plantet på jorden, men det gavnede mig i hvert fald i hockey, 
og jeg blev hurtigt skoleholdets topscorer. Jeg var også god til terræn
løb, fordi jeg havde tilbragt en stor del af min tid de sidste fem år på 
heden i Cornwall.

 Mine evner for sport virkede formildende på de andre piger, som 
ellers syntes, at jeg var alt for interesseret i de boglige fag – hvilket jeg 
da også var. De gav mig tilnavnet Fessor, og ligesom de ikke forstod 
min begejstring for undervisningen, kunne jeg ikke forstå, hvorfor de 
ikke labbede al den viden i sig, vi blev tilbudt hver dag. Efter at jeg i 
årevis havde lært mere af Encyclopaedia Britannica end noget som helst 
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andet sted (for farmor havde selvfølgelig haft ret i, at miss Brennan ikke 
længere kunne holde trit med mig), var det helt vidunderligt at blive 
undervist af levende mennesker, der hver dag præsenterede mig for de 
mest fantastiske emner. Eftersom jeg var vokset op som enebarn og var 
vant til at være alene (selvom jeg havde haft gode venner i Katie og de 
andre i Cornwall), sårede det mig ikke så meget, som det måske ellers 
kunne have gjort, at de andre på skolen betragtede mig med skepsis. 
Det hjalp også, at der var en anden pige på min årgang, som de andre 
piger fandt underlig, fordi hun var lidenskabeligt optaget af ballet. Det 
skabte et bånd imellem os.

 Man siger, at krage søger mage, men bortset fra at vi begge altså var 
underlige i de andres øjne, kunne Estelle Symons og jeg ikke have været 
mere forskellige, om vi så havde prøvet. Jeg var allerede høj i forhold 
til mine klassekammerater og stærk og efter min egen mening ikke ret 
køn, mens Estelle havde en lille, fin skikkelse og mindede mig om det 
fineste stykke tyl, der drev i vinden, når hun gik. Og som om det ikke 
var nok, havde hun glat lyst hår og store blå øjne. Mens jeg tilbragte al 
min fritid på biblioteket, var Estelle i gymnastiksalen, hvor hun trænede 
sine trin og snurrede rundt foran spejlet. Hun fortalte mig, at i hendes 
familie var de kunstnerisk anlagt – hendes mor var skuespillerinde, og 
hendes far en kendt romanforfatter.

 „Jeg går her, fordi min mor altid arbejder på så det ene og så det andet 
teater, og Pups – min far – altid har snuden i sit manuskript, så jeg var 
bare i vejen,“ havde Estelle sagt og trukket pragmatisk på skuldrene.

 Estelle havde også betroet mig, at hun en dag ville blive en berømt 
solodanserinde ligesom Margot Fonteyn, som jeg aldrig havde hørt om, 
men som hun talte om med ærbødigt dæmpet stemme. På grund af 
sin lidenskab for ballet havde Estelle ikke meget tid til at lave lektier, 
så jeg gjorde mit bedste for at hjælpe hende og sørgede for at tilføje en 
stave eller kommafejl hist og her, så det så ud, som om hun selv havde 
lavet opgaverne. Estelle havde en drømmende, æterisk personlighed, 
der passede til hendes spinkle figur. Jeg tænkte indimellem, at hvis der 
nogensinde blev lavet en ballet om en smuk lyshåret elverpige, ville de 
vælge Estelle til at danse hende.
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 „Du er bare så dygtig, Posy,“ sukkede hun, da jeg gav hende hendes 
matematikafleveringshæfte tilbage. „Jeg ville ønske, at jeg havde din 
hjerne.“

 „Jeg tænker nu, at det må kræve ret så stor hjernekapacitet at huske 
alle de dansetrin, og hvordan man skal bevæge armene.“

 „Nej, det er nemt nok. Min krop ved, hvad den skal gøre, lidt ligesom 
din hjerne ved, hvordan den skal løse en ligning. Alle mennesker har 
deres eget særlige talent. Vi er alle sammen velsignede.“

 Jo bedre jeg lærte Estelle at kende, des mere gik det op for mig, at 
hun var klassens dummepeter, ene og alene fordi hun ikke var interes
seret i stoffet, for hun var vældig kvik, hvad andre ting angik, og langt 
mere livsklog end mig. I mine øjne var en spade bare en spade, mens 
Estelle kunne forestille sig alt muligt andet. Hun fik mig til at tænke 
på dengang, far kaldte mig en alfeprinsesse og sig selv de overnaturlige 
folks konge, og det gik op for mig, at jeg havde mistet den magi i årenes 
løb.

 Efterår og vinter gik, og da vi vendte tilbage til skolen efter påske
ferien, sad vi to ofte i skyggen af et egetræ og talte fortroligt sammen.

 „Tænker du tit på drenge?“ spurgte Estelle mig en solbeskinnet juni
eftermiddag.

 „Nej,“ svarede jeg ærligt.
 „Men du vil vel gerne giftes en dag?“
 „Det har jeg aldrig tænkt over, måske fordi jeg ikke kan forestille mig, 

at nogen dreng vil giftes med mig. Jeg er ikke smuk eller feminin, sådan 
som du er, Estelle.“ Jeg så ned på mine blege, fregnede ben, der var strakt 
ud foran mig, og tænkte, at de mindede mig om den træstamme, jeg 
sad lænet op ad. Så kiggede jeg på Estelles perfekte ben, der sluttede i et 
par smukke smalle ankler, noget som Maman altid havde sagt, at mænd 
elskede (hun havde selvfølgelig, til forskel fra sin datter, pæne ankler).

 „Åh, Posy, hvorfor siger du sådan noget om dig selv?! Du har en stærk 
og slank krop uden et overflødigt gram fedt, vidunderligt hår som flam
mende efterårsløv og de smukkeste store brune øjne,“ skændte Estelle. 
„Og så har jeg ikke engang sagt noget om din hjerne, som kan matche 
enhver mands.“
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 „Det vil de måske heller ikke bryde sig om,“ sukkede jeg. „For mig 
ser det ud, som om de fleste mænd bare gerne vil have kvinder til at 
føde børn og holde hus for dem, men ikke give udtryk for deres mening 
om ret mange ting. Jeg tror, jeg ville blive en meget dårlig kone, for jeg 
ville altid rette min mand, hvis han sagde noget forkert. Og desuden,“ 
tilstod jeg, „vil jeg gerne have et arbejde, når jeg bliver voksen.“

 „Det vil jeg også, søde Posy, men jeg kan ikke se, hvorfor det skulle 
betyde, at jeg ikke også kan få en mand.“

 „Men jeg kender ikke en eneste kvinde, som er gift og har sin egen 
karriere. Selv min mor holdt op med at synge, da hun giftede sig med 
min far. Og se lige på lærerinderne her – de er alle sammen ugifte.“

 „Måske spiller de for det andet hold?“ fnisede Estelle.
 „Hvad mener du med det?“
 „Ved du ikke det?“
 „Nej, så hold op med at snakke sort.“
 „Det betyder, at de måske bedre kan lide hinanden.“
 „Hvabehar? Piger der kan lide piger?“ sagde jeg, lamslået af tanken.
 „Åh, Posy, det kan godt være, at du er intelligent, men du er utroligt 

naiv. Du må da have bemærket, hvordan miss Chuter ser på miss Wil
liams.“

 „Nej,“ svarede jeg brat. „Det tror jeg ikke på. Det er jo ... det er ganske 
enkelt imod naturens orden.“

 „Mennesker er ikke ligesom dyr og planter, og bare fordi fænomenet 
ikke er beskrevet i en af dine tykke bøger, betyder det ikke, at det ikke 
findes, for det gør det,“ sagde Estelle bestemt. „Der er også mænd, der 
godt kan lide mænd. Selv du må da have hørt om Oscar Wilde, der kom 
i fængsel på grund af sit forhold til en mand.“

 „Ja, der kan du selv se! Det er forbudt, fordi det er unaturligt.“
 „Åh, Posy, vær nu ikke sådan en stivstikker. I teaterverdenen er det 

helt almindeligt. Og desuden er det vel ikke deres fejl? Folk burde vel 
have lov til at være, som de nu engang er, uanset hvilke regler samfundet 
har, ikke?“

 Takket være Estelle begyndte jeg faktisk at tænke. Ikke kun på foto
syntese og kemiske forbindelser, sådan som jeg havde gjort indtil da, 
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men også over, hvordan samfundet havde udstukket regler for, hvad det 
opfattede som acceptabel og uacceptabel opførsel. Og så begyndte jeg 
at sætte spørgsmålstegn ved det.

 Jeg var ved at blive voksen.

December 1954

„Nå, Posy, nu skal vi til at tale om dine fremtidsplaner.“
 Forstanderinden, miss Sumpter, smilede til mig hen over sit skrive

bord. Det så jeg imidlertid kun ud ad øjenkrogen, eftersom jeg ligesom i 
de foregående fem år ikke kunne få blikket væk fra vorten på venstre side 
af hendes hage og de lange grå hår, der voksede på den. Jeg spekulerede 
for guderne måtte vide hvilken gang på, hvorfor hun ikke tog en pincet 
og fjernede dem, for resten af hendes ansigt var egentlig ganske pænt.

 „Ja, miss Sumpter,“ svarede jeg automatisk.
 „Du forlader os næste sommer, og det er nu, du skal til at begynde 

at tænke på at søge ind på et universitet. Jeg går ud fra, at det er det, du 
vil?“

 „Jeg ... ja. Hvor vil De råde mig til at søge ind?“
 „Din akademiske dygtighed taget i betragtning føler jeg, at du bør 

sigte højt og prøve Cambridge.“
 „Du godeste,“ sagde jeg og fik pludselig en klump i halsen. „Det var 

der, min far gik. Tror De virkelig, jeg har en chance? Jeg kan forstå, at 
konkurrencen om pladserne er stor, især for kvinder.“

 „Det er den, ja, men du er en fremragende elev. Og vi bør skrive i 
ansøgningen, at din far gik der. Det skader ikke at have det gamle skole
slips,“ tilføjede hun smilende.

 „Heller ikke hvis det skal bæres af en kvinde?“ spurgte jeg med et 
skævt smil.

 „Givetvis ikke. Du ved sikkert allerede, at Girton og Newnham er de 
to etablerede colleges for kvinder, men jeg spekulerer på, om du har hørt 
om New Hall? Det åbnede her i september med kun seksten studerende 
på første årgang, og en af underviserne dér, miss Rosemary Murray, er 
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en gammel veninde af mig. Det betyder, at jeg kan lægge et godt ord 
ind for dig, selvom din optagelse selvfølgelig er helt afhængig af, om du 
består den skriftlige optagelsesprøve. Sidste år søgte fire hundrede unge 
kvinder de kun seksten pladser. Der bliver hård konkurrence, Posy, men 
jeg tror virkelig, at du har en god chance for at få en af dem. Jeg går ud 
fra, at du vil læse et naturvidenskabeligt fag?“

 „Ja, jeg vil gerne læse botanik,“ svarede jeg bestemt.
 „Og Cambridge er berømt for sin botanikuddannelse. Du kan ikke 

komme noget bedre sted hen.“
 „Jeg er selvfølgelig nødt til at tale med min farmor, før jeg går videre, 

men jeg er sikker på, at hun vil støtte mig. Det er jo heller ikke sikkert, 
at jeg kommer ind, miss Sumpter.“

 „Man udretter ingenting, medmindre man forsøger, og du er blandt 
de allerdygtigste elever, jeg har haft her på skolen. Jeg har stor tiltro til 
dig, Posy. Nu må du have en rigtig dejlig jul.“

Den forventning, jeg følte, når jeg vendte hjem til Cornwall – især til 
jul – var ikke længere sådan, at jeg ikke kunne sove i en hel uge forud 
på grund af sommerfugle i maven, men det var stadig noget særligt at 
blive hentet af Bill og kørt igennem vores lille landsby. Der lå dis, og 
den mørke himmel røbede, at tusmørket var umiddelbart forestående, 
selvom klokken kun var lidt over tre. Jeg smilede af glæde ved synet af 
de kulørte lyskæder i det smukke grantræ i farmors forhave. Hun havde 
fortalt mig, at min farfars bedsteforældre havde plantet det en jul i det 
håb, at det ville slå rod. Det havde det, og nu samledes hele landsbyen 
hvert år til lystænding den dag, hvor det var vintersolhverv.

 „Min kære Posy, velkommen hjem!“
 Farmor stod i døren med udstrakte arme, men inden jeg nåede op til 

hende, masede en lille dreng sig forbi hende og susede hen til mig.
 „Det er jul, Posy! Han kommer!“
 „Jeg ved det, Ross. Det er spændende, ikke?“ Jeg knælede ned, tog 

drengen i favnen, kyssede ham oven på hovedet, der var dækket af lyst 
hår nøjagtig som Daisys, og bar ham indenfor.

 Daisy stod i hall’en for at hilse på mig. Ross vred sig i min favn for 
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at komme ned, helt vild efter at vise mig et billede af julemanden, som 
han havde malet og hængt op på en af køkkenlågerne.

 „Miss Posy kan se dit billede senere, Ross,“ skændte Daisy kærligt på 
sin søn. „Hun har rejst langt, og jeg er sikker på, at hun længes efter at 
sidde lidt foran kaminen med en dejlig kop te og en scone.“

 „Men ...“
 „Ikke flere indvendinger,“ sagde Daisy og styrede ham i retning af 

køkkenet. „Gå med ud og hjælp mig med at lave teen.“
 Jeg fulgte med farmor ind i stuen, hvor der brændte en hyggelig ild. 

Det indendørs juletræ stod i en stor balje med jord, men var ikke pyntet 
endnu.

 „Jeg tænkte, at det skulle være din fornøjelse,“ smilede farmor. „Jeg 
ved, hvor meget du elsker det. Men kom nu og sæt dig ned og fortæl 
mig alt om skolen.“

 Mens vi drak te og spiste scones, fortalte jeg farmor alt om de tre 
måneder, der var gået, siden jeg sidst havde været hjemme. Hun havde 
været enormt stolt, da jeg i september var blevet udnævnt til præfekt.

 „Jeg har nu ikke været så begejstret for det store ansvar, der er fulgt 
med. Det sværeste har været at dele straffe ud til nogle af mine venner. 
Jeg tog Mathilda Mayhew i at ryge inde imellem træerne og lod hende 
slippe med en advarsel, fordi hun lovede, at hun aldrig ville gøre det 
igen, men det gjorde hun, og så var jeg nødt til at sige det. Hun fik 
udgangsforbud i tre uger, og nu hader hun mig,“ sukkede jeg.

 „Ja, men tror du ikke, det har standset andre, der måske kunne være 
blevet fristet til at gøre det samme?“

 „Jo, det har det. Pigerne er i hvert fald meget mere forsigtige for at 
undgå at blive taget af mig, men det betyder bare, at de holder sig på 
afstand af mig og ikke vil lade mig være med, når de skal more sig. Det 
hjælper heller ikke, at jeg har fået mit eget værelse. Jeg føler mig isoleret, 
og det har ikke været nær så sjovt at gå i skole siden.“

 „Du er ved at lære, at ansvar medfører en masse udfordringer og 
svære beslutninger, Posy. Jeg er sikker på, at det er en erfaring, der vil 
komme dig til gavn i fremtiden. Fortæl mig nu noget om din ansøgning 
til Cambridge.“
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 Jeg fortalte altså farmor om det nye kvindecollege, og at miss Sumpter 
mente, at jeg havde gode chancer for at komme i betragtning til en af 
de få pladser, der var til rådighed. Farmors øjne blev blanke.

 „Din far ville have været umådelig stolt af dig, Posy, og det er jeg også.“
 „Tag det roligt, farmor, jeg er jo ikke kommet ind endnu!“
 „Nej, men alene det, at hun mener, at du kan, er nok. Du er vokset op 

og blevet et ganske særligt menneske, mit søde barn, og jeg er så utroligt 
stolt af dig.“

Det var sødt af farmor at sige sådan, men efterhånden som julen skred 
frem, og vi deltog i de traditionsrige sammenkomster i landsbyen, gik 
det op for mig, at min ‘særlige’ kvalitet selv herhjemme, i den landsby 
hvor jeg havde tilbragt en stor del af min barndom, tydeligt påvirkede 
mine venskaber. Katie, som plejede at komme og banke på døren, i 
samme øjeblik hun så Bill og mig køre forbi hendes families hus, duk
kede ikke op før lillejuleaften til det lille selskab, farmor altid afholdt 
for hele landsbyen. Ved første øjekast kunne jeg næsten ikke genkende 
hende, for hun havde fået sit vidunderlige røde hår klippet og krøllet i en 
‘puddelfrisure’, som (tænkte jeg uforskammet ved mig selv) virkelig fik 
hende til at ligne sådan en. Hun brugte en masse makeup, og den brune 
foundation, der stoppede lige under kæbelinjen, fik hende, naturligt 
bleg som hun i øvrigt var, til at se ud, som om hun havde en maske på.

 „Du burde komme forbi en aften, så jeg kan lære dig at sminke an
sigtet ligesom mit,“ tilbød hun, da vi stod udenfor i kulden, mens hun 
røg en cigaret. „Du har smukke øjne, og lidt sort eyeliner ville virkelig 
fremhæve dem, Posy.“

 Hun fortalte mig, at hun lige var kommet i lære som frisør inde i 
Bodmin. Hun boede hos noget familie der i byen og havde netop truffet 
en ung mand, der hed Jago.

 „Hans far ejer byens slagterforretning, og en dag skal han overtage 
den. Der er masser af penge i kød,“ forsikrede hun mig om. „Men hvad 
med dig, Posy? Går du stadig på den der skole?“

 Det bekræftede jeg, at jeg gjorde, og at jeg håbede på at komme ind 
på universitetet i Cambridge, men det havde hun aldrig hørt om.
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 „Du godeste. Det lyder, som om du skal gå i skole, lige til du bliver 
gammeljomfru! Vil du ikke ud og more dig? Og danse med fyrene en 
gang imellem?“

 Jeg forsøgte at forklare hende, at det morede mig at lære noget, men jeg 
vidste, at hun ikke kunne forstå det. Vi mødtes et par gange mere i jule
dagene, inden hun skulle tilbage til Bodmin, men det var meget tydeligt, 
at vi ikke længere havde noget til fælles. Det gjorde mig forfærdelig trist til 
mode. Og måske var det bare noget, jeg forestillede mig, men det føltes, 
som om den husholdning, jeg engang i høj grad havde været i centrum 
af, var tøffet videre uden mig. Det nye omdrejningspunkt var lille Ross, 
som – det skal retfærdigvis siges – var bedårende, og selv farmor syntes 
at tilbringe mere tid sammen med ham end med mig. Da julen var forbi, 
tog jeg mig endda i at tælle dagene, til jeg skulle tilbage til skolen.

 Men du glædede dig jo sådan til at komme hjem, Posy, tænkte jeg for 
mig selv, da jeg en eftermiddag gik tur på heden helt alene. Du hører 
ikke hjemme hverken her eller der ...

 Hvor hører jeg så til? spurgte jeg mig selv, mens jeg travede hjemad 
igen. Jeg havde temmelig ondt af mig selv ligesom dengang ti år tidligere, 
hvor Maman havde efterladt mig her så godt som forældreløs og aldrig 
havde ulejliget sig med at vende tilbage.

 Sandheden var, at jeg ikke kendte svaret.

Dagen før jeg skulle tilbage til skolen, kom der et luftpostbrev til mig 
fra Rom i Italien. Adressen var skrevet med min mors håndskrift, så jeg 
tog brevet med op på mit værelse for at læse det.

Min allerkæreste Posy,
Du må meget undskylde, at jeg ikke har skrevet noget før, men det 
sidste år har været som en hvirvelvind, og jeg ville ikke sige noget, 
før jeg var helt sikker på min fremtid. Sandheden er, chérie, at jeg 
har mødt den mest vidunderlige mand, der hedder Alessandro. 
Han er italiener og greve ovenikøbet! Og han har bedt mig om 
at gifte mig med ham. Brylluppet bliver i begyndelsen af juni, 
som er den skønneste tid på året her, og jeg håber selvfølgelig, 
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at du vil være min helt særlige brudepige. Jeg sender naturligvis 
flere oplysninger og en rigtig invitation til dig og din farmor, 
men inden da er der spørgsmålet om at få en kjole syet til dig.

 Jeg ved godt, at du stadig går i skole, men jeg tænkte, at du på 
et tidspunkt, måske i påsken, kunne flyve herned til en prøvning 
og for at møde min elskede Alessandro. Jeg ved, du vil holde af 
ham. Vi skal bo i hans palazzo i Firenze – prøv at forestille dig 
det som en ældre udgave af Admiral House (nogle af freskoerne 
er fra det trettende århundrede) i et varmere klima, med cypres
ser i stedet for kastanjetræer. Det er det smukkeste sted, og din 
Maman er lige nu Jordens lykkeligste kvinde.

 Jeg ved godt, at du elskede din far, Posy – det gjorde jeg også 
– men de sidste ti år, hvor jeg har sørget over ham, har været 
ensomme og ulykkelige, og jeg håber, at du kan glæde dig på mine 
vegne. Vi er alle sammen nødt til at leve videre, og selvom jeg 
aldrig vil glemme din kære far, føler jeg, at jeg fortjener en smule 
lykke, inden det er for sent.

Vær sød at sende besked om, hvornår du har påskeferie, så jeg 
kan reservere en flybillet til dig. Tro mig, at flyve er en oplevelse 
i sig selv.

Jeg glæder mig enormt til at se dig og høre, hvad du har oplevet. 
Farmor fortæller mig, at du er en af de dygtigste elever på skolen.

Tusind kys og kram, chérie.
Maman

Der gik kun et par sekunder, så var jeg ude af huset og spurtede i retning 
af heden, hvor jeg skreg af mine lungers fulde kraft på et sted, hvor ingen 
kunne høre mig. Tårerne strømmede ud af mine øjne, mens jeg hulkede 
af forfærdelse over det, jeg lige havde læst.

 „Hvor vover hun?! Hvor vover hun?!“ skreg jeg igen og igen til heden 
og himlen. De tre ord rummede al den uret, hun havde gjort mig – først, 
og værst, at hun forventede, at jeg, min fars elskede datter, skulle ‘glæde’ 
mig over, at hun havde fundet en ny kærlighed. Og for det andet, at 
hun efter ikke at have ulejliget sig med at besøge mig, sin egen datter, 
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i så mange år, mens jeg, især i starten, havde været fuldkommen knust 
og sørget forfærdeligt over min fars død, nu bare forventede, at hun 
kunne beordre mig om bord på et fly for at prøve en kjole, på et tids
punkt hvor jeg ville have travlt med at læse op til min afgangseksamen 
og optagelses prøven i Cambridge. Det var bare så utroligt selvcentreret. 
Og selve brylluppet i juni ... havde hun ikke så meget som overvejet, at 
det var lige på det tidspunkt, hvor jeg gik til eksamen?!

 Og desuden ... min attenårs fødselsdag faldt også i juni. Jeg havde 
hørt farmor og Daisy hviske sammen i køkkenet om en fest, og tanken 
havde strejfet mig, at Maman så måske ville vende tilbage til England for 
at deltage i festen, men hun havde tydeligvis så travlt med at planlægge 
sin egen fest, at hendes datters attenårs fødselsdag fuldstændig var gået 
i glemmebogen.

 „Selvfølgelig har hun ikke tænkt på det, Posy! For pokker, hun har 
kun snakket i telefon med dig firefem gange, siden hun rejste,“ sagde 
jeg højt til mig selv, mens jeg rastløst travede frem og tilbage over hedens 
stride græs. „Hvad fanden er det for en mor, der opfører sig sådan?!“ råbte 
jeg til de grå skyer, der fløj over himlen.

 Jeg satte mig brat ned. Stærke følelser gjorde mig blød i knæene, da 
jeg, Posy, ikke længere den forskræmte lille pige, som jeg havde været, 
men Posy, den næsten voksne kvinde, omsider så sandheden i øjnene. 
Selvom tanken i årenes løb var dukket op i mit hoved, havde jeg aldrig 
givet mig selv lov til at tænke den bevidst af frygt for, hvad det ville 
betyde: Min mor elskede mig ikke. Hun elskede i hvert fald sig selv 
højere, end hun elskede mig.

 „Hun er en rædsom mor,“ sagde jeg til heden med en dyb smerte i 
stemmen og i hjertet. Det gik op for mig, at min mor selv i gamle dage i 
Admiral House havde overladt det til Daisy at tage sig af mig det meste 
af tiden. Det var ganske vist helt almindeligt for velhavende familier at 
lade tjenestefolk passe deres børn, men jeg kunne ikke komme i tanke 
om en eneste lejlighed, hvor min mor havde hentet mig fra skole, kysset 
mig godnat eller læst en godnathistorie for mig. Hvor meget jeg end 
granskede den del af min barndom, jeg knap kunne huske, kunne jeg 
ikke erindre en eneste lejlighed af den art.
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 „Men hun var aldrig modbydelig over for dig, Posy,“ sagde jeg til mig selv 
forskrækket over, hvor let jeg havde ladet mig rive med af selv medlidenhed. 
„Og hun har aldrig slået dig. Og du havde altid mad og tøj.“

 Det var rigtigt nok, og da min far havde været der med sin latter og 
kærlighed til mig, havde jeg haft alt, hvad jeg behøvede. Ligesom de 
frø, vi havde dyrket i vindueskarmen derhjemme og i skolen, havde jeg 
trivedes med den rigtige balance af solskin, vand og pleje.

 Så tænkte jeg på farmor, og hvor vidunderlig hun havde været. Hun 
var trådt ind i rollen som min mor, og jeg forstod med det samme, hvor 
heldig jeg var. Ingen havde det perfekte liv, og selvom min mor var fra
værende (og nok havde været det fra starten), havde jeg alligevel været 
heldig. Ikke alle har de moderlige følelser, der gør det nemt at passe og 
elske et barn. Jeg tænkte på, hvordan vilde dyr nogle gange forlader deres 
få timer gamle unger. Det havde Maman da i det mindste ikke gjort.

 „Du må tage hende, som hun er, Posy,“ sagde jeg bestemt til mig selv, 
„for hun kommer aldrig til at forandre sig, og det vil kun gøre dig ondt 
at håbe på det, når det aldrig vil ske.“

 På vejen hjem skældte jeg godt og grundigt ud på mig selv. Fra det, 
jeg kendte til psykologi, vidste jeg, at det ikke kun var det, der skete for 
en, der betød noget, men lige så vigtig var ens måde at håndtere det på.

 „Fra nu af må du tænke på Maman som en tante eller måske en 
gudmor,“ sagde jeg til mig selv. „Så vil det ikke længere gøre så ondt.“

Der var dog stadig problemet med brylluppet i Italien.
 „Hvordan kan hun tro, at jeg kan tage af sted på det tidspunkt, far

mor?“ spurgte jeg næste morgen over morgenmaden, da jeg var faldet 
til ro.

 „Hvis du skriver og forklarer, at brylluppet ligger lige midt i din ek
samensperiode, er jeg sikker på, at hun vil forstå, hvorfor du ikke kan 
komme. Jeg er også nødt til at skrive og fortælle, at jeg heller ikke kan 
komme.“

 „Har du også for travlt?“
 „Jeg ... ja,“ svarede farmor efter en kort tøven. „Juni er altid en meget 

travl måned i landsbyen. Vi skal jo planlægge byfesten.“
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 Det gik op for mig, at farmor heller ikke havde lyst til at deltage i bryl
luppet – byfesten lå først i slutningen af måneden, og det tog ikke mere 
end et par dage at pynte op i haven og arrangere kageboden. Det gjorde 
mig på en eller anden måde bedre tilpas og fik mig også til at tænke på, 
om jeg overhovedet ville være taget af sted, selv hvis jeg ikke havde haft en 
god undskyldning. Jeg havde i hvert fald ikke lyst til at hilse på Mamans 
nye mand eller til at løfte glasset og skåle for deres ‘kærlighed’. Hvordan 
skulle jeg kunne det? Og hvad vigtigere var: Hvordan kunne hun dog 
tro, at jeg havde lyst til det? Hvis vi havde stået hinanden nærmere og 
tilbragt en masse tid sammen igennem de sidste ti år, så jeg havde set 
hende sørge over far, ville det måske have været anderledes, men det her 
bryllup, der kom som et lyn fra en klar himmel, gjorde mig kun vred.

 Jeg skrev omkring ti kladder, før det lykkedes mig at skrive et pænt 
og neutralt svar på hendes brev. Så bad jeg farmor om at læse det, inden 
jeg puttede det i kuverten og sendte det af sted.

 „Det er glimrende, Posy. Ved den slags lejligheder er det bedst at frem
sætte kendsgerningerne så nøgternt som muligt, og det har du gjort.“

 Jeg lukkede altså luftpostkuverten og afleverede den til landsbyens 
postmester. Så pakkede jeg min rejsekuffert og tog tilbage til skolen til 
de vigtigste seks måneder af mit liv.
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Posy var midt i at beskære rosenbuskene, da hun så en admiral
sommerfugl lande på en af lægejernurtens lilla blomster for at spise 

et sidste måltid nektar inden den forestående vinter. Vingerne var åbne, 
så Posy kunne se admiralens karakteristiske mønster i sort, rødt og hvidt, 
og hun kiggede tryllebundet, mens synet førte hende tilbage til et andet 
øjeblik for længe siden ... Det gav et sæt i hende, da mobilen ringede 
i hendes bukselomme, og det lykkedes hende kun lige akkurat at få 
havehandskerne af og tage telefonen, inden den holdt op med at ringe.

 „Det er Posy.“
 „Hej mor, det er Nick.“
 „Nick! Hvordan går det, kære ven?“
 „Det går fint, mor. Hvad med dig?“
 „Jeg har det aldeles fortrinligt, tak.“
 „Hør, skal du noget på onsdag? Jeg tænkte på at køre ud og spise 

frokost sammen med dig.“
 „Men ...“ Posys hjerne var et øjeblik om at tilegne sig den nye infor

mation. „Vil det sige, at du er i England, Nick?“
 „Ja, jeg er i London, for at være helt præcis. Der var nogle forretnings

mæssige ting, jeg skulle ordne, før jeg tog ud og besøgte dig. De er klaret 
nu.“

 Posy var splittet imellem stor glæde over, at Nick var tilbage på engelsk 
jord, og en moderlig fortørnelse over, at han ikke havde fortalt hende 
det før nu. „Ja, jeg vil selvfølgelig forfærdelig gerne se dig.“

 „Alle tiders. Så kommer jeg klokken tolv, og du kan vælge et sted, vi 
kan spise frokost. Jeg har en masse at fortælle dig.“

 Og jeg har en masse at fortælle dig, tænkte Posy. „Det lyder vidunderligt, 
skat.“
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 „Okay, vi snakkes, når vi ses, mor. Hej.“
 Posy kiggede op mod den blege oktobersol og glædede sig over, at 

Nick var tilbage efter så mange år ...
 Så hørte hun en bil komme rullende ned ad den lange indkørsel på 

den anden side af huset.
 „Pokkers også! Hvem kan det nu være?“ spurgte hun sig selv. Hun 

var meget opsat på at få roserne klippet ned, inden frosten satte ind. 
Admiralsommerfuglen var fløjet, måske fordi al larmen havde irriteret 
den.

 Hun blev enig med sig selv om, at det nok var den søde unge mand, 
der delte kirkebladet ud hver måned. Hun plejede at invitere ham på en 
kop te, men nu besluttede hun at lade, som om hun ikke var hjemme. 
Så måtte han bare smide bladet ind ad brevsprækken.

 „Posy?“
 Det gav et sæt i hende. Den person, der talte, var ganske tæt på, og 

hun kiggede op og så Freddie komme gående hen mod sig med lange 
skridt.

 „Hej,“ sagde hun og lagde hånden over øjnene for at skygge for solen, 
mens hun uvilkårligt ønskede, at hun havde taget læbestift på.

 „Du må undskylde, at jeg sådan kommer brasende, men jeg bankede 
adskillige gange – ringeklokken virker vist ikke – og da jeg så din bil, 
gættede jeg på, at du var i haven.“

 „Ja, jeg ... det gør ikke noget, og du har ret: Jeg burde se at få den 
forbistrede klokke repareret,“ sagde hun.

 „Det er et smukt hus, Posy. Den flotte symmetri får mig til at gætte 
på, at det er fra dronning Annes tid.“

 „Det er det, ja.“
 Der blev stille, mens Posy ventede på, at Freddie skulle forklare sit 

ærinde. Hun havde i hvert fald ikke tænkt sig at spørge.
 „Jeg ... kunne du tænke dig en kop te, Posy?“
 „Nej, men jeg kunne godt trænge til et glas vand.“ Hun så Freddie 

betragte haven omkring sig.
 „Du godeste, Posy! Det er jo helt utroligt, det her! Har du virkelig 

skabt det hele selv?“
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 „Ja, bortset fra at anlægge stierne. Der kommer en gartner og slår 
græsset, trimmer kanterne og luger om sommeren, men ellers er det mit 
værk. Det har også taget næsten femogtyve år. Jeg begyndte, da drengene 
kom på kostskole.“

 „Er der nogensinde adgang for offentligheden?“
 „Ja, jeg plejer at åbne haven under den årlige byfest. Der har også 

været et par fotografer for at tage billeder til designmagasiner, hvilket 
da fyldte mig med stolthed, men så sent som her i formiddags slog det 
mig, at haven har brug for en langt større indsats, end jeg har kræfter 
til at yde nu om stunder. Jeg har skabt et uhyre, der skal passes og plejes 
konstant.“

 „Det er ellers et vidunderligt uhyre, hvor krævende det end er, Posy,“ 
sagde han, mens de fulgte stien tilbage til huset forbi blodbøgen, der 
stadig strålede i sin farvepragt.

 Freddie standsede pludselig op og pegede til venstre. „Hvad er det for 
en bygning?“

 „Det er min fars tårn. Han brugte det som kontor. Han samlede på 
sommerfugle, og jeg hjalp ham med at fange dem – jeg troede, at han bare 
studerede dem og slap dem løs igen. Da det en dag lykkedes mig at snige 
mig derind, blev jeg forfærdet over at se dem hænge på væggene med store 
nåle igennem kroppen. Jeg har ikke være derinde siden,“ gøs hun.

 Freddie stod tavs et øjeblik, mens hans blik hvilede først på bygningen 
og så på Posy. Han sukkede dybt. „Nej, det forstår jeg godt.“

 „Nå, men lad os gå ind,“ sagde Posy, der mærkede, at stemningen var 
tyk af fortidens genfærd, og at det var hendes skyld. „Jeg laver en dejlig 
kop te til dig.“

 Hun kastede sig over at lave teen, mens Freddie sad tavs ved det gamle 
egetræsbord. Sundhedsmyndighederne ville sikkert forlange at få det 
brændt på grund af alle de bakterier, der havde samlet sig i rillerne i 
årenes løb, hvis de kom forbi, men hun havde mange lykkelige minder 
om frokoster og middage, som hendes familie havde spist omkring det.

 „Er alt i orden, Freddie?“ spurgte hun, da hun stillede teen foran ham. 
„Du virker meget stille.“

 „Undskyld, Posy. Mødet med dig har vakt en masse minder om en 
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anden tid i mit liv og fået mig til at indse, hvor gammel jeg er blevet,“ 
sagde han med et skuldertræk.

 „Jeg beklager, hvis min tilstedeværelse gør dig nedtrykt,“ sagde hun, 
idet hun satte sig over for ham med et glas vand. „Vil du have et stykke 
kage?“

 „Nej, ellers tak, jeg forsøger at passe på vægten. Men jeg er virkelig 
glad for, at vi har truffet hinanden igen efter så mange år, Posy.“

 „Det virker nu ellers ikke sådan,“ sagde Posy brysk og blev enig med 
sig selv om bare at være ærlig. „Hvad med at fortælle mig, hvad det er, 
der stikker dig? Vi sad og hyggede os over en frokost, og så gik du bare 
lige pludselig.“

 „Jeg ... hør, Posy, sagen er den,“ sagde Freddie og sukkede dybt, „at 
der var en grund til det den dag og en grund til, at jeg ikke kan ... indgå 
i det forhold, jeg i allerhøjeste grad ville ønske, jeg kunne have til dig. 
Det har overhovedet ingenting med dig at gøre. Det handler om ... mig. 
Der er ganske enkelt nogle ... problemstillinger.“

 Der røg hundrede tanker igennem hovedet på Posy: Var han homo
seksuel? Fejlede han noget, fysisk eller psykisk? Var der en anden kvinde, der 
spøgte i baggrunden?

 „Hvorfor fortæller du mig ikke bare, hvad det drejer sig om? Så kan 
jeg selv beslutte, om det betyder noget eller ej.“

 „Det kan jeg desværre ikke, Posy,“ svarede Freddie alvorligt. „Og 
nu har jeg enormt dårlig samvittighed over, at jeg overhovedet er kørt 
herud. Jeg lovede mig selv, at jeg ikke ville gøre det, men gensynet med 
dig vakte alle de følelser, jeg havde for dig i gamle dage, til live igen, og 
ja, så kunne jeg bare ikke holde mig væk.“

 „Det er godt nok blandede signaler, Freddie,“ sukkede Posy. „Jeg ville 
ønske, at du bare sagde, hvad det var.“

 „Kan du ikke acceptere, at det er umuligt, bare indtil videre? For 
hvis du kan det, synes jeg ikke, at der er noget til hinder for, at vi i det 
mindste kan være venner.“

 Posy indså, at hun var nødt til at samtykke. Hvis hun sagde, at det 
var umuligt, ville hun lyde enten uforskammet eller meget opsat på at 
få mere, end han kunne give hende.
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 „Jo, det er fint med mig,“ sagde hun og trak på skuldrene.
 Freddie smilede omsider. „Så er jeg en glad mand. Vil du gå med ud 

at spise i morgen aften, hvis jeg lover ikke at styrte af sted i utide, som 
om jeg var en rødmende jomfru, der frygtede for sin uskyld?“

 Det fik Posy til at le lidt, og det lettede stemningen noget. „Jo tak, 
jeg vil gerne spise middag sammen med dig.“

 Da Freddie gik igen, var det blevet for mørkt til at vende tilbage til 
haven. Hun spiste toast med baked beans til aftensmad og gik så ind i 
den lille stue, der havde været deres dagligstue i mange år, fordi den store 
stue ganske enkelt var for stor at varme op. Hun knælede ned og tændte 
op i kaminen for første gang det år, og så satte hun sig i sin yndlingsstol 
og så flammerne danse bag kaminristen.

 „Hvorfor er livet dog så kompliceret?“ spurgte hun sig selv og suk
kede. Det virkede så latterligt, at de som halvfjerdsårige stadig skulle 
have ‘problemstillinger’, der kunne udelukke et rigtigt forhold imellem 
dem. Men det var nu alligevel dejligt at tænke på middagen næste aften, 
selvom Freddie havde gjort det klart, at der ikke var noget godnatkys på 
menuen, tænkte hun.

 „Måske har han bare ikke lyst til mig, og det har han måske aldrig 
haft,“ sagde hun til flammerne. „Hvilket måske var problemet i første 
omgang. Ja, jeg tør vædde på, at det er det, og at han bare ikke nænner 
at fortælle mig det.“

 Den smule selvtillid, som Freddies opmærksomhed og den nye klip
ning og garderobe havde givet Posy, forsvandt i den blå luft.

 „Hold nu op, Posy!“ sagde hun bestemt til sig selv og gav sig i stedet 
til at tænke på, at hendes elskede Nick efter ti lange år ville vende tilbage 
om et par dage.
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Amy lyttede til vinden, der hylede omkring husets tynde ydervægge.  
 Her midt om natten kunne hun høre bølgerne drøne mod kysten, 

der kun var fire hundrede meter væk. Beboerne i de andre huse på Ferry 
Road var for længst fortrukket til varmere og bedre boliger.

 I værelset ved siden af hostede Sara i søvne. Amy vendte sig urolig 
om og tænkte, at hun var nødt til at tage sin datter med til lægen næste 
dag. Den hoste havde stået på alt for længe efterhånden.

 Sam snorkede ved siden af hende, intetanende om de bekymrede tan
ker, der holdt hans kone vågen. Han kom efterhånden senere og senere 
hjem og sagde, at det skyldtes hans krævende arbejde, og hun sørgede 
for at være gået i seng og lade, som om hun sov, når han dukkede op.

 Der var ingen tvivl om, at deres ægteskab var i krise, og hun kunne 
ikke længere skyde skylden på deres aktuelle omstændigheder. De havde 
været igennem perioder med dårlig økonomi mange gange før, når en af 
Sams virksomheder ikke havde klaret sig. Det havde måske ikke været så 
slemt som denne gang, men deres liv sammen havde aldrig været nogen 
dans på roser.

 Alting var fuldstændig forfærdeligt. Tanken om at tilbringe en lang 
vinter i det her hæslige hus var næsten ubærlig. Hun havde engang troet 
på, at det ikke betød noget, hvor de boede, eller hvor mange penge de 
havde, bare de var sammen, men det gjorde det faktisk, for manglen 
på penge gjorde livet meget hårdere. Hun var træt af at vise verden en 
tapper facade, træt af at skulle forsvare sig imod sin mands vrede, når 
han var fuld, og desuden træt af at forsøge at passe sit arbejde og være 
en god mor for børnene.

 Selvom Sam ikke lå mere end nogle få centimeter fra hende, var der 
en gigantisk følelsesmæssig afgrund imellem dem. Og siden den aften, 
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hvor hun havde truffet Sebastian Girault nede ved vandet, var Amy 
begyndt at spørge sig selv, om hendes nedtrykthed bare handlede om 
de nuværende problemer, eller den skyldtes, at hun ganske enkelt ikke 
længere elskede Sam. Faktisk, indrømmede hun over for sig selv, følte 
hun ikke andet end afsky for ham, når han var fuld, men hvad skulle 
hun stille op?

 Næste morgen stod Amy som sædvanlig op og lod Sam sove videre. 
Hun kørte Jake i skole, og så satte hun sig i lægens venteværelse med 
den stakkels Sara på skødet.

 „Sara har feber og en slem hoste og forkølelse. Et par dage under en 
dejlig varm dyne burde gøre underværker. Hvis det ikke bliver bedre 
med hende, kan I vende tilbage, og så kan vi overveje noget antibiotika, 
men skal vi nu ikke se, om lidt god gammeldags omsorg kan klare det?“ 
sagde lægen.

 Amy var skuffet. Lægens indstilling betød, at hun var nødt til at holde 
fri i to dage, hvilket betød, at hun mistede to dages løn. På vej hjem tog 
hun forbi hotellet og fortalte, at hun ikke kunne arbejde de næste to dage, 
og så smuttede hun hurtigt ind i supermarkedet for at købe ind. Sara 
sad og peb i indkøbsvognen, mens Amy susede rundt imellem hylderne 
for at komme hjem i en fart.

 „Det tager ikke ret længe, skat, det lover jeg. Lad os finde noget 
solbær saft til dig og ...“

 Da Amy hurtigt svingede vognen ind i den næste gang, ramte hun 
en indkøbskurv, som hang på armen af en mand.

 „Undskyld, undskyld.“ Amy blev helt træt, da hun så, hvem det var.
 Sebastian Girault hævede det ene øjenbryn. „Vi kan ikke blive ved 

med at mødes på denne måde. Folk vil begynde at snakke.“
 „Du har helt ret. Undskyld mig.“ Amy rakte hen over hans kurv for 

at tage en flaske solbærsaft, men Sebastian viftede hendes arm væk og 
tog selv en flaske på hylden og stillede den ned i vognen. Sara begyndte 
at hyle.

 „Uha, hun lyder ikke ret glad.“
 „Det er hun heller ikke. Hun er syg. Jeg må hellere få hende hjem.“
 „Selvfølgelig. Hej igen, så.“
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 „Hej.“
 Sebastian kiggede efter dem, mens Amy skyndte sig hen ad gangen 

og forsvandt omkring et hjørne. Selv når tøjet sad i uorden og håret var 
pjusket, var hun en meget smuk kvinde. Han spekulerede på, hvem hun 
var, og hvor hun stammede fra. I denne lille kystby fuld af midaldrende 
og pensionerede overklassemennesker stak hun ud med sin ungdom og 
skønhed.

 Sebastian skulle lige til at gå videre, da han fik øje på en lille lyserød 
vante på gulvet. Det var indlysende, at det måtte være Amys datter, der 
havde tabt den. Han samlede den op og skyndte sig efter hende. Da han 
nåede kassen, så han Amy sætte sig ind i en bil udenfor, og da han nåede 
derud, var hun kørt.

 Sebastian kiggede ned på den lille vante. Det var ikke helt Askepots 
sko, men han måtte klare sig med den.

Amy var faktisk lettet over at kunne vende tilbage til arbejdet to dage se
nere. At være fanget i huset med en syg og pjevset fireårig til selskab, mens 
det øsede ned udenfor, var ikke lige det, hun havde ønsket sig. Det eneste 
positive havde været, at hun havde haft tid til at få gjort rent og vasket 
tøj, så deres rønne nu i det mindste var ren og ryddelig, om ikke hyggelig.

 „Hvordan går det med Sara?“ spurgte Wendy, som var oldfrue på 
hotellet, da hun kom forbi skranken i receptionen.

 „Meget bedre. Men jeg trænger til en valium,“ sagde Amy og rullede 
med øjnene.

 „Nej, der er ikke noget værre end syge børn,“ lo Wendy. „Men godt, 
at hun har det bedre.“

 Amy sukkede, da hun så Sebastian Girault komme ind og gå hen til 
skranken.

 „Ja, det er mig igen. Du må meget undskylde, men jeg kommer for 
at returnere noget, der tilhører dig – eller rettere din datter.“ Han lagde 
den lille vante på skranken. „Hun tabte den i supermarkedet.“

 „Åh, tak,“ sagde Amy henkastet og uden at møde hans blik. Sebastian 
blev stående ved skranken, og det gik op for Amy, at han havde mere på 
hjerte. „Er der andet?“
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 „Jeg vil gerne invitere dig på et glas i din frokostpause.“
 „Hvorfor det?“
 „Hvorfor ikke? Fordi jeg beder dig om det,“ sagde han med et skulder

træk.
 „Mr. Girault.“ Amy sænkede stemmen for ikke at blive overhørt og 

rødmede af forlegenhed. „Du ved ikke engang, hvad jeg hedder.“
 „Jo, jeg gør. Mrs. Amy Montague,“ læste han op fra navneskiltet, der 

var hæftet på hendes bluse. „Så der kan du bare se.“
 „Præcis. Mrs.,“ næsten hvæsede Amy. „Det har måske unddraget sig 

din opmærksomhed, men jeg er en gift kvinde med to børn. Jeg kan 
ikke bare valse af sted for at drikke et glas med en ukendt mand.“

 „Du har ret, jeg er faktisk ikke ret kendt,“ medgav Sebastian, „og jeg 
har heller ikke røbet mit egentlige motiv, som er, at jeg har talt med din 
veninde Marie, og ...“

 „Undskyld mig, mr. Girault, men jeg er nødt til at hjælpe en af vores 
gæster.“ Amy pegede på manden, der tålmodigt stod og ventede bag ved 
Sebastian.

 „Selvfølgelig. Så ses vi i baren på The Crown klokken et.“ Han smilede 
til hende og forlod hotellet.

 Da Amy var færdig med at betjene gæsten, ringede hun straks til 
Marie.

 „Åh,“ lo Marie i røret, „det er min skyld. Jeg foreslog noget, da han 
var her på kontoret i går. Han leder stadig efter et sted, han kan leje 
vinteren over.“

 „Hvad foreslog du? At han kan flytte ud til os på Ferry Road?“
 „Ha, ha. Nej. Du må bare mødes med ham og finde ud af det, ikke?“
 „Jeg bryder mig ikke om den slags pjat, Marie. Fortæl mig, hvad det 

drejer sig om.“
 „Okay, okay, tag det roligt. Sebastian er desperat efter at finde et sted, 

hvor han kan skrive sin roman. Indtil videre har alt, hvad jeg har vist 
ham, været for stort eller for småt, for gammelt eller for nyt – alt mellem 
himmel og jord – men i hvert fald ikke det helt rigtige. I går, da han 
kom, havde din svigermor, mrs. Montague, lige ringet for at sige, at hun 
virkelig overvejer at sælge Admiral House, og spørge, om jeg ville kigge 
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forbi for at vurdere huset. Og så slog det mig pludselig, at det ville være 
et fantastisk sted at skrive en bog.“

 „Hvorfor foreslog du så ikke, at Sebastian Girault kontaktede Posy 
direkte, i stedet for at blande mig ind i det?“ spurgte Amy vredt.

 „Fordi jeg knap nok kender din svigermor, og det ville være uprofes
sionelt at begynde at give fremmede mennesker hendes telefonnummer. 
Jeg tænkte, at det ville være bedre, hvis han talte med dig, og du så kunne 
formidle kontakten. Det var det hele. Jeg beklager virkelig meget, hvis 
jeg har gjort noget forkert, Amy.“

 „Nej, nej, det har du selvfølgelig ikke,“ svarede Amy hurtigt og fik 
dårlig samvittighed over, hvor mistænksom hun var, når Marie tydeligvis 
havde handlet i al uskyldighed. „Det er bare, som om jeg render ind i 
ham hele tiden.“

 „Nå, men mon ikke der er grænser for, hvor galt det kan gå i baren 
på The Crown,“ sagde Marie fornuftigt.

 „Jo, og du må meget undskylde, at jeg var så sur. Tak, Marie.“ Amy 
lagde røret på og skammede sig lidt over, hvordan hun var for tiden. 
Det var, som om hendes sædvanligvis lyse sind svigtede hende. Hun var 
gnaven over for alle, og især børnene. Når hun havde talt med Sebastian, 
ville hun gå i delikatessen og købe noget godt til deres aftensmad.

Sebastian havde allerede barrikaderet sig bag dagens udgave af The 
 Times, da Amy trådte ind i hotelbaren. Hun så sig nervøst omkring og 
konstaterede til sin lettelse, at der ingen gæster var, bortset fra et par 
gamle mænd, der sad med deres Adnamsfadøl.

 „Hej mr. Girault.“
 Han så op fra avisen. „Sig endelig Sebastian. Hvad må jeg byde på?“
 „Ingenting, jeg har kun et øjeblik. Jeg skal også nå at købe ind i min 

pause.“ Amy følte sig forpustet, og hendes hjerte hamrede i brystet.
 „Okay,“ sagde Sebastian med et skuldertræk. „Men vil du ikke sætte 

dig ned, i det mindste? Jeg sværger, at jeg ikke vil forgribe mig på dig. 
Mine hensigter er absolut reelle.“ Han smilede, og de grønne øjne strå
lede af morskab over hendes forlegenhed.

 „Lad være med at gøre nar ad mig,“ sagde Amy dæmpet. „Det her er 
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en meget lille by med nogle meget store sladdertasker. Min mand skulle 
nødig høre, at jeg er set i færd med at drikke her sammen med dig.“

 „Eftersom du allerede har sagt, at du ikke vil have noget at drikke, 
er det halve af problemet løst,“ svarede Sebastian roligt. „Og du ville 
næppe vælge byens mest populære pub til et hemmeligt stævnemøde, 
men lige meget ... jeg skal i hvert fald have et glas øl. Undskyld mig.“

 Amy trådte til side for at lade ham passere. Hun så ham gå hen til 
disken, og det gik op for hende, hvor uforskammet hendes opførsel måtte 
være i hans øjne. Hun fulgte efter ham.

 „Undskyld, Sebastian. Jeg vil alligevel gerne have et glas appelsinsaft.“
 „Det får du.“
 Amy gik hen til bordet og satte sig ned.
 „Appelsinsaft, værsgo.“
 „Tak. Du må undskylde, at jeg var så afvisende lige før.“
 „Det er helt i orden. Jeg ved godt, hvordan små byer kan være. Jeg 

har også boet i sådan en. Skål.“ Sebastian drak en slurk af sin øl. „Du 
har uden tvivl ringet til din veninde Marie ...“

 „Jeg ville ikke ligefrem kalde hende min veninde,“ afbrød Amy. „Jeg 
kender hende knap nok.“

 „Okay, men du ringede til Marie for at høre, hvad hun havde sagt til 
mig.“

 „Ja, det gjorde jeg,“ nikkede Amy.
 „Og hvad synes du så?“
 „Jeg aner ikke, hvad Posy ville sige til at have en lejer,“ svarede Amy 

og trak på skuldrene. „Eller hvad du ville synes om Admiral House. 
Huset er ikke ligefrem luksuriøst. Der er overhovedet ingen varme i 
overetagen.“

 „Det generer mig ikke. Jeg har gået på kostskole, så jeg er vant til at 
fryse røven ud af bukserne, hvis du vil undskylde udtrykket. Og nu hvor 
jeg har kigget på rigtig mange lejemål, lyder din svigermors hus faktisk 
som det helt rigtige, må jeg sige. Jeg har brug for god plads til at trave 
hvileløst frem og tilbage.“

 „Ja, det er der i hvert fald plads til i Admiral House, det er helt sik
kert. Masser af plads,“ sagde Amy. „Men jeg kan ikke gøre andet end 
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at spørge Posy og høre, hvad hun siger. Hvor længe har du brug for at 
være der?“

 „Et par måneder i første omgang. Det er svært at sige, hvor hurtigt 
jeg kan skrive.“

 „Du vil i hvert fald få god mad. Posy er en fantastisk kok.“
 „Du godeste, jeg havde slet ikke sat næsen op efter at være på kost, 

men det ville da være fuldstændig pragtfuldt, hvis det kunne indgå i 
aftalen. Det lykkes mig sjældent at få lavet andet end en skive ristet brød 
eller en gang kopnudler, når jeg skriver.“

 „Åh, jeg er sikker på, at Posy gerne vil lave mad til dig. Jeg ved, at 
hun savner at lave mad til sine børn.“

 „Og du er altså gift med en af hendes sønner?“
 „Ja, den ældste, Sam.“
 „Bor hun helt alene i huset?“
 „Ja, men nok ikke ret meget længere. Jeg tror, at hun omsider har 

besluttet sig for at sælge det. Marie sagde noget om, at hun skulle ud og 
vurdere det senere på ugen.“

 „Så må jeg hellere rykke i en fart. Vil du ringe til din svigermor og 
lægge et godt ord ind for mig? Sig, at jeg er rolig og renlig og villig til at 
betale, men lidt til den sære side, hvad sengetider angår.

 „Jeg skal gøre mit bedste,“ nikkede Amy.
 „Og hvor bor du så? I noget lige så mondænt går jeg ud fra.“
 „Det kan man ikke just påstå,“ fnøs hun. „Familien Montague er 

ikke så velhavende, som den var engang. Det eneste, der er tilbage fra 
dens storhedstid, er Admiral House. Sam må klare sig selv.“

 „Aha. Hvad laver din mand så?“
 Ordet ‘iværksætter’ plejede at rulle let af tungen, når folk spurgte 

hende, hvad Sam lavede, men lige i det øjeblik kunne Amy ikke få sig 
selv til at sige det. Hun trak på skuldrene. „Lidt af hvert. Lige i øjeblikket 
er han involveret i et ejendomsselskab, som formentlig krakker i løbet 
af seks måneder, hvis man tager Sams historik i betragtning.“

 „Jeg forstår.“
 „Åh gud, det lød virkelig grimt, ikke?“ Amy slog hånden for munden 

af skam. „Det, jeg ville sige, var, at Sam er et dejligt menneske, og jeg 
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elsker ham højt, men han har virkelig ikke haft meget held i sprøjten i 
sit arbejdsliv.“

 „Det må have været vanskeligt for dig,“ sagde Sebastian. „Især efter
som I har børn. Hvor mange har I?“

 „To. Og du har ret, det har ikke været lutter lagkage, men hvis liv er 
det?“

 „Ingens, tror jeg.“ Sebastian så på sit ur. „Jeg er desværre nødt til at 
gå. Jeg har en anden aftale klokken halv to. Tusind tak, fordi du kom, 
og hvis du kan finde tid til at tale med din svigermor i løbet af det næste 
par dage, vil jeg være meget taknemlig. Hun kan kontakte mig på The 
Swan, hvis hun gerne vil hilse på mig.“ Sebastian rejste sig. „Hej Amy.“ 
Han nikkede til hende og forlod baren.

 Amy sad lidt med sit glas og var pludselig meget trist. At Sebastian 
havde en anden aftale, en halv time efter at de skulle mødes, fik hende til 
at føle sig godt dum. Han havde åbenbart ingen uanstændige hensigter 
overhovedet.

 Hvorfor skulle han også have det? Amy tømte sit glas og rejste sig. 
Hun var, når alt kom til alt, næppe den slags kvinde, som Sebastian var 
vant til – og interesseret i – fra de fine litterære kredse, han færdedes i.

 Og her havde hun opført sig som en sippet teenagepige, der troede, 
at hendes uskyld var truet. Amy gøs. Sådan som hun havde opført sig 
i dag, var hun fuldstændig overbevist om, at hun havde set Sebastian 
Girault for sidste gang. Og det overraskede hende, hvor trist den tanke 
gjorde hende.

Sebastian sad i et skjult hjørne af hotellets lobby og så Amy gå. Så slen
trede han tilbage til baren, til det bord hun lige havde forladt, bestilte 
en frisk fadøl og gav sig til at læse resten af avisen.
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Da Posy så bilen komme op ad indkørslen til huset, måtte hun 
lægge bånd på sig selv for ikke at løbe den i møde med det samme. 

Hun gik ud til døren, åbnede den og stillede sig på verandaen i spændt 
forventning, da bilen standsede foran huset.

 Hendes høje, flotte søn svingede omsider de lange ben ud fra fører
sædet og mødte sin mor midt på gårdspladsen.

 Han slog armene om hende. „Hej mor.“
 „Åh, Nick, min skat, min store dreng. Hvor er det dejligt at se dig!“
 „I lige måde, mor, i lige måde.“
 De blev stående og holdt om hinanden for at fatte sig, så de kunne 

tale igen. Nick slap Posy og kiggede på hende.
 „Du ser jo fantastisk ud, mor! Om noget yngre, end da jeg tog af 

sted.“
 „Den er god med dig, Nick. Selvfølgelig gør jeg ikke det, men tak 

alligevel.“
 Han lagde armen om hendes skuldre, og de fulgtes hen mod huset. 

Lige foran det standsede han og kiggede op. „Jeg har en god hukom
melse. Det er nøjagtig, som jeg har husket det i alle årene.“

 „Glimrende,“ sagde Posy, idet de gik ind i hall’en, „men jeg er bange 
for, at du kan se de mellemliggende ti års slid herinde.“

 Da de kom ud i køkkenet, hvor der duftede, som der altid havde gjort, 
blev Nick overvældet af barndomsminder. Huset havde altid føltes som 
et trygt helle, og intet var forandret. De samme tykbundede gryder hang 
stadig på væggen, den samme blanding af sjældent og værdifuldt porce
læn var stablet på skænken i tilfældig orden, og det enorme stationsur 
over AGAkomfuret havde hængt der, siden han var dreng.

 „Mmm, hvad er det, der dufter af?“ spurgte Nick. „Det er da vel ikke ...“
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 „Jo, din livret, lever og bacon,“ svarede Posy.
 „Men jeg havde jo lovet at invitere dig ud og forkæle dig lidt.“
 „Du sagde, at jeg måtte vælge stedet, og jeg vil helst lave mad til dig 

herhjemme. Vi kan altid gå i byen og spise en anden gang. Åh, Nick, 
min ven, du aner ikke, hvor skønt det er at se dig igen. Du har heller ikke 
ændret dig det mindste. Vil du have kaffe eller te? Eller hvad med en øl?“

 „En øl, tak, og jo, det har jeg, mor. Jeg er allerede fireogtredive år 
gammel og ved at få mine første grå hår og rynker omkring øjnene,“ 
sukkede han. „Hvordan går det med dig?“ spurgte han og drak en slurk 
af den øl, hun lige havde rakt ham.

 „Jeg bliver mere og mere stiv i leddene, især om morgenen, men ellers 
er jeg sund og rask.“ Posy skænkede et glas vin til sig selv. „Skål for dig, 
min dreng, og det, at du er sikkert hjemme igen efter så mange år.“ Hun 
løftede glasset.

 „Jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor godt det føles at være tilbage og 
sidde her i et hus, der er mere end nogle få år gammelt og ikke er en 
moderne bungalow.“

 „Jeg glæder mig til at høre alt om, hvad du har oplevet i Perth. Der 
må have været dejligt, siden du blev væk så længe.“

 „Både ja og nej,“ sagde Nick. „Der er helt anderledes end her i England 
og især her i Southwold, hvilket var, hvad jeg havde brug for.“

 „Ja, jeg har altid grublet over, om du flygtede fra noget.“
 „Selvfølgelig gjorde jeg det, men nu er jeg tilbage.“
 „Hvor længe bliver du?“ Posy turde næsten ikke spørge.
 „Ja, det er det store spørgsmål,“ smilede Nick. „Hvad med, at vi taler 

om det over maden? Jeg er ved at dø af sult.“

Den spændte forventning havde helt taget appetitten fra Posy, så hun 
sad og skubbede sin egen mad rundt på tallerkenen, mens Nick fortalte 
hende alt om Perth og indviede hende i sine planer om at åbne en for
retning i London. Hun drak en smule for meget vin, mens hun samlede 
mod til at fortælle Nick om sine planer om at sælge Admiral House.

 „Når du har kigget på lejemål i London, betyder det så, at du har 
planer om at blive her permanent?“ spurgte Posy.
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 „Grunden til, at jeg ikke kontaktede dig, i samme øjeblik jeg var til
bage i England, var, at jeg lige ville undersøge tingene, inden vi mødtes. 
Nu hvor jeg har fundet det rigtige butikslokale, har jeg besluttet at give 
det en chance.“

 Posy lyste op og slog hænderne sammen af glæde. „Min kære Nick! 
Du aner ikke, hvor meget det glæder mig.“

 „Du kommer såmænd ikke til at se ret meget mere til mig, end du 
har gjort de sidste ti år, for jeg skal arbejde virkelig hårdt,“ lo Nick.

 Posy rejste sig for at rydde af bordet, men Nick trykkede hende blidt 
ned på stolen igen. „Lad mig, mor.“

 „Tak, min skat. Der står en æbletærte i bunden af AGA’et, hvis du vil 
være så venlig at hente den. Hvad har fået dig til at træffe sådan en stor 
beslutning lige nu?“ spurgte Posy, mens Nick hentede desserten og bar 
den hen til bordet.

 „Åh, det var alt muligt forskelligt,“ svarede Nick, idet han satte sig 
ned. „Den vigtigste årsag var nok, at det gik op for mig, at man kan 
rejse om på den anden side af Jorden, men aldrig stikke af fra sig selv.“

 Posy nikkede og ventede på, at han skulle fortsætte.
 „Og jeg savnede ærlig talt England. Ikke mindst maden,“ sagde Nick 

og pegede på sin dessert. „Australien var ganske enkelt ikke mit hjem.“
 „Men du er glad for, at du rejste?“
 „Helt sikkert,“ svarede Nick og tog endnu en bid tærte. „Det var et 

stort eventyr, og så havde det den fordel, at jeg tjente en ordentlig røvfuld 
penge.“

 „Ja, det med pengene har du altid været god til,“ sagde Posy. „Alt, 
hvad du rører ved, bliver forvandlet til guld. Helt modsat stakkels Sam.“

 Der gled en skygge over Nicks ansigt. „Har han det stadig svært?“
 „Ja.“
 „Det er mere eller mindre noget, han nedkalder over sig selv, ikke? 

Med den ene tåbelige plan efter den anden, mener jeg. Hænger hans 
søde kone stadig på?“

 „Åh ja, han og Amy er stadig sammen, og så er der selvfølgelig deres 
børn, Jake og Sara, som du aldrig har mødt. De er dejlige.“

 „De slægter med andre ord ikke deres far på,“ sagde Nick ligefremt.
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 „Du godeste, Nick, du burde tale pænere om din bror,“ sagde Posy 
trist. „Det kan godt være, at han er en elendig forretningsmand, men 
han er faktisk ikke noget dårligt menneske.“

 „Jeg ved godt, at han er min bror og din søn, men det kan jeg ganske 
enkelt ikke erklære mig enig i, mor.“

 „Hvad mener du med det?“
 Hendes søn sad over for hende og tav stoisk.
 „Nick, vær sød at fortælle mig det, så jeg bedre kan forstå dig,“ bad 

Posy indtrængende. „Der er intet, der smerter en mor mere end at se 
sine børn være uvenner.“

 Nick rystede på hovedet. „Hør, mor, det betyder ikke noget. Lad os 
finde noget andet at tale om. Tro det eller lad være, men jeg har faktisk 
mødt en. En der allerede betyder meget for mig.“

 „Nick, din røver, hvorfor sagde du ikke det med det samme? Hvem 
er hun? Hvor bor hun? Jeg går ud fra, at hun er australier?“

 „Øh, næ, det er det sære ved det. Jeg mødte hende faktisk den dag, 
jeg landede i England. Hun er ven med mine gamle venner Paul og 
Jane LyonsHarvey. Hun hedder Tammy, og så er hun ekstremt smuk 
og handler med vintagetøj.“

 „Hold da op, det er godt nok gået stærkt, Nick.“
 „Jeg ved det. Synes du, at det er mærkeligt?“
 Posy tænkte tilbage på det øjeblik, hvor hun så Freddie for første gang, 

og rystede på hovedet.
 „Bestemt ikke. Hvis følelserne er der, så er de der, hvis du spørger 

mig.“
 „Jeg er aldrig før faldet så hovedkulds for nogen, og det skræmmer 

mig. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide hende, mor.“
 „Glimrende. Hvornår må jeg hilse på hende?“
 „Jeg overvejer at tage hende med herud i næste uge, hvis hun har tid. 

Hun har travlt med at etablere sig i et nyt lokale, nøjagtig ligesom mig.“
 „Åh ja, gør endelig det, Nick. Det ville være endnu bedre, hvis I kom 

i en weekend. Så kunne jeg invitere Sam og Amy ... hvordan du end har 
det med din bror, bør du i hvert fald hilse på din nevø og niece.“

 „Ja, selvfølgelig, mor. Vi er jo alle sammen voksne mennesker. Og jeg 
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vil forfærdelig gerne se Amy igen, og selvfølgelig møde børnene. Hvad 
siger du til næste weekend?“

 „Det er perfekt!“ Posy slog hænderne sammen. „Men sig til din unge 
dame, at hun skal tage en god varm pyjamas med. Det er ved at blive 
koldt om natten.“

 „Det skal jeg nok, mor,“ sagde han og så et skælmsk smil spille om 
hendes læber. „Men inden jeg kører igen, vil jeg rigtig gerne se, hvad du 
har gjort ved haven.“

Da de havde været en tur rundt i haven, gik Posy ud i køkkenet for 
at lave te, og Nick gik igennem hall’en i retning af den lille stue. Han 
standsede i hall’en for at kigge op på den gigantiske lysekrone og så 
lyset falde på de store revner, der strakte sig hele vejen hen over det 
store loft, den afskallede maling og den smuldrende stuk. Inde i stuen 
tændte han lyset og gik hen for at tænde op i kaminen. Der var meget 
koldt i rummet, og der lugtede af skimmel. De smukke silkegardiner, 
som han mindedes at have gemt sig bag ved som barn, var ved at rådne 
op og falde fra hinanden.

 Lidt ligesom en stumfilmsstjerne, der er hærget af alder, gav synet af 
den engang så smukke stue i dens nuværende tilstand Nick en klump 
i halsen. Han afledte tankerne ved at tænde op i kaminen, indtil hans 
mor kom ind med teen og et par skiver af sin berømte sandkage på en 
bakke.

 „Sådan,“ sagde han, mens han knælede foran ilden. „Det er første 
gang i ti år, at jeg har tændt op. Det er en sand fryd.“

 „Har du fundet ud af, hvor du vil bo?“ spurgte Posy.
 „Næ. Paul og Jane siger, at jeg kan bo hos dem, så længe jeg har lyst. 

Jeg vil lige få styr på butikken først og så kaste mig over at finde et sted 
at bo.“

 „Når du kommer på weekendbesøg, vil jeg bede dig gå en tur rundt 
i huset. Hovedparten af møblerne er formentlig værdiløse, men der kan 
godt stå noget hist og her, der er noget værd.“

 „Mangler du penge, mor? Jeg har jo sagt utallige gange, at du skal 
sige til, hvis det er tilfældet.“
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 „Nej, jeg klarer mig fint, Nick. Sagen er, at ... jeg føler virkelig, at 
jeg er nødt til at tænke på at sælge Admiral House. Jeg bliver halvfjerds 
næste år.“

 Nick stirrede først på hende og så ind i ilden i kaminen. „Okay,“ sagde 
han til sidst.

 „Vær sød at fortælle mig, hvad du føler, Nick.“
 „Det ved jeg helt ærligt ikke, mor. Jeg tror, det er lidt blandet. Jeg 

føler mig nok mest trist – det her er jo mit barndomshjem, og dit også 
for den sags skyld, men jeg forstår godt, hvorfor du overvejer at sælge 
det.“

 „Det er nok lidt ligesom at tage sig af et gammelt og sygt kæledyr,“ 
sagde Posy trist. „Man elsker det, og man ved, at man vil sørge dybt, når 
det er borte, men man ved også, at det vil være bedst at gøre en ende på 
det. Sådan har jeg det med Admiral House. Det har brug for en ny ejer, 
der kan føre det tilbage til fordums pragt. Det smuldrer lige så stille, og 
jeg er nødt til at gøre noget, inden det er for sent.“

 „Det forstår jeg godt, mor.“
 Nick kiggede op på den store fugtskjold, der havde været der, lige 

siden han var lille. Han mindedes, at han altid havde syntes, den lignede 
en flodhest. Nu var der kommet andre skjolder til, og de dannede en hel 
fresko på loftet.

 „Der kommer en lokal ejendomsmægler for at vurdere huset i næste 
uge,“ sagde Posy, „men jeg skal selvfølgelig spørge dig, om du kunne 
tænke dig at overtage det.“

 „Det ville Sam for det første aldrig tilgive mig for. Han er, når alt 
kommer til alt, din ældste søn og arving. Og mit liv er desuden ikke her. 
Plus at jeg får brug for at investere alle mine penge i den nye forretning. 
Jeg beklager, mor.“

 „Det er helt okay, Nick. Jeg var bare nødt til at spørge.“
 „Hvor vil du så bo, når du har solgt det?“
 „Det har jeg ikke rigtig tænkt over. I noget mindre, der ikke kræver 

så meget vedligeholdelse. Og med en eller anden form for have udenfor,“ 
smilede hun. „Jeg håber ikke, at dem, der køber huset her, river det ned.“

 „Det tror jeg bestemt ikke, at der er nogen, der vil gøre. Huset er jo så 
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utroligt smukt. Du skal bare finde en rig finansmand med en trofækone 
og en hær af tjenestefolk, der kan overtage det.“

 „Jeg kan ikke forestille mig, at der findes ret mange af dem, men vi 
får se.“

 „Det bliver, som det bliver, som du altid har sagt til mig. Og nu må 
jeg hellere se at komme af sted.“

 Nick rejste sig, det samme gjorde Posy, og så fulgtes de ad ud i hall’en.
 „Lad mig give dig det her, inden du tager af sted,“ sagde Posy. Hun 

tog et brev, der lå på det lille bord ved hoveddøren, og gav ham det. „Det 
kom med bud til galleriet i går, så det var temmelig heldigt, at jeg netop 
skulle se dig i dag, så jeg kunne give dig det.“

 Nick tog imod det og så sit navn skrevet med sort blæk med hendes 
velkendte skråskrift. Han sank en stor klump og forsøgte at skjule sit 
chok. „Tak, mor,“ sagde han et øjeblik senere.

 „Det har været vidunderligt at se dig igen, søde skat,“ sagde Posy, da 
hun kyssede ham farvel. „Og jeg er så glad for at høre, at du vender hjem 
til England permanent.“

 „Jeg er også glad, mor,“ smilede Nick. „Tak for i dag.“
 Nick satte sig ind i bilen og startede motoren. Han kørte ud ad 

indkørslen og holdt så ind til siden, umiddelbart uden for ejendom
men. Brevet lå på passagersædet og skreg på at blive åbnet. Han tog 
det med rystende hænder, åbnede det og læste, hvad hun havde skrevet 
til ham.

 Så sad han lidt og stirrede ud i luften, mens han forsøgte at finde ud 
af, hvad han skulle gøre. Han kunne rive brevet i stykker og køre direkte 
tilbage til London og Tammy. Eller han kunne køre ind til Southwold 
for at høre, hvad hun havde at sige, og mane det spøgelse i jorden.

 Nick drejede i retning af Southwold. Byen var lige så køn i efterårets 
tusmørke, som den altid var. Han kørte igennem hovedgaden og bemær
kede, at hans gamle butikslokale nu var overtaget af en ejendomsmægler, 
men at det meste ellers lignede sig selv. Efter en pludselig indskydelse 
parkerede han bilen og spadserede en tur langs strandpromenaden.

 Mens han gik, lod han alle de gamle minder vælde frem, vel vidende, 
at det var vigtigt ikke at begrave dem. Hvis han nu besøgte hende, med 
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Tammy og et helt nyt indhold i sit liv, kunne han måske endelig komme 
videre.

 Han hang op ad gelænderet langs stien og så bølgerne glide blidt 
ind og ud fra stranden, mens han mindedes den dybe smerte, han 
havde følt, da han stod der sidst. Ja, han havde elsket hende. Måske 
ville han aldrig mere elske nogen på den måde, og når han så tilbage, 
håbede han det heller ikke. Det var gået op for ham, at en kærlighed 
af den art ikke var af det gode – den var overvældende, altopslugende 
og ødelæggende.

 Nick gik tilbage til bilen, startede motoren og kørte i retning af hendes 
hus.
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Tammy skrev under på papirerne med swung og gav ejendoms
mægleren pennen tilbage. „Sådan. Så er alt omsider på plads.“

 „Ja, så er de her vist Deres.“ Ejendomsmægleren viftede med et sæt 
nøgler foran hendes ansigt.

 „Åh ja. Tak.“ Tammy tog imod nøglebundtet og lagde det sikkert 
ned i en lille lomme i sin håndtaske. „Var der ellers noget?“

 „Næ, alt er i orden.“ Ejendomsmægleren kiggede på uret og strøg 
en tot hår hen over sin skaldede isse. „Det er næsten frokosttid. Hvad 
siger De til at drikke et glas champagne med mig og skåle for Deres 
forretnings fremtid?“

 „Tusind tak for tilbuddet, men jeg er vældig ivrig efter at komme 
direkte hen i de nye lokaler og få taget fat på det hele.“

 „Som De vil. Held og lykke, miss Shaw.“
 „Tusind tak, mr. Brennan.“
 Da Tammy var sikkert ude på gaden, prajede hun en taxa.
 „Ellis Place 4, tak. Det er en sidegade til Sloane Street, i den ende 

hvor Sloane Square ligger,“ tilføjede hun stolt, idet hun sprang ind bag 
i taxaen.

 Mens de susede hen ad King’s Road, stirrede Tammy ud ad vinduet 
og kunne næsten ikke tro sit held. Så sent som ugen før havde hun sagt 
til Nick, at hun var ved at opgive sin søgen efter et passende lokale. 
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed var det eneste, der betød noget, 
og der syntes ikke at være noget, hun havde råd til, i de rigtige dele af 
byen.

 Så havde Jane ringet til hende fra et fotoshoot og sagt, at hun lige 
havde hørt rygter om, at en lille tøjforretning netop var erklæret kon
kurs, og at konkursboet ledte efter nogen, der ville overtage inventaret 
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og selvfølgelig resten af lejeperioden. Jane havde givet hende et nummer, 
og Tammy havde ringet med det samme.

 Hun havde vidst, at den var perfekt, inden hun overhovedet trådte 
ind i butikken. Den lå i en lille sidegade til Sloane Street klemt inde mel
lem en hip skodesigner – som hun for nylig havde læst om i Vogue – og 
en modist. Lokalet var næsten nøjagtig, som Tammy havde forestillet 
sig, at det skulle være – ganske lille, men smagfuldt indrettet og stort 
nok til at udstille alt hendes tøj. Bagved var der kontor og tekøkken, 
og nedenunder var der en tør kælder, hvor hun kunne have sit lager og 
indrette arbejdsplads til en syerske. At butikken kun lå fem minutters 
kørsel fra hendes rækkehus, var bare endnu et stort plus.

 Tammy havde næsten ikke turdet trække vejret, da hun spurgte ejen
domsmægleren, hvad det kostede at overtage lokalet. Prisen viste sig at 
ligge i den absolut øverste ende af hendes budget, og det var nærmest 
røveri ved højlys dag, i betragtning af hvor lille butikslokalet var, men 
hun var overbevist om, at det var det rigtige valg.

 Hun havde givet håndslag på det på stedet, og her få dage senere steg 
hun nu ud af en taxa, gik hen til butikken og drejede nøglen i døren 
med rystende hænder.

 Hun stod derinde i et par minutter og turde knap tro på, at det endelig 
var lykkedes hende, og så udstødte hun et helt lille skrig af ren lykke. 
Hun fandt sin mobil frem og ringede til Nick. Selvom han var på besøg 
hos sin mor, og Tammy regnede med at få telefonsvareren, var han den 
første, hun ville dele det med.

 „Hej skat, det er mig. Jeg vil bare sige, at jeg er inde. Det er sådan et 
fedt sted, og jeg er bare så glad. Lad os åbne en flaske champagne, når 
vi ses senere. Ring og fortæl mig, hvornår du er tilbage. Jeg er sikkert 
stadig her i butikken, så måske kan du køre forbi og hente mig. Hej igen, 
skat.“

 Hun smilede kærligt til sin mobil, inden hun stak den tilbage i tasken. 
Det var længe siden, hun havde været så lykkelig. Nick fik hende til at 
le, og hun savnede ham, når de ikke var sammen, der var vist ingen 
tvivl om, at hun var smaskforelsket i ham. Hun slog armene om sig selv 
af glæde: Hun havde fundet en skøn kæreste, og drømmen om en lille 
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butik var lige gået i opfyldelse. Hun følte virkelig, at alt bare spillede for 
hende for tiden.

 „Så er det godt med al den eufori, Tammy. Det her sted koster omtrent 
fem pund i sekundet, så det er bare med at komme i sving, min pige,“ 
sagde hun til sig selv.

 De næste tre timer gik med at fragte hendes symaskine og alle pla
stikkasserne med perler og similisten hen til butikken. Så kørte hun ud 
til sit depot for at hente en del af vintagetøjet. Hun brugte alt for meget 
tid på at arrangere tøjet i forskellige kategorier og eksperimentere med 
forskellige måder at pynte vinduet på snarere end at komme videre med 
de mere lavpraktiske opgaver, men havde hun ikke også lov til at bruge 
et par timer på bare at hygge sig?

 Tammy dansede rundt til Robbie Williams med en af sine mere om
fangsrige kjoler trukket over cowboybukser og sweater, da det bankede 
på døren.

 „Hej,“ sagde Tammy midt i et dansetrin, da en smuk ung indisk 
kvinde kom ind i butikken.

 „Hej. Jeg hedder Joyti Rajeeve. Jeg har skobutikken inde ved siden 
af. Jeg ville lige kigge forbi og sige hej.“

 „Jeg hedder Tammy Shaw, og jeg er en stor fan af dine sko. De har 
fået en del opmærksomhed i modebladene, hva’?“

 „Ja, det må du nok sige,“ sagde Joyti. „Og det her er en virkelig god 
beliggenhed for min butik, og det betyder meget, at nabobutikkerne 
klarer sig godt, for så får gaden ry for at være et godt sted at handle, og 
vi nyder godt af hinandens kunder.“

 „Det tror jeg gerne,“ sagde Tammy. „Jeg håber sørme ikke, at jeg 
kommer til at svigte jer andre ligesom den forrige forretning herinde.“

 „Det gør du helt sikkert ikke at dømme ud fra den kjole, du har på. Den 
er pragtfuld!“ Joyti rørte ved den sarte chiffon med de bittesmå perler.

 „Ja, jeg købte den fra et dødsbo for næsten ingenting, men ejeren 
havde nu heller ikke passet på den overhovedet. Jeg måtte skifte alle 
perlerne ud selv, men forhåbentlig er det snart slut med at gøre den 
slags selv. Jeg har brug for en medhjælper, men mit budget er temmelig 
stramt,“ sagde Tammy.
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 „Jeg tror sjovt nok, at jeg kender en, der er dygtig til at sy og har brug 
for et job.“

 „Det siger du ikke? Så har jeg sikkert ikke råd til at betale hende.“
 „Jo, det tror jeg, du har. Det er faktisk min mor.“
 „Aha.“ Tammy ønskede ikke at lyde nedladende, men hun havde 

brug for en professionel syerske.
 „Hun var i sin tid en af de mest berømte sarisyersker i branchen,“ 

fortsatte Joyti. „Hun applikerer og broderer bedre end nogen anden. 
Hun gik på pension for et år siden, men nu er hun selvfølgelig ved at dø 
af kedsomhed derhjemme.“

 „Vil du ikke bede hende om at kigge forbi så?“ sagde Tammy.
 „Jeg skal nok sige det til hende. Det vil i høj grad være til min fordel 

at få hende beskæftiget, så hun ikke har næsen i mine sager hele tiden,“ 
lo Joyti. „Nu vil jeg lade dig komme videre med det, du var i gang med, 
men hvis du har lyst til en drink efter arbejde en dag, banker du bare på. 
Jeg har i øvrigt det perfekte par sko til den kjole. Måske kan vi lave noget 
fælles markedsføring. Vi ses!“ sagde Joyti, idet hun forlod butikken.

 Klokken otte ringede Tammys mobil, og hun tog den i forventning 
om, at det var Nick.

 „Hej Tammy, det er Jane. Hvordan går det?“
 „Det går fantastisk! Jeg har danset rundt i butikken af glæde!“
 „Alle tiders. Har du fundet på et navn til den endnu?“
 „Niks.“ Det var den ene ting, Tammy ikke havde fået løst.
 „Men du bliver jo nødt til at bestemme dig inden den store åbning.“
 „Ja, det gør jeg vist.“
 „Skal jeg komme forbi, så vi kan tage hen på Fifth Floor i Harvey 

Nichols og fejre det med en flaske champagne?“
 „Åh, det lyder ellers skønt, Jane, men jeg har en aftale med Nick i aften.“
 „Selvfølgelig. Men jeg insisterer på, at du går med mig til åbningen 

af den nye Gucciforretning i morgen aften.
 „Åh nej,“ jamrede Tammy. „Jeg hader den slags.“
 „Det ved jeg, men du bør virkelig gå til så mange af den slags arran

gementer som muligt i de kommende måneder og fortælle folk om din 
nye forretning.“
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 „Ja, okay, du har fuldstændig ret,“ indrømmede Tammy. „Hvad siger 
du til at deltage i åbningen i en time eller to og så smutte et andet sted 
hen og få noget at spise og en god snak?“

 „Det lyder godt,“ sagde Jane. „Jeg samler dig op foran butikken i 
morgen aften klokken syv. Tillykke igen, søde.“

 „Tak. Hej Jane.“
 Klokken ni var Tammy ved at være parat til at tage hjem, og hun 

forsøgte at ringe Nick op igen. Hun blev stadig sendt videre til telefon
svareren. Så blev hun enig med sig selv om at tage hjem, gå i bad og 
afvente hans opringning der. Måske havde der været så meget, han skulle 
tale med sin mor om, at han slet ikke havde opdaget, hvad klokken var. 
Det lignede ham nu overhovedet ikke at ignorere hendes opkald.

 Da Tammy havde været i bad, blev hun urolig og gik rastløst frem 
og tilbage i stuen. Klokken ti forsøgte hun igen at ringe til Nick, og da 
hun stadig fik telefonsvareren, ringede hun hjem til Jane og Paul, hvor 
hun også fik svareren.

 Tammy sank ned på sofaen. Hun var glubende sulten, så hun varmede 
et stykke pizza og åbnede champagnen.

 „Skål for mig,“ sagde hun halvhjertet og tog en ordentlig slurk, men 
det var, som om al hendes glæde var fordampet, og hun var både vred 
og frustreret. Hvis Nick bare havde ringet og sagt, at han kom sent 
hjem, kunne hun i det mindste være gået i byen med Jane for at fejre 
over tagelsen af butikken. Hun forstod det ikke. Nick vidste, hvor meget 
den her dag betød for hende.

 „Mænd! De er alle sammen ens,“ knurrede hun efter sit tredje glas 
champagne.

 Ved midnat smed Tammy den tomme champagneflaske ud og vak
lede ind i soveværelset, hvor hun smed sig på sengen og faldt i en tung 
søvn.

 Næste formiddag tog hun træt og med tømmermænd hen til butikken 
og gav sig til at sortere sit tøj. Hun havde købt nogle dyre sorte fløjls
betrukne bøjler, og dem hængte hun aftenkjolerne op på sorteret efter 
stil og periode. Så kæmpede hun med at få en korsetteret mørkerød kjole 
fra 1950’erne trukket på en mannequindukke, så det fyldige skørt hang 
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pænt ned, og bagefter fordybede hun sig i en gennemgang af de acces
sories, hun havde samlet sammen, og satte øreringe på små fløjlsplader 
og hængte armringene på et lille smykketræ af porcelæn.

 Hun havde stadig ikke hørt et ord fra Nick.
 „Hold da op,“ sagde Jane, da hun ankom om aftenen. „Du har godt 

nok haft travlt.“
 „Ja, det har jeg, men der er stadig en masse at lave. Hvad synes du 

om vinduet? Jeg har bestilt en masse kunstige blomster og et par buske 
til at pynte det med.“

 „Det er en vidunderlig idé. Og du ser helt fantastisk ud i den kjole,“ 
sagde Jane beundrende. „Som en omvandrende reklame for dine varer, 
skat.“

 „Tak. Det eneste, jeg rigtig mangler, er at finde på et navn, som du 
også nævnte i går.“

 „Den tager vi over middagen. Kom, lad os ikke komme for sent, så vi 
går glip af alle de gode pindemadder.“ Jane stak sin arm ind under Tam
mys, og så satte de kursen mod butiksåbningen, Jane var inviteret til.

 Tammy snakkede belevent med de kendte mennesker, der var in
viteret til åbningen af den nye butik. Selvom hun havde holdt sig væk 
fra den slags begivenheder det sidste par år, var det stadig de samme 
mennesker, som der plejede at komme til den slags førhen. Sjovt nok 
så mange af dem yngre ud, end de havde gjort, da hun så dem sidst. 
Der stod paparazzi udenfor for at fotografere begivenheden til formid
dagsbladenes sladderspalter og ugebladene, og selvom Tammy fandt 
det hele meget overfladisk, vidste hun, at den slags arrangementer 
måtte være en del af hendes liv igen, hvis hun ønskede at blive til noget 
i modebranchen.

 „Nå, men det tjener da i det mindste et formål nu,“ mumlede hun 
for sig selv, da hun fik øje på en kendt designer omgivet af fotomodeller 
og andre kendisser.

 Efter en time kom Jane hen til hende, og så tog de en taxa til en hyg
gelig italiensk restaurant tæt på King’s Road.

 „Er du til champagne i aften?“ spurgte Jane, da de havde sat sig ved 
bordet.
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 „Det ved jeg snart ikke. Jeg drak en hel flaske alene i går. Nick duk
kede aldrig op,“ svarede Tammy vredt.

 „Det siger du ikke?“ spurgte Jane med rynket pande. „Det kommer 
virkelig bag på mig. Han har ikke sovet hjemme hos os, så jeg gik ud 
fra, at han var hos dig.“

 „Niks.“ Tammy rystede på hovedet. „Han er sporløst forsvundet. Jeg 
har heller ikke hørt fra ham hele dagen i dag.“

 „Det ligner slet ikke Nick. Han plejer at være så pålidelig, som dagen 
er lang. Jeg håber virkelig ikke, at der er sket ham noget.“

 „Hm,“ sagde Tammy med et skuldertræk. „Jeg kan jo ikke ligefrem 
ringe til politiet og melde en fireogtrediveårig mand, som har været borte 
én nat, savnet, vel?“

 „Nej, men hvis du ikke hører fra ham i dag, og han heller ikke dukker 
op hjemme hos os, så kan du måske i det mindste ringe til hans mor.“

 „Jeg har ikke hendes nummer. Men lad os bare bestille champagne.“
 „Jeg skal faktisk ikke have noget, men drik du endelig. Jeg skal bare 

have et glas vand.“
 „Hvabehar? Er du på kur?“
 „På en måde, ja. Jeg ... sagen er, at jeg ...“ Jane rystede på hovedet. „Åh 

pis, jeg ville ikke have sagt noget endnu. Jeg har ikke engang fortalt det 
til Paul, men altså ...“

 „Åh gud! Du er gravid, ikke?“
 Janes øjne skinnede, og hun nikkede. „Ja, det er jeg. Jeg kan næsten 

ikke selv tro det. Jeg er stadig fuldstændig i chok.“
 „Åh, Janey!“ Tammy fik tårer i øjnene og rakte over bordet for at 

tage Janes hånd. „Det er bare den mest vidunderlige nyhed. Hjerteligt 
tillykke til jer begge to.“

 „Tak.“ Jane havde også tårer i øjnene, og hun fandt et lommetørklæde 
i tasken og pudsede næse. „Men jeg er ikke ret langt henne endnu. Kun 
seks uger, og der er masser af ting, der kan gå galt.“

 „Så må du tage alle forholdsregler for at sikre, at de ikke gør det. Mas
ser af hvile, sund kost, ingen alkohol ... hele dynen. Hvordan i alverden 
er det gået til?“

 „Sådan som den slags ting plejer at gøre,“ lo Jane. „Du ved, at vi har 
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prøvet i årevis og brugt en formue på kunstig befrugtning, for slet ikke 
at nævne, at jeg nær havde sat min forstand og mit ægteskab over styr 
på grund af presset.“ Hun gumlede på et stykke brød. „Kan du huske, 
at jeg fortalte, at Paul og jeg var blevet enige om at glemme det hele 
og bare acceptere, at vi ikke skulle have børn? Det mærkelige er, at jeg 
virkelig følte, at vi omsider var nået dertil.“

 „Måske var det, fordi du endelig slappede helt af, at din krop beslut
tede at sætte det i værk selv,“ sagde Tammy.

 „Ja, det var også, hvad lægen sagde.“
 „Hvornår siger du det til Paul?“
 „Det ved jeg ikke. Jeg har selvfølgelig lyst til at fortælle ham det, men 

du ved, hvordan han er. Han er ligesom et stort barn. Han bliver bare 
helt overgearet og begynder at lede efter antikke vugger og originaltryk, 
der kunne passe i et børneværelse. Jeg ville ikke kunne bære det, hvis 
det så gik galt. Han ville blive knust.“

 „Hold da op, Jane. Jeg tvivler på, at jeg ville kunne holde det for mig 
selv, hvis det var mig, men jeg forstår godt, hvorfor du gør det.“

 „Måske fortæller jeg ham det om et par uger. Hver eneste dag jeg 
holder på barnet, er en dag mindre, vi behøver at bekymre os om, og 
når jeg runder de tolv uger, kan jeg slappe lidt mere af.“

 Tammy løftede sit glas. „Skål for dig, fordi du har reddet hele min dag!“
 „Og skål for dig og din snart så berømte, men lige p.t. navnløse for

retning,“ tilføjede Jane.
 De klinkede glassene sammen.
 „Glem nu bare alt om min butik. Hvornår kommer den lille?“
 „Til maj.“ Jane tøvede og kiggede på Tammy. „Nu vi snakker om ting, 

der kommer til verden, hvad siger du så til navnet Born ... eller måske 
snarere Reborn? Ville det ikke være et fedt navn til din butik?“

 „Reborn ... Reborn.“ Tammy smagte lidt på det og forestillede sig 
navnet på facaden. „Åh gud, det er perfekt! Jeg elsker det! Du er bare så 
klog, Janey.“

 „Tak.“
 „Nu kan jeg bestille en skiltemaler og begynde at skrive invitationerne 

til åbningen.“
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 „Hvornår bliver det?“ spurgte Jane, idet deres pasta blev sat på bordet.
 „Så snart som muligt, for hver eneste dag butikken er lukket, er endnu 

en dag uden indtægter. Måske til november. Der er stadig en masse tøj, 
der skal repareres, men min nye butiksnabo siger, at hendes mor måske 
kan hjælpe mig. Jeg har simpelthen så meget at lave.“

 „I det mindste vil dit navn få en masse af dem, der betyder noget i 
branchen, til at komme til åbningen, om så kun for at drikke og sniffe 
kokain. Jeg kan prøve at trække i et par tråde og se, om jeg kan få en 
artikel om dig og dit tøj placeret i et af de gode modemagasiner.“

 „Det ville være helt fantastisk, Janey!“
 „Jeg skal se, hvad jeg kan gøre.“ Jane så, at hendes veninde mest skub

bede pastaen rundt på tallerkenen. „Er du ikke sulten?“
 Tammy trak på skuldrene. „Ikke rigtig.“
 „Du er bekymret for Nick, ikke?“
 „Jo. Vi har ellers haft det så godt sammen, at jeg var begyndt at tro, 

at det ville blive til noget. Jeg har virkelig stærke følelser for ham, og ...“ 
Tammy drak en slurk af champagnen „... og nu bliver jeg svigtet igen. 
Nick vidste, hvor meget det betød for mig at overtage butikken i går.“

 „Hør, Tammy, jeg har kendt Nick virkelig længe, og han er ikke, og vil 
aldrig blive, en dum skid. Hvad der end er sket i det sidste døgn, så har 
det ikke noget at gøre med hans følelser for dig, det er jeg fuldstændig 
sikker på. Jeg har set, hvordan han kigger på dig. Han er fuldstændig 
vild med dig, Tammy.“

 „Jeg ved nu ikke,“ sukkede Tammy. „Jeg var lige nået til et punkt, 
hvor jeg begyndte at føle mig nogenlunde tryg, og nu ... Der skal ikke 
ret meget til, før jeg trækker følehornene til mig igen.“

 „Det forstår jeg godt, men du er nødt til at stole lidt på ham.“
 „Ved du, om han har haft mange kærester, inden han flyttede til 

Australien, eller mens han boede derovre?“
 „Det tror jeg ikke, men jeg mindes, at Paul fortalte mig om en, han 

var meget vild med, lige inden han flyttede til Perth. Jeg mener, at han 
sagde, at hun arbejdede for ham i den butik, han drev i Southwold. Men 
han kan jo ikke have været særligt forelsket, når han rejste om på den 
anden side af Jorden umiddelbart efter.“
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 „Næ, ikke medmindre han rejste, fordi han ikke kunne få hende,“ 
sagde Tammy med et skuldertræk. „Jeg må bare vente og se, hvad han 
har at sige til sit forsvar, når han dukker op igen – hvis han altså dukker 
op igen.“

Ved ellevetiden var Tammy hjemme igen og lidt bedre tilpas efter sin 
snak med Jane. Det gav ingen mening at bekymre sig, før hun vidste, 
hvad der var sket, men hendes frygt var foruroligende i sig selv. Den 
betød, at forholdet til Nick var vigtigt for hende.

 Tammy vidste, at hun ikke ville kunne sove, så hun fandt noget papir 
frem og begyndte at pusle med, hvordan navnet på hendes nye butik 
skulle se ud.

 Ved midnatstid ringede hendes mobiltelefon.
 „Hallo?“
 „Hej Tam, det er mig, Nick. Vækkede jeg dig?“
 ‘Hvor fanden har du været, dit store røvhul!?’ var, hvad hun havde 

mest lyst til at sige. I stedet sagde hun: „Nej, det er okay. Jeg har arbejdet.“
 „Hør, jeg er virkelig, virkelig ked af, at jeg hverken kom eller ringede 

til dig i går aftes. Der dukkede noget op, og ... ja, jeg kunne ganske 
enkelt ikke komme derfra. Må jeg komme over og bede om tilgivelse 
på mine grædende knæ, eller er klokken blevet for mange?“

 Hun vidste, at hun burde afvise ham, men hun var enormt lettet 
over, at han var okay, og vild efter at se ham. „Hvis du vil,“ sagde hun 
så henkastet som muligt, „men jeg er altså virkelig træt.“

 „Jeg er der om et kvarter.“
 Tammy løb ud på badeværelset for at børste håret og tænderne, mens 

hun lovede sig selv at optræde roligt og værdigt og ikke at vise ham, hvor 
meget hans fravær havde gået hende på.

Nick drejede ind på en tankstation, slukkede motoren og blev siddende i 
mørket. Han var fuldstændig udmattet, både mentalt og følelsesmæssigt.

 Efter den vilde glæde over at være tilbage i England, møde Tammy 
og begynde at etablere en ny forretning havde han bildt sig selv ind, at 
skæbnen tilsmilede ham, og at han havde lagt fortiden eftertrykkeligt 
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bag sig. I det døgn, der lige var gået, var han meget mod sin vilje blevet 
slæbt tilbage til den. Han kiggede på sine hænder og så, at de stadig 
rystede.

 Hele vejen fra Southwold havde han grublet over, hvad han skulle 
sige til Tammy. Hvordan skulle han kunne forvente, at hun ville forstå 
det? Konsekvenserne af det, han lige havde erfaret, var så svære at ac
ceptere eller bare begribe. Og selvom han og Tammy var kommet til 
at holde meget af hinanden, var forholdet stadig meget nyt og derfor 
skrøbeligt.

 Nick lod hånden glide igennem sit hår. Han ønskede ikke at lyve, men 
hvis han fortalte hende det og forsøgte at forklare, var der en stor risiko 
for, at situationen ville skræmme hende bort, og han ville miste hende. 
Der var heller ikke noget, der var hundrede procent sikkert endnu. Det 
fornuftigste var måske at lade være med at sige noget lige nu, afvente 
bekræftelsen og så tage det derfra.

 Nicks øjne fyldtes med tårer, og han vidste ikke, om tårerne skyldtes 
træthed eller frustration. Han vidste kun, at alt i hans følelsesliv syntes 
at have en pris, og han måtte bare håbe på, at han ikke ville ende med 
at miste det hele.

Tammy hørte dørklokken og gik ned for at lukke op.
 „Værsgo.“ Nick lagde tre trætte buketter, der tydeligvis stammede fra 

en tankstation, i favnen på hende. „Må jeg komme indenfor?“
 „Ja, selvfølgelig.“ Tammy trådte til side, så han kunne komme forbi. 

Hun lukkede døren og fulgte efter ham ind i stuen. Så stod hun tavs og 
afventede hans forklaring.

 „Jeg er virkelig ked af det, Tam.“ Nick trak opgivende på skuldrene. 
„Det, der skete, var ... uundgåeligt.“

 „Hvad i alverden er der sket? Du ligner en, der er tumlet ned ad en 
skrænt.“

 „Sådan har jeg det også,“ sagde han. „Er det okay, hvis jeg tager et 
hurtigt brusebad? Jeg er sikker på, at jeg lugter langt væk.“

 „Gør du bare det,“ svarede Tammy køligt og vendte tilbage til sit 
syarbejde, mens han gik under bruseren.
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 Da han ti minutter senere dukkede op indsvøbt i et håndklæde, 
lignede han mere sig selv igen. Han gik hen og lagde hænderne let på 
hendes skuldre.

 „Skat,“ hviskede han, idet han bøjede sig ned og kyssede hende på 
halsen, „vil du ikke nok fortælle mig, hvor vred du i virkeligheden er?“

 „Jeg følte mig svigtet, ja, men jeg var først og fremmest ude af mig 
selv af bekymring. Jeg var ude at spise sammen med Jane her til aften, 
og hun sagde, at du heller ikke havde været hjemme hos dem.“

 „Nej.“
 Tavsheden sænkede sig i rummet.
 „Men jeg er ikke den besidderiske type,“ sagde Tammy og brød den, 

„og jeg har ingen ret til at vide, hvor du befinder dig fra morgen til aften.“
 „Selvfølgelig har du ret til at vide, hvor jeg er, Tam. Vi er kærester, for 

pokker! Det, jeg gjorde i går aftes, var utilgiveligt, men der var noget, 
jeg var nødt til at få styr på.“

 „Med en kvinde?“
 „Delvist,“ sukkede Nick og sank ned i en lænestol. „Det er en meget 

indviklet historie, og jeg tror ikke, jeg har kræfter til at fortælle den i 
aften.“

 „Okay,“ svarede Tammy køligt.
 „Hør, Tam, det eneste, du behøver at vide, er, at intet af det påvirker 

mine følelser for dig.“
 „Javel. Og det skal jeg bare stole på, fordi du siger det?“
 „Ja, desværre,“ nikkede han trist. „Det er det, det hele handler om, 

ikke? At stole på hinanden? Og det gode ved i går aftes er, at jeg nu ved, 
at jeg elsker dig, selvom vi har været sammen i så kort tid, og det måske 
lyder latterligt.“

 Hun så op på ham og ønskede at føle en jublende glæde over, at han 
lige havde sagt, at han elskede hende. Men udtrykket i hans ansigt var 
så sørgmodigt, at det ikke lod sig gøre.

 „Tam?“
 „Ja?“
 „Tror du på det, jeg lige sagde? At jeg elsker dig?“
 „Jeg ... nej, ikke lige nu. Det kan enhver jo komme og sige.“
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 „Ja, det kan de, men vil du ikke nok give mig en chance for at bevise 
det i det mindste?“

 Tammy gabte. „Vi er begge to trætte, Nick. Lad os gå i seng og sove. 
Vi kan snakke videre i morgen.“ Hun rejste sig, slukkede skrivebords
lampen og rakte hånden ud imod ham.

 „Må jeg godt holde om dig?“ spurgte Nick, da han lagde sig i sengen 
ved siden af hende.

 Hun nikkede og puttede sig ind i hans favn, helt skræmt over, hvor 
godt det føltes at ligge der.

 Han strøg hende blidt over håret. „Jeg er forfærdelig ked af det, Tam
my. Helt enormt. Det var aldrig min mening at såre dig. Jeg elsker dig 
virkelig.“

 Og jeg elsker også dig.
 „Ssssh, lad os sove,“ hviskede Tammy.
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Posy så op, da klokken på døren ind til galleriet ringede.
 „Hej Freddie,“ sagde hun smilende, idet han kom ind i udstil

lingslokalet. „Hvordan går det?“
 „Det går faktisk rigtig godt.“ Han gik hen til det bord, Posy sad ved. 

„Jeg tænkte på, om du har lyst til at gå i biografen i morgen? De viser 
den der franske film, der fik så fine anmeldelser.“

 „Det lyder som et tilbud, jeg ikke kan afslå. Lad os gøre det.“
 „Glimrende,“ sagde han. „Skal vi mødes klokken seks foran biogra

fen?“
 „Det lyder perfekt.“
 „Så ses vi i morgen. Hej igen Posy.“
 „Farvel, Freddie.“
 Han lettede på hatten, gik hen til døren og forlod galleriet.
 Posy sukkede. Hun forsøgte at lade være med at tænke for meget over 

det, men hun havde det svært med deres såkaldte ‘venskab’. De havde 
spist et par meget hyggelige middage og frokoster sammen siden den 
dag, han havde opsøgt hende i haven, og de havde i hvert fald ikke haft 
svært ved at finde noget at tale om. Freddie havde underholdt hende 
med fascinerende historier fra sin tid som forsvarsadvokat, og hun havde 
fortalt ham om alt, hvad der var sket i hendes liv, siden de så skiltes som 
unge.

 Og dog føltes det, som om det i allerhøjeste grad var det, de ikke talte 
om, der betød noget – hvorfor han havde forladt hende dengang, og 
hvorfor han nu, halvtreds år senere, ikke kunne tilbyde hende sit hjerte, 
men kun sit venskab.

 Det hjalp heller ikke, at hun, som de unge sagde, var vild med ham. 
Og selvom hun uafbrudt sagde til sig selv, at hun bare måtte tage imod 
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og nyde det, han kunne give hende, virkede det ikke. At mødes med 
ham var en form for vidunderlig tortur, og Posy var begyndt at indse, 
at hun ville være dømt til evig skuffelse. Når de skiltes, havde Freddie 
aldrig taget initiativ til fysisk kontakt imellem dem ud over et let kys på 
kinden.

 Hun forlod galleriet ved middagstid og begav sig hjemad. Marie skulle 
komme klokken to for at vurdere huset. Posy ryddede op i køkkenet og 
tændte op i kaminen i den lille stue, vel vidende, at der ikke var meget, 
hun kunne gøre for at få huset til at virke mere indbydende.

 Lidt i et ringede telefonen, og hun tog den.
 „Hallo?“
 „Er det Posy Montague?“
 „Ja, det er mig.“
 „De taler med Sebastian Girault. Jeg tror, at Deres svigerdatter, Amy, 

har nævnt mig for Dem.“
 „Ja, hun sagde, at De nok ville ringe.“
 „Er De det mindste åben over for at have en lejer? Det bliver kun for 

et par måneder. Jeg skal nok være ude igen inden jul.“
 „De er velkommen til at kigge forbi og se huset, mr. Girault, men jeg 

tror ikke, det egner sig. Det er virkelig ganske primitivt.“
 „Det ved jeg nu ikke. Amy har beskrevet huset for mig, og jeg synes, 

det lyder perfekt. Er det i orden, hvis jeg kommer forbi og ser på det?“
 „De skal være velkommen. Jeg er hjemme i eftermiddag. Det ville 

være perfekt, hvis De kunne komme klokken fire. Huset er ganske 
nemt at finde: Kør ned ad alléen på Halesworth Road på vej ind mod 
Southwold. Der står ‘Admiral House’ på postkassen.“

 „Bare rolig, jeg har en gps. Tak, mrs. Montague. Så ses vi klokken 
fire.“

 Posy lagde røret på. Hun var sikker på, at Sebastian Girault ville 
ombestemme sig, når han havde set huset, men at have hans selskab i 
en halv times tid, når Marie havde vurderet huset, kunne måske sprede 
de mørke skyer, som ejendomsmæglerbesøget utvivlsomt ville trække 
sammen over hende.

 På slaget to hørte Posy det banke på døren.
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 „Hej Marie. Kom indenfor.“
 „Tak.“ Marie trådte ind bevæbnet med et clipboard. Hun kiggede op 

på lysekronen. „Wauw. Fuldstændig fantastisk. Sikke en vidunderlig hall.“
 „Tusind tak. Vil du have en kop kaffe eller te, inden vi begynder at 

gå rundt?“ tilbød Posy. „Jeg forestiller mig, at det vil tage nogen tid.“
 „Nej, ellers tak. Jeg skal hente børnene klokken tre, så jeg må hellere 

se at komme i gang.“
 „Jeg tænkte, at jeg burde vise dig haven, parken og de to nederste 

etager og så lade dig kigge på loftsetagen alene. Mine ben er ikke, hvad 
de har været, og trappen til loftet er virkelig stejl.“

 „Det lyder som en god plan, Posy.“
 De to kvinder startede udenfor, og så kom de ind igen og gik fra rum 

til rum, mens Marie roste de mange originale detaljer og tog noter på 
sit clipboard.

 Da Posy havde vist hende de seks soveværelser på førstesalen, gik hun 
ned igen for at sætte vand over til te og varme de scones, hun havde bagt, 
inden hun tog på arbejde. I det mindste var Marie ikke sådan en glat 
Karl Smart, for Posy følte virkelig ikke, at hun kunne have udholdt at 
have sådan en fyr til at snuse rundt i sit dyrebare hjem.

 Et kvarters tid senere vendte Marie tilbage til køkkenet, og de drak 
te og spiste scones ved langbordet.

 „Hvor er de lækre, Posy. Jeg ville ønske, at jeg var så god til at bage.“
 „Jeg har bare øvet mig i mange år, det er hemmeligheden, min ven.“
 „Men de slår dog ikke huset her, og hvad haven angår ... wauw! Jeg 

begriber slet ikke, at du har stået for alt i haven selv.“
 „Det var en kærlighedsgerning og derfor en fornøjelse, Marie.“
 „Og det er måske det, der gør den så speciel. Men vi må nok hellere 

komme til sagen.“ Marie så på hende. „Huset er også fuldstændig ene
stående, Posy. De originale detaljer er fantastiske. Kaminerne, stukken, 
skodderne for vinduerne ... der er så meget. Størrelsen på rummene er 
forbløffende, og haven og parken er jo noget ganske særligt.“

 „Men ...“ indskød Posy, før Marie sagde det.
 „Ja, altså.“ Marie gned sig på næsen. „Det siger sig selv, at det både 

kræver tid og penge af den, der køber huset her. Du ved sikkert bedre 
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end nogen anden, hvad det vil kræve at sætte huset i stand. Og deri lig
ger problemet.“

 „Ja,“ sagde Posy.
 „Min ærlige vurdering er, at det kan blive svært at finde en køber. 

Markedet for de store huse på landet er kølnet i den seneste tid, og selvom 
Southwold er et populært sted at købe en sommerbolig, er huset her alt 
for stort til bare at være en sommerbolig. Og det er højst usandsynligt, 
at nogen vil have lyst til at pendle herfra til London, afstanden taget i 
betragtning, og jeg har også svært ved at forestille mig, at de mennesker, 
der flytter på landet, når de bliver pensionerede, vil være interesserede 
på grund af den mængde arbejde, der skal lægges i det.“

 „Kom nu bare med det, Marie. Hvad er det, du prøver på at sige?“
 „Jeg prøver nok på at sige, at medmindre vi kan finde en popsanger 

eller en filmstjerne, der både har penge nok til at købe ejendommen og 
tid og penge nok til at sætte den i stand, så er feltet af potentielle købere 
meget lille.“

 „Jeg forstår, hvad du siger.“
 „Jeg ved, at du vil hade tanken, Posy, men jeg føler virkelig, at den 

bedste mulighed er at sælge det til et ejendomsselskab, som sikkert vil 
bygge det om til nogle smukke ejerlejligheder. Nu om stunder er der 
ikke ret mange mennesker, der ønsker sig så stort et hus, men der er folk 
nok, der sukker efter rammer som disse.“

 „Jeg var forberedt på, at det nok var det, du ville foreslå. Det vil selv
følgelig knuse mit hjerte, og mine forfædre vil vende sig i deres grave, 
men ...“ Posy trak på skuldrene, „jeg er nødt til at være realistisk.“

 „Ja. Problemet er, at sådan en ejendomsudvikler vil forsøge at købe 
huset så billigt som muligt. Det vil kræve en masse at konvertere det til 
lejligheder, og man er nødt til at tænke på, at det skal give overskud i 
sidste ende. Den eneste fordel for dig vil være, at du ikke skal igennem 
den ydmygelse at se huset sat til salg på det åbne marked. Mit firma har 
forbindelse til nogle ejendomsudviklere, der kunne være interesserede. 
Hvis du vil lade os give dem dit nummer, kan de komme og kigge, og 
så kan handlen afsluttes hurtigt og diskret.“

 „Hvor meget tror du, sådan et ejendomsselskab vil betale for huset?“
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 Marie trak på skuldrene. „Det er meget svært at sige, men jeg gætter 
på omkring en million pund.“

 Posy var nødt til at le lidt. „Det var ikke meget, i betragtning af at 
mrs. Winstones hus på High Street gik for mere end en halv.“

 „Ja, jeg ved godt, at det virker fuldstændig vanvittigt i sammen
ligning,“ medgav Marie, „men det hus lå lige midt i Southwold og var 
perfekt som sommerbolig. Jeg bliver ikke det mindste stødt, hvis du 
beder en anden ejendomsmægler om også at vurdere huset, Posy. Faktisk 
synes jeg, at du bør gøre det.“

 „Nej, nej, min ven, jeg er sikker på, at du har ret i din vurdering. Og 
hvis sandheden skal frem, er en million pund også forfærdelig mange 
penge. Så mange kan jeg ikke bruge i resten af mit liv, men det bliver 
dejligt for mine sønner, at der er noget at arve.“

 „Ja, det gør det. Nu er jeg nødt til at hente mine børn. Tusind tak for 
te og scones.“ Marie rejste sig. „Alt det, jeg lige har sagt, skriver jeg også 
til dig i et brev, og så ringer du bare, når du har haft tid til at tænke over 
det og tale med dine sønner.“

 „Det skal jeg nok.“ Posy fulgte Marie ud til døren og gav hende hån
den. „Tusind tak, fordi du har så stor forståelse for min situation. Jeg 
kontakter dig, når jeg har truffet min beslutning. Farvel, min ven.“

 Posy så Marie køre og gik tilbage til køkkenet for at drikke en kop te 
mere og tænke sig om.

 Ikke ret længe efter dukkede Sebastian Girault op i døren.
 „Det glæder mig at træffe Dem, mrs. Montague.“ Han gav hende et 

fast håndtryk.
 „Sig endelig du og Posy.“ Hun så op i hans klare grønne øjne og øn

skede, at hun var tredive år yngre. „Kom indenfor.“ Hun lukkede døren 
bag ham og viste ham ud i køkkenet, hvor hun satte mere vand over til 
te. „Sid ned, mr. Girault.“

 „Tak. Kald mig Sebastian. Hvor er det dog et aldeles vidunderligt 
hus.“

 „Jeg kan forstå på Amy, at du leder efter et sted, hvor der er fred og 
ro til at skrive.“

 „Ja, og plads. Det sidste er meget vigtigt.“
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 „Ja, jeg har måske ikke nogen pålidelig opvarmning eller andre mo
derne bekvemmeligheder, men plads, det har jeg,“ lo Posy. „Jeg kan vise 
dig de værelser, der egner sig bedst, så kan du fortælle mig, at de er for 
kolde og støvede, og så kan vi gå herned igen, glemme alt om det og 
drikke en dejlig kop te.“

 Værelset for enden af gangen på første sal var et af Posys yndlings
værelser. Det lå i hjørnet af huset og havde store vinduer med udsigt over 
haven til to sider.

 „Smukt,“ sukkede Sebastian, idet Posy førte ham videre til bade
værelset ved siden af – et levn fra 1930’erne. Det kæmpestore badekar af 
støbejern stod midt på gulvet, som var dækket af det oprindelige sorte, 
og nu meget slidte, linoleum.

 „Hvad siger du til det? Jeg bliver ikke det mindste fornærmet, hvis 
du siger nej tak.“

 Sebastian gik tilbage til hjørneværelset. „Tror du, kaminen kan bruges?“
 „Sandsynligvis. Skorstenen skal nok lige fejes.“
 „Det vil jeg selvfølgelig betale for, og ...“ Sebastian gik hen til vinduet 

„... lige her kan jeg stille skrivebordet, så jeg kan nyde udsigten, mens 
jeg stirrer ud i luften.“ Han vendte sig mod hende. „Det er perfekt, Posy. 
Hvis du er villig til at have mig, vil jeg elske at bo her. Jeg betaler dig 
selvfølgelig godt. Hvad siger du til to hundrede pund om ugen?“

 „To hundrede pund? Det er alt for meget.“ Det var langt mere, end 
Posy tjente om ugen ved sit arbejde i galleriet.

 „Det er mindre, end jeg skulle give, hvis jeg lejede et hus inde i byen. 
Men måske kan du give mig et måltid mad i ny og næ med i prisen?“ 
foreslog Sebastian. „Jeg hører, at du er en fremragende kok.“

 „Ikke fremragende, bare rutineret,“ rettede Posy. „Selvfølgelig vil jeg 
lave mad til dig. Jeg skal jo alligevel lave mad til mig selv. Men er du sik
ker på, at du kan holde varmen her? Jeg kan stille et par varme apparater 
op, men de er temmelig dyre i drift.“

 „Jeg lover at dække alle dine omkostninger i forbindelse med mit 
ophold. Og jeg tvivler på, at jeg kommer til at forstyrre dig, mit stille
siddende arbejde taget i betragtning, selvom jeg har det med at vende 
op og ned på døgnet, når jeg skriver.“
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 „Det gør ingen forskel for mig, eftersom jeg sover i den anden ende af 
huset. Der er dog en enkelt ting, jeg bør nævne. Jeg havde en ejendoms
mægler på besøg her i eftermiddag, fordi jeg overvejer at sælge huset. Jeg 
kommer næppe til at sælge huset inden jul, men jeg ved jo ikke, hvor 
længe du planlægger at bo her.“

 „Jeg har en deadline i februar, men jeg håber at være færdig med det 
første udkast midt i december. Jeg kan arbejde videre med gennemskriv
ningerne i min lejlighed i London, så jeg burde være ude herfra inden 
jul. Vil det sige, at vi har en aftale?“ spurgte Sebastian og rakte forsigtigt 
hånden frem.

 Posy gav ham sin. „Ja, det tror jeg, vi har, Sebastian.“
 Sebastian og Posy gik nedenunder igen og sprang teen over for i ste

det at fejre deres aftale med et glas vin inde i stuen. Han fik øje på det 
indrammede billede af Posys far i Royal Air Forceuniform, der stod på 
et sidebord.

 „Min nye bog foregår under Anden Verdenskrig. Du ved vel ikke 
tilfældigvis, om din far fløj Spitfires?“

 „Åh jo, det gjorde han. Han var med i nogle af de største luftslag, 
herunder Slaget om England. Han døde desværre kort før krigens af
slutning, under et af de allersidste togter.“

 „Det gør mig meget ondt, Posy.“
 „Tak. Jeg forgudede ham, sådan som enhver lille pige forguder sin 

far.“
 „Det er klart. Må jeg på et tidspunkt interviewe dig om, hvad du kan 

huske om krigsårene her i Southwold?“
 „Det skal du være velkommen til, men jeg var ikke ret gammel den

gang.“
 „Det ville alligevel være helt fantastisk, hvis jeg måtte. Og bare så du 

ved, at jeg mener det alvorligt, vil jeg gerne betale den første uges leje 
forud.“ Sebastian tog sin pung og fandt nogle kontanter frem. „Hvornår 
må jeg flytte ind?“

 „Så snart du har lyst. Men jeg må hellere advare dig om, at hele fa
milien kommer til frokost på søndag, så der bliver ikke så stille, som der 
plejer at være.“
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 „Intet problem. Jeg skal nok sørge for at fordufte.“
 „Pjat med dig. Du er meget velkommen til at spise med,“ sagde Posy 

på vej ud til hoveddøren. Hun åbnede den. „Du godeste, jeg bliver jo 
også nødt til at finde en nøgle til dig,“ lo hun.

 „Ja tak, det ville være en stor hjælp. Farvel og tak for alt.“ Han kyssede 
hende varmt på begge kinder.

 „Ikke noget at takke for. Det bliver en fornøjelse at have dig her. 
Farvel, Sebastian. Sig til, når du vil flytte ind.“
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Næste morgen var Posy netop færdig med at klæde sig på, da hun 
hørte en bil i indkørslen. Det overraskede hende at se Sams gamle 

røde Fiat standse foran huset. Hun gik nedenunder og fandt Sam i 
hall’en, hvor han stod og stirrede op på lysekronen.

 „Hej, min skat. Sikken dejlig overraskelse.“
 „Hej mor.“ Sam kom hen og kyssede hende. „Hvordan går det?“
 „Åh, du ved ... livet tøffer stille af sted, som det plejer. Det er længe 

siden. Hvad skylder jeg æren?“ spurgte hun ham.
 „Undskyld, mor, jeg ved godt, at det er længe siden, jeg har besøgt 

dig,“ svarede Sam, „men jeg har haft virkelig travlt med mit nye firma. 
Nu kom jeg lige forbi, og så tænkte jeg, at jeg ville kigge ind og sige hej. 
Har du tid til en kop kaffe?“

 „Ja, men kun et øjeblik.“ Posy så på sit ur. „Der er nogle ting, jeg skal 
have ordnet inde i byen.“

 Sam fulgte efter hende ud i køkkenet og gik rastløst omkring, mens 
hun satte vand over. „Det her er virkelig et fantastisk rum,“ sagde han 
og satte sig ved bordet. „Man kunne uden problemer have fire moderne 
køkkener herinde.“

 „Ja, det kunne man sikkert,“ medgav Posy.
 „Og vinduerne er egentlig slet ikke i nogen dårlig forfatning, når man 

tænker på, hvor gamle de er,“ tilføjede han.
 „Nej.“ Posy lavede en kop kaffe til sin søn og stillede den foran ham. 

„Hvordan har Amy og børnene det? Det er længe siden, jeg har set dem.“
 „De har det helt fint,“ sagde Sam, som nu havde rettet blikket mod 

gulvet. „Det er originale stenfliser fra York, er det ikke?“
 „Jo. Har Amy fortalt dig, at jeg har inviteret jer alle sammen til frokost 

på søndag? Du har hørt, at Nick er tilbage i England, ikke?“
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 „Jo. Vi skal nok komme. Mor?“
 „Ja, hvad er der, Sam?“ Posy havde ventet på spørgsmålet. Sam besøgte 

hende kun, når der var noget, han ville opnå.
 „En lille fugl har fortalt mig, at du har fået huset vurderet med henblik 

på salg.“
 „Rygterne breder sig som en steppebrand, kan jeg høre. Ja, det har 

jeg. Er du ked af at høre det?“
 „Tja ... det er jo mit gamle barndomshjem, og jeg ville ønske, at vi 

kunne have beholdt det i familien og sådan ...“ Sam tøvede, mens han 
tydeligvis forsøgte at finde den rigtige formulering til det næste, han 
ville sige. „Og det ligger tilfældigvis sådan, at jeg måske har fundet en 
udvej for at gøre netop det, mere eller mindre.“

 „Det siger du ikke? Har du vundet i lotteriet? Er du kommet for at 
fortælle mig, at alle dine økonomiske problemer er en saga blot?“

 „På en måde, ja.“
 „Lad mig endelig høre,“ sagde Posy og rustede sig til det, der ville 

komme.
 „Du ved jo, at jeg for nylig er gået i kompagniskab og er blevet direktør 

for et ejendomsudviklingsselskab?“
 „Ja, Amy har fortalt mig lidt om det,“ svarede Posy langsomt, da hun 

forstod, hvor samtalen nok bar hen.
 „Jeg har en investor, som er parat til at finansiere de projekter, jeg 

planlægger. Jeg organiserer det hele og fører planerne ud i livet, og så 
deler vi overskuddet på salget af den ejendom, der er blevet udviklet.“

 „Aha,“ sagde Posy, fast besluttet på at lade, som om hun ikke anede, 
hvor han ville hen.

 „Sagen er, at Marie i sin egenskab af ejendomsmægler er blevet bedt 
om at holde mig informeret, hvis en ejendom, der passer til vores be
hov, kommer på markedet. Jeg talte tilfældigvis med hende i går efter
middags, og hun sagde, at hun havde været herude for at vurdere huset.“

 „Javel.“
 „Admiral House er nøjagtig sådan en ejendom, som mit firma leder 

efter. Det er et fantastisk hus fuldt af personlighed, der kan forvandles 
til fire eller seks pragtfulde lejligheder.“
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 Posy betragtede Sam i tavshed. „Fortalte Marie dig, hvad hun havde 
vurderet det til?“ spurgte hun så.

 „Ja, omkring en million.“
 „Og det, du siger, er, at dit firma har en million pund til at købe 

Admiral House for?“
 „Ja, med garanti,“ nikkede Sam selvsikkert.
 „Og penge derudover til renovering og ombygning, som jeg er sikker 

på vil løbe op i hundredtusindvis af pund, hvis ikke en million mere?“
 „Jeps, overhovedet intet problem.“
 „Der kan man bare se. Vi taler åbenbart om superligaen her,“ grun

dede Posy.
 „Ja, det gør vi. Min partner er en meget, meget velhavende mand. 

Han vil ikke have mig til at rode rundt med småprojekter.“
 „Og hvor mange andre ‘projekter’ har du gennemført indtil videre, 

Sam?“
 „Det her bliver det første. Vi har kun været i gang i få uger.“
 „Hvad er det så helt nøjagtig, du er kommet for at bede mig om?“
 „Jeg vil høre, om du er villig til at sælge Admiral House til mit ejen

domsudviklingsselskab. Vi betaler den fulde markedspris. Jeg vil ikke 
bede dig om at gøre os nogen tjenester, fordi vi er i familie. Det bliver i 
virkeligheden til din fordel, mor. Så bliver det ikke nødvendigt at avertere 
huset på det åbne marked, og vi kan bare ordne handlen indbyrdes i al 
diskretion. Og så er der selvfølgelig et andet incitament for dig ...“

 „Hvilket?“ spurgte Posy.
 „Jeg har talt med min partner om det, og han er gået med til, at vi 

tilbyder dig en af lejlighederne med rabat, hvis du sælger huset til os. Så 
kan du stadig bo her! Hvad siger du til det?“

 „Jeg aner ikke, hvad jeg skal mene, Sam. Allerførst skal jeg beslutte, 
om jeg overhovedet vil sælge huset.“

 „Ja, selvfølgelig, men er du villig til at give mig forkøbsret, hvis du 
beslutter at sælge? Et projekt som det her vil profilere mig og selskabet 
blandt de store i branchen. Det vil give andre potentielle sælgere tillid 
til os. Hvis du ikke vil gøre det for min skyld, så gør det for Amy og 
børnenes skyld. Du har selv set, hvordan vi bor for tiden.“
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 „Ja, det har jeg, og jeg var forfærdet,“ indrømmede Posy.
 „De fortjener noget langt bedre, og jeg ønsker brændende at give dem 

det. Jeg beder dig, mor – vil du ikke nok overveje at sælge til mig?“
 Posy så ind i sin søns blå øjne, der lignede hans fars så meget. De 

bønfaldt hende om at svare bekræftende.
 „Jo, hvis jeg beslutter mig for at sælge, lover jeg at tage dit tilbud i 

betragtning som det første.“
 „Tusind tak, mor.“ Sam rejste sig og gik om til Posy og gav hende 

et knus. „Jeg lover dig, at jeg nok skal passe godt på det gamle hus, og 
hvis det alligevel skal bygges om, er det så ikke bedre, at det stadig er i 
hænderne på en fra familien snarere end en fremmed, der kun kan se 
det som en vej til profit?“

 „Jo, selvfølgelig.“ Posy havde mest lyst til at le ad Sams skamløse 
følelsesmæssige afpresning.

 „Jeg lover, at jeg ikke vil skynde på dig. Tag den tid, du har brug for. 
Men jeg er nødt til at påpege, at huset virkelig er forfaldent og trænger 
til istandsættelse.“

 „Det har stået i tre hundrede år på nuværende tidspunkt, så jeg tviv
ler på, at det smuldrer om ørerne på mig inden for det næste par uger,“ 
svarede Posy hurtigt. „Og nu må du have mig undskyldt, min ven. Jeg 
er nødt til at køre inden for fem minutter.“

 „Ja, selvfølgelig. Men giv mig besked, lige så snart du har besluttet dig. 
Det ville være fantastisk at have handlen klappet og klar, så vi kan begynde 
på arbejdet til foråret. Det er billigere at bygge i sommermånederne.“

 „Du sagde lige, at du ikke ville skynde på mig,“ sagde Posy bebrej
dende, idet hun forlod køkkenet og gik hen mod hoveddøren.

 „Undskyld, mor. Jeg ved bare, at det her kunne betyde meget for mig. 
Og for Amy og børnene.“

 „Hej igen Sam,“ sukkede Posy træt og kyssede sin søn på kinden. „Vi 
ses på søndag.“

Om aftenen mødtes Posy og Freddie som aftalt foran biografen. Med alt 
det, hun havde at tænke på, måtte Posy bagefter indrømme, at filmens 
mere subtile pointer nok var gået hen over hovedet på hende.
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 „Mit også, kære ven. Guderne må vide, hvad den skorpion skulle 
symbolisere.“

 „Ja, den betød tydeligvis noget for de mere intellektuelle blandt pub
likum,“ sagde Posy smilende.

 „Hør, hvad siger du til at gå med hjem til mig og få en drink? Det er 
kun et par minutters gang herfra.“

 „Ja, hvorfor ikke?“ hørte Posy sig selv sige. Hun kunne have sparket 
sig selv for at lyde så ivrig.

 De fulgtes hen ad hovedgaden i fortrolig tavshed. Så drejede Freddie 
ned ad en smal smøge, der mundede ud i en lille gård med et hus af 
flintesten ved siden af det gamle malteri. Midt i gården stod et japansk 
lønnetræ, og den nymalede dør var flankeret af to små laurbærtræer. 
Freddie låste døren op og viste hende indenfor.

 „Hvor er her dejligt, Freddie!“ udbrød hun, da hun trådte ind i stuen, 
som havde kraftige bjælker i loftet og et kæmpestort muret ildsted midt 
for den ene langside.

 „Tak.“ Freddie bukkede for sjov. Han tog imod Posys frakke og hængte 
den op på en knage i entréen. „Jeg må indrømme, at jeg selv er temmelig 
godt tilfreds. Gå med ud og se køkkenet, som er mit yndlingsrum.“

 Posy fulgte efter ham ud i et meget lyst og luftigt rum, og det gik op 
for hende, at tre af væggene var af glas. Freddie trykkede på en kontakt, 
der tændte nogle lamper udenfor, så Posy kunne se en lille, men velplejet 
have.

 „Det er egentlig et ganske lille hus med to stuer hernede og to værel
ser ovenpå, så jeg tilføjede det her, der jo nærmest er en vinterhave. Det 
tredoblede køkkenets areal, for slet ikke at tale om lysindfaldet.

 „Jeg elsker det,“ udbrød Posy og slog hænderne sammen af fryd. „Og 
se lige alle de moderne hvidevarer, du har,“ sagde hun og kiggede beun
drende på køleskabet i rustfrit stål og ovnen og opvaskemaskinen, der 
var bygget ind under en tyk marmorbordplade. „Det er meget flottere 
end mit køkken.“

 „Det glæder mig, at du synes om det,“ sagde Freddie. „Cognac?“
 „Ja tak. Det er et hus nøjagtig som det her, jeg godt kunne tænke mig 

at købe. Småt og overkommeligt, men charmerende,“ sagde hun og følte 

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   207 09-09-2019   14:30:48



208

sig opmuntret ved tanken om, at der måske var et alternativ, hvis hun 
solgte Admiral House.

 „Vil det sige, at du overvejer at flytte?“ spurgte Freddie henkastet, idet 
han rakte hende cognacen og førte hende tilbage til stuen.

 „Ja.“ Posy havde af uvisse årsager ikke omtalt vurderingen og det 
mulige salg af huset for Freddie endnu.

 „Det er en stor beslutning,“ sagde han og satte sig ned.
 „Ja, det er det.“
 „Men måske er det den rigtige. Det kan være sundt at lægge fortiden 

bag sig,“ grundede Freddie.
 „Men vel kun, hvis man har haft det svært? For mig er Admiral House 

fuld af lykkelige minder,“ forsvarede Posy sig.
 „Ja, selvfølgelig. Hvis du sælger, er det altså udelukkende af praktiske 

årsager?“
 „Ja. På en måde har jeg faktisk allerede fået et købstilbud. Min ældste 

søn, Sam, kom i morges og bekendtgjorde, at han ville købe huset og 
bygge det om til lejligheder,“ sukkede Posy. „Jeg må indrømme, at det 
stiller mig i lidt af et dilemma.“

 „Hvordan det?“
 „For det første blev det vurderet så sent som i går. Det var mere en 

indledende øvelse i forhold til at finde ud af, hvor meget det var værd, 
end udtryk for en egentlig beslutning.“

 „Og nu har du så allerede et bud på hånden?“
 „Ja, og problemet er, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Hvis jeg beslut

ter at sælge, er jeg vel anstændigvis nødt til at tage imod buddet fra min 
egen søn? Men for nu at være meget direkte så er hans forhistorie, hvad 
forretninger angår, aldeles forfærdelig, og hans nye ejendomsselskab er 
helt nyt og uprøvet. Så vidt jeg kan forstå, skal Admiral House være 
deres første store projekt.“

 „Er du sikker på, at han har finansieringen på plads?“
 „Det siger han, ja, men tror jeg på det? Ikke helt, nej.“
 „Men han beder ikke om en favørpris?“
 „Nej, han tilbyder det, det er vurderet til.“
 „Aha. Er han typen, der kunne finde på at snyde sin egen mor?“
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 „Det håber jeg ikke, nej, men jeg er jo hans mor og vil helst tro det 
bedste om ham. Jeg ved godt, at han ikke er fejlfri, men jeg er nødt til 
at tro på, at han har hjertet på rette sted.“

 „Selvfølgelig er du det, men det er en meget vanskelig situation, Sam 
har sat dig i. Det er klart, at du vil føle dig forpligtet til at sælge huset til 
ham. Min erfaring som advokat siger mig også, at økonomiske mellem
værender imellem nære familiemedlemmer har det med at ende i sorg.“

 „Jeg ved det,“ nikkede Posy.
 „Efter min mening er det eneste, du kan gøre lige nu, at være rime

lig hård. Huset er blevet vurderet af en ejendomsmægler, så du ved så 
nogenlunde, hvad det er værd. Hvad med at give Sam og hans selskab 
forkøbsret og en deadline for at skrive under på skødet og give dig en 
stor udbetaling? Du har ikke travlt, så hvis Sam ikke kan finde pengene, 
har du ikke mistet ret meget mere end et par uger. Men så har du i det 
mindste givet ham en fair chance.“

 „Tusind tak, Freddie. Du er altid så fornuftig. Jeg tror, du har helt 
ret. Jeg vil gøre nøjagtig, som du har foreslået.“

 „Altid til tjeneste, mylady.“
 „Jeg ville i øvrigt høre, om du har lyst til at komme og spise frokost 

sammen med min familie i Admiral House på søndag? Min søn Nick 
og hans nye kæreste samt Sam, Amy og deres børn kommer.“

 „Jeg er nødt til først at høre Joe, om han kan ro båden for mig, men 
jo tak, det lyder dejligt.“

 „Godt.“ Posy rejste sig. „Nu er jeg nødt til at gå. Tusind tak for en 
dejlig aften og kloge råd.“

 Posy gik ud i entréen, og Freddie hjalp hende i frakken.
 „Godnat og selv tak, Posy.“ Han bøjede sig frem for at kysse hende, 

og et kort øjeblik troede hun, at han sigtede efter hendes læber. I sidste 
sekund skiftede han dog retning og gav hende et let kys på kinden.

 „Godnat, Freddie.“
 Idet hun vendte sig om for at gå igennem smøgen, sendte hun 

ham et sidste blik og undrede sig over, hvorfor han så så forfærdelig 
sørgmodig ud.
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„Nick! Hvad i alverden er det her?“ lo Tammy, idet hun satte sig 
ind på passagersædet i en gammel, men ulastelig tomatrød 

sportsvogn.
 „Dette, min kære Tammy, er en Austin Healeyvintagebil.“
 „Jeg kan godt lide farven,“ sagde Tammy og indsnusede duften af 

læder og politur. „Nu går den vel ikke i stykker?“ tilføjede hun, da Nick 
uden held forsøgte at starte motoren.

 „Det vil vise sig, men vi bliver nødt til at køre til.“
 „Hvad er det med dig og gamle ting?“ spurgte hun, da motoren om

sider startede og de svingede ud fra fortovskanten.
 „Mener du dig selv indbefattet?“ spurgte han smilende og skiftede 

gear, hvorefter han tog hendes hånd.
 „Charmetrold.“
 „Du er ikke nervøs for i dag, vel?“ spurgte han, mens de kørte østpå 

igennem Londons morgenstille gader.
 „Fordi jeg skal møde din mor og din bror og hans familie for første 

gang, mener du? Jo, måske lidt.“
 „Min mor vil helt sikkert elske dig, og Sam sikkert også, men af alle 

de forkerte grunde. Han har altid villet have alt det, der var mit. Men 
jeg er sikker på, at du vil kunne lide Amy. Så vidt jeg husker, er hun 
virkelig sød. Jeg er sikker på, at du vil bedåre dem alle sammen.“

 „Det håber jeg,“ sukkede Tammy og undrede sig over, at det forekom 
hende så vigtigt.

Posy var lige blevet færdig med at dække bordet i køkkenet og var i gang 
med at arrangere en kulørt buket asters i en vase, der skulle stå midt 
på bordet. Den morgen var hun vågnet op med sommerfugle i maven. 
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Tanken om, at hendes familie skulle være samlet til søndagsfrokost for 
første gang i årevis, fyldte hende med glæde, og bortset fra en hurtig tur 
ud i haven for at hente asters, som hun havde masser af, fordi de forsy
nede overvintrende sommerfuglearter med nektar indtil sent i sæsonen, 
havde hun stået i køkkenet siden klokken syv om morgenen for at ordne 
og stege den oksesteg, hun havde købt dagen før.

 Telefonen ringede, og hun tog røret. „Hallo?“
 „Hej Posy, det er Freddie. Jeg er forfærdelig ked af at gøre det med så 

kort varsel, men jeg er desværre nødt til at melde afbud til frokosten i dag.“
 „Aha.“
 Posy ventede på, at Freddie skulle komme med en forklaring, men 

tavsheden fortalte hende til sidst, at det ikke ville ske.
 „Det er en skam. Jeg glædede mig ellers til at præsentere dig for min 

familie.“
 „Og jeg glædede mig til at hilse på den, men der er desværre ikke 

noget at gøre ved det. Jeg ringer til dig i løbet af ugen. Farvel, Posy.“
 Hun lagde røret på igen og mærkede glansen gå lidt af sin dag. Han 

havde lydt så kortfattet og kold ...
 „Du ser ud, som om du helt er faldet i staver, Posy.“
 Det gav et sæt i hende ved lyden af Sebastians stemme. Han var flyttet 

ind et par dage før, og hun havde stadig ikke vænnet sig til, at der var 
andre i huset.

 „Gør jeg?“ Hun vendte sig om mod ham. „Undskyld.“
 „Er det i orden, at jeg lige laver en kop kaffe til mig selv?“ spurgte 

Sebastian. „Jeg lover at købe en kedel til mit værelse i morgen, så jeg 
ikke behøver at komme herned og forstyrre dig.“

 „Du forstyrrer mig slet ikke.“ Posy gik hen til bordet og gav sig til at 
fjerne Freddies opdækning. Sebastian betragtede hende.

 „Er der nogen, der har meldt afbud?“
 „Ja,“ sagde Posy og fyldte stilheden ved at ommøblere de andre dække

servietter. „Min ven Freddie.“
 „Du må undskylde, at jeg siger det, men er det ikke med temmelig 

kort varsel?“
 „Jo.“ Posy sukkede og sank ned på en stol med tallerken og bestik 
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i hænderne. „Du er forfatter og en mand, Sebastian. Måske kan du 
fortælle mig, hvad det betyder, når nogen virker ... meget opmærksom 
og interesseret i at være sammen med en det ene øjeblik, og det næste er 
kold og fjern og aflyser en aftale.“

 „Det er ikke godt at vide.“ Sebastian øsede pulverkaffe i sit krus. 
„Mænd er, som du ved, generelt langt enklere end kvinder – for største
delens vedkommende langt mindre følelsesmæssigt komplicerede. De 
kalder en spade for en spade, hvorimod kvinder er mere tilbøjelige til at 
sige, at det er et graveredskab af metal til brug i haven.“

 Sammenligningen fik Posy til at smile.
 „Og derfor tror jeg, at din Freddie har en meget enkel grund til ikke 

at komme i dag.“
 „Hvorfor siger han så ikke bare, hvad grunden er?“
 „Ja, det må guderne vide.“ Sebastian tog kedlen og hældte kogende 

vand i sit krus. „Min erfaring siger mig, at når mænd mødes, står den 
på sport og øl og et par platte vittigheder for at fuldende aftenen. De 
kan være ekstremt dårlige til at kommunikere, og det gælder især – hvis 
jeg må være så fri – en vis generation af mænd, som fra små er blevet 
opdraget til at holde deres tanker og følelser for sig selv. Og engelske 
mænd er uden tvivl blandt de værste. De er simpelthen født og opdraget 
til ikke at vise den mindste følelse.“

 „Du er tydeligvis selv af et helt andet tømmer. Du udtrykker dig 
smukt.“

 „Det må være mit franske blod,“ svarede Sebastian og rørte rundt i 
kaffen.

 „Jeg er også halvt fransk, på min mors side,“ sagde Posy. Hun løftede 
den store steg ud og dryppede den.

 „Det siger du ikke?“ sagde Sebastian smilende. „Det må være derfor, 
jeg synes om dig.“

 „Og siden jeg nu er en kvinde og halvt fransk, vil jeg være meget 
pågående og spørge, om du har lyst til at overtage Freddies plads til 
frokosten i dag?“

 „Er du sikker på, at du har lyst til det, når nu hele familien kommer?“
 „Helt sikker. Jeg sagde jo også, inden du flyttede ind, at du ville være 
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meget velkommen. Desuden vil de sikkert være langt høfligere, hvis der 
er en fremmed til stede.“

 „Frygter du for en duel ved solnedgang?“
 „Det håber jeg ikke, men jeg tvivler på, at det vil passe Nick ret godt, 

hvis Sam nævner, at han har i sinde at købe huset her og bygge det om 
til lejligheder. Intet er afklaret endnu.“

 „Det passer heller ikke mig ret godt, og jeg er ikke engang i familie 
med jer,“ indrømmede Sebastian dystert. „Jeg er fuldstændig forelsket 
i huset her. Men jeg kommer med største glæde ned igen om en times 
tid, hvis du er sikker.“

 „Fuldstændig sikker,“ sagde Posy. „Du er hermed min officielle led
sager.“

 „Så vender jeg tilbage på slaget et. Vi ses.“

Lige over middag så Posy en gammel rød sportsvogn køre ind ad ind
kørslen og parkere på gårdspladsen. Et par lange slanke ben i smarte 
ruskindsbukser blev stukket ud fra passagersiden efterfulgt af en vel
formet overkrop og en vilter manke af rødgyldent hår.

 „Du godeste, hvor er hun smuk,“ hviskede Posy skuffet for sig selv. 
Hun havde ikke truffet ret mange smukke kvinder, som hun brød sig 
om, og hun håbede på, at Tammy ville vise sig at være en undtagelse.

 Inden for ti minutter efter deres første møde vidste Posy, at denne 
dejlige, oprigtige unge kvinde virkelig var en undtagelse. Hun var ty
deligvis nervøs, hvilket Posy fandt indtagende, men hun forekom også 
intelligent, imødekommende og helt upåvirket af sin skønhed. Det vig
tigste af det hele var, at Posy kunne se på den måde, hun tog Nicks hånd 
på og fulgte ham med blikket rundt i køkkenet, at hun tydeligvis var 
dybt forelsket i ham.

 „Er der noget, jeg kan hjælpe med, Posy?“ spurgte Tammy, mens de 
stod i køkkenet og drak et glas vin.

 „Næ, jeg ...“
 „Sam og Amy er lige kommet, mor.“ Nick kiggede ud ad køkken

vinduet. „Hold da op, se lige min nevø og niece! Vil I undskylde mig et 
øjeblik, mens jeg går ud og præsenterer mig som deres onkel?“
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 „Selvfølgelig.“
 „Hvor er det dog et smukt hus, Posy,“ sagde Tammy.
 „Tusind tak, Tammy, jeg er også vældig glad for det. Mere vin?“
 Tammy lod Posy fylde sit glas op igen.
 „Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set Nick lykkeligere, end han er lige 

nu,“ bemærkede Posy, mens hun skænkede op til sig selv. „Du må have 
en god indvirkning på ham.“

 „Det håber jeg da,“ sagde Tammy. „Han har i hvert fald en god ind
virkning på mig.“

 „Det er så dejligt, at I har succes hver især. Jeg tror, det giver et langt 
mere afbalanceret parforhold.“

 „Jeg er nu ellers helt grøn som butiksindehaver, Posy. Min tøjforret
ning kan ende med at blive en gigantisk fiasko.“

 „Det tvivler jeg på, min ven, men selv hvis det sker, er jeg sikker på, 
at du kan samle stumperne sammen og finde noget andet at kaste dig 
over. Åh, nu kan jeg høre børnene i hall’en.“ Posy vendte sig mod døren.

 Nick kom ind i køkkenet med Sara på armen og Jake i hånden.
 „Kom og sig goddag til jeres tante Tammy.“ Nick tog dem begge to 

med hen til Tammy og satte Sara ned på gulvet. Børnene smilede genert 
op til hende.

 „Hej, I to,“ sagde Tammy og bøjede sig ned.
 „Er du gift med onkel Nick?“ spurgte Jake.
 „Nej, det er jeg ikke.“
 „Hvorfor er du så vores tante?“ fortsatte han.
 „Hvor er dit hår flot,“ sagde Sara ligefremt til Tammy. „Er det ægte?“
 Tammy nikkede alvorligt. „Ja. Vil du gerne røre ved det og mærke efter?“
 Sara rakte sin buttede lille hånd frem og greb en lok af det strålende 

kobberfarvede hår. „Det er lige så langt som min Barbieprinsesses hår, 
men hendes er ikke ægte.“

 „Hej Posy, hvordan går det?“
 Tammy så op, da en meget køn blond kvinde kom ind ad døren.
 „Amy!“ udbrød Posy og kyssede hende varmt. „Du ser godt ud. Kom 

og hils på Tammy. Tammy, det her er Amy, min allerkæreste svigerdatter.“
 „Det er kun, fordi jeg indtil videre er hendes eneste svigerdatter,“ sagde 
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Amy smilende, og Tammy vidste straks, at de ville komme godt ud af 
det med hinanden. „Hej Nick. Hvor er det dejligt at se dig igen efter så 
mange år.“

 Amy slog armene om Nick, og han gav hende et stort knus.
 „Du ser fantastisk godt ud,“ sagde Amy og smilede op til ham. „Og 

undskyld på forhånd for hvad som helst, mine børn måtte finde på at sige 
over frokosten, Tammy. Sørg endelig for at holde deres små fedtfingre 
væk fra dine flotte ruskindsbukser.“

 „Hej mor.“
 Tammy så en lavstammet, bredskuldret mand med lyst hår kysse 

Posy på kinden. Hun kunne mærke, hvordan Nick stivnede ved siden 
af hende, da han kom hen til dem.

 „Nick, gamle dreng, godt at se dig.“
 „Goddag, Sam,“ svarede Nick stift. Han rakte hånden frem, og hans 

bror trykkede den energisk.
 Tammy betragtede Sam og tænkte, at Sam var den af de to brødre, 

der var ældedes med mindst ynde. Hans hår var allerede ved at være 
tyndt på issen, og han havde en lille ølvom. Han havde kun næsen til 
fælles med Nick, som var den af dem, der lignede Posy mest.

 „Hvad bringer dig så tilbage til det gamle land? Problemer med for
retningen i Perth, eller hvad?“

 Tammy så Nick bide tænderne sammen.
 „Tingene går faktisk langt bedre, end jeg kunne have forventet,“ sva

rede Nick køligt.
 „Alle tiders. Og nu ser det ud til, at du snart kommer i konkurrence 

med din storebror,“ bemærkede Sam, „men det skal jeg nok fortælle dig 
alt om senere.“

 „Jeg kan næsten ikke vente,“ sagde Nick med åbenlys sarkasme i 
tonefaldet.

 Tammy fangede Amys blik, og de forstod hinanden.
 „Hvem vil have et glas af den champagne, Tammy og Nick har været 

så søde at komme med?“ indskød Posy lige i rette øjeblik.
 „Lad mig åbne den,“ foreslog Nick og gik hen til køkkenbordet for 

at hente flasken.
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 „Nå, skattepige, hvor har Nick så fundet dig?“ Sam vendte sig mod 
Tammy og lod blikket glide hele vejen op og ned ad hendes krop. 
Tammy vidste med det samme, at hun havde at gøre med en mand, 
der brugte sin charme med stor effekt. Han var en type, som Tammy 
havde truffet mange gange igennem sit voksenliv ... og som hun ikke 
kunne fordrage.

 „Vi har nogle fælles venner.“
 „Men du er da ikke australier, med den accent?“
 „Næ, Tammy er en kendt fotomodel, Sam,“ afbrød Posy.
 „Var,“ rettede Tammy. „I dag er jeg faktisk mere forretningskvinde.“
 „Ja, jeg kan se med det samme, at du ikke har fået børn, sådan som 

du ser ud,“ sagde Sam. „Børnefødsler og søvnløse nætter tager pynten af 
en kvinde, ikke sandt, min skat?“ Han sendte sin kone et ikke ligefrem 
beundrende blik. „Nå, men jeg vil lade damerne hygge sig. Jeg skal have 
en snak med mor.“ Sam blinkede til dem, idet han gik.

 Tammy følte den meget velkendte forlegenhed over at stå ved siden 
af en kvinde, hvis mand lige havde gjort det klart, at han fandt hende 
tiltrækkende. Hun vidste ikke helt, hvad hun skulle sige, og Amy brød 
tavsheden med et suk.

 „Sam har nu ret. Jeg ville give min højre arm for at kunne sove længe 
og have tid til at vælge mit tøj, inden jeg skal i byen, men det er straffen 
for at få børn.“

 „Jeg forstår heller ikke, hvordan andre kvinder overkommer det. Men 
det må være det værd – se lige de to derovre, mener jeg,“ sagde Tammy 
smilende. „De er vidunderlige.“

 Sara og Jake stod sammen med Nick og grinede ad noget, deres ny
fundne onkel havde sagt.

 „Måske, men jeg har nu spekuleret på, om moderskabet ikke er én 
stor practical joke, som naturen laver med os. De andre mødre på lege
pladsen ville selvfølgelig skyde mig, hvis jeg nogensinde indrømmede, 
at jeg ikke finder det ekstremt stimulerende at tilbringe dagen sammen 
med en fire og en seksårig, som ser Tweeniesvideoer fra morgen til 
aften, men indimellem får jeg altså lyst til at skrige.“

 „Du er i det mindste ærlig nok til at indrømme det,“ sagde Tammy, 
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som syntes bedre og bedre om Amy. „Set udefra forekommer moder
skabet mig at være halvfems procent hårdt arbejde og ti procent for
nøjelse.“

 „I det lange løb er det selvfølgelig pinen værd. Alle siger, at det er 
helt fantastisk, når de bliver voksne, og man kan være venner med dem. 
Problemet er, at de fleste voksne, jeg kender, betragter omgangen med 
deres forældre som en pligt. Åh nej,“ lo Amy, „jeg er ikke ligefrem en 
omvandrende reklame for at stifte familie, hva’? I virkeligheden ville jeg 
selvfølgelig ikke være dem foruden.“

 „Jeg er helt med, Amy. Det, du siger, er jo bare, at du godt kunne 
tænke dig at have lidt tid til dig selv en gang imellem.“

 „Netop. Hør, Tammy,“ sagde Amy, som betragtede sine børn og Nick 
sammen, „dér er ellers en mand, som ser ud til at være helt okay med at 
have et par børn hængende på skødet. Du kunne godt ende ligesom mig 
– som en klynkende udmattet mor. Jeg må hellere gå hen og redde ham.“

 „Så er der champagne, folkens. Kom herhen.“ Posy skænkede op i 
glassene, som stod på bordet. „Jeg vil gerne skåle for Nick og sige vel
kommen hjem, skat.“

 „Tak, mor.“ Nick nikkede.
 „Og en varm velkomst til Tammy også,“ tilføjede Posy. „Maden er 

klar om ti minutter. Vil du være sød at skære stegen, Nick?“
 Tammy så, hvordan Amys mand kneb øjnene sammen ved synet af, 

hvordan hans mor vimsede omkring hans lillebror. Jalousien nærmest 
dampede ud af ham.

 Sebastian kom slentrende ind i køkkenet, netop som alle var ved at 
gå til bords.

 „Det er jo perfekt timing,“ sagde Posy og pegede på stolen imellem sig 
selv og Tammy. „Lad mig præsentere min nye lejer, Sebastian Girault.“

 „Hej.“ Sebastian smilede kort til hele flokken og satte sig ned. „Jeg 
håber ikke, at nogen har noget imod, at jeg trænger mig på ved den her 
særlige lejlighed.“

 „Slet ikke. Nick Montague,“ sagde Nick og rakte over bordet for at 
give ham hånden. „Jeg elskede din bog.“

 „Tak.“
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 „Jeg hedder Sam Montague, og det her er min kone, Amy.“
 „Ja. Amy og jeg har allerede truffet hinanden på hotellet,“ svarede 

Sebastian. „Hvordan går det?“ spurgte han hende.
 „Udmærket, tak.“
 Tammy så, at Amy rødmede og slog blikket ned.
 „Hvad laver du så i Admiral House, Sebastian?“ spurgte Sam. Han 

slyngede det sidste af sin champagne i sig og rakte ud efter flasken.
 „Jeg skriver min næste bog. Din mor har været så venlig at give mig 

kost og logi.“
 „Det havde jeg alligevel ikke troet om dig, mor,“ drillede Nick.
 „Ja, da Sebastian kom ind, troede jeg lige et øjeblik, at du havde fundet 

dig en ung kæreste,“ sagde Sam.
 „Så heldig er jeg desværre ikke,“ svarede Posy smilende. „Har alle fået 

det, de har brug for?“
 I den næste time sad Posy for enden af bordet og glædede sig over at 

have sin familie samlet igen efter ti år. Selv Sam og Nick så ud til at have 
lagt deres uvenskab til side, og Nick fortalte Sam om tiden i Australien. 
Tammy og Sebastian sludrede hyggeligt sammen, og den eneste, der ikke 
lod til at slappe af, var Amy. Det var nok på grund af børnene – Posy 
huskede kun alt for godt, hvordan hun selv havde siddet som på nåle og 
ventet på, at hendes børn skulle skabe sig uopdragent, når hun havde 
dem med i byen. Amy så træt ud, og Posy kunne ikke undgå at sammen
ligne hendes udtærede og bekymrede ansigt med Tammys glatte, friske 
hud.

 „Nu er jeg desværre nødt til at vende tilbage til arbejdet, Posy, eller 
rettere, hvis sandheden skal frem, tage en lille lur oven på den her frem
ragende vin, inden jeg går i gang,“ sagde Sebastian og rejste sig. „Vi ses 
en anden gang, venner.“ Han vinkede til hele forsamlingen og forlod 
køkkenet.

 Mens Posy lavede kaffe og Amy ryddede af bordet, gik Nick om for at 
sætte sig ved siden af Tammy. Han lagde med ejermine en arm omkring 
hendes skuldre.

 „Hej, skat,“ sagde han og kyssede hende på halsen. „Hvor har jeg 
savnet dig. Hvad syntes du så om mors lejer?“
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 „Han var alle tiders,“ sagde Tammy. „Ikke det mindste arrogant, når 
man tager i betragtning, hvor kendt en forfatter han er.“

 „Moar, jeg skal tisse,“ klagede Sara fra den anden ende af bordet.
 „Okay. Du kommer også med, Jake, og så går vi en tur på opdagelse, 

så alle andre kan få lidt fred.“ Amy tog et barn i hver hånd og forlod 
køkkenet.

 „Jeg går ud fra, at mor har fortalt dig, at hun vil sælge Admiral House 
til mig?“ snøvlede Sam og fyldte sit vinglas igen.

 „Hvabehar?! Nej. Hvorfor har du ikke fortalt mig det, mor?“
 Posy sukkede dybt, idet hun satte kaffebakken på bordet. „Fordi der 

ikke er noget, der er afklaret endnu, Nick.“
 „Men du sælger Admiral House til Sam?“ spurgte Nick himmel

falden.
 „Til mit ejendomsselskab, ja, og hvad er der nu i vejen med det?“ 

spurgte Sam. „Som jeg sagde til hende, er det bedre at beholde det i 
familien, hvis hun alligevel skal sælge. Og jeg har lovet mor rabat på en 
af lejlighederne, så hun kan blive boende, hvis hun har lyst.“

 „Nej, Sam, hør nu, jeg har allerede sagt, at jeg ikke vil love ...“
 „Lejlighederne?! Hvad i himlens navn taler han om?“ Nick var blevet 

ligbleg.
 „Mor vil sælge huset til mit ejendomsudviklingsselskab, og vi vil 

bygge det om til mondæne lejligheder. Den slags lejligheder i gamle 
fine huse er vildt populære for tiden, især i de dele af landet, hvor folk 
flytter hen for at nyde deres otium, som nu her. Intet havearbejde – det 
ansætter vi en til på fuld tid – og med god sikkerhed og så videre.“

 „Du godeste, mor.“ Nick rystede på hovedet og forsøgte at beherske 
sin vrede. „Jeg forstår slet ikke, at du ikke har talt med mig om det her, 
så jeg kunne give min mening til kende først.“

 „Lad os se det i øjnene, brormand. Du har været omme på den anden 
side af jordkloden i ti år. Livet går videre,“ afbrød Sam. „Mor har kæmpet 
helt alene med at vedligeholde stedet i årevis.“

 „Ja, I har tydeligvis fundet en løsning indbyrdes, og det skal jeg 
tilsyneladende ikke blande mig i.“ Nick rejste sig, dirrende af vrede og 
indignation. „Kom, Tammy. Det er på tide, at vi går.“
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 Tammy rejste sig også, med hovedet bøjet i forlegenhed og et stort 
ønske om bare at synke i jorden.

 „Nick, vær sød ikke at gå. Selvfølgelig ville jeg diskutere det med dig 
og høre, hvad du havde at sige. Jeg ...“ Posy trak hjælpeløst på skuldrene.

 „Det lyder ellers, som om I allerede har besluttet jer.“ Nick gik rundt 
om bordet og gav Posy et overfladisk kys på kinden. „Tak for mad, mor.“

 „Ja, tusind tak for i dag,“ sagde Tammy og betragtede Posys lamslåede 
ansigt, mens Nick marcherede hen mod døren. Hun kunne ikke gøre 
andet end at følge efter. „Jeg håber, vi mødes igen inden alt for længe. 
Farvel.“

 Køkkendøren smækkede bag dem, og Posy lagde ansigtet i hænderne.
 „Det må du meget undskylde, mor,“ sagde Sam og trak nonchalant 

på skuldrene. „Jeg gik selvfølgelig ud fra, at han vidste det. Men han 
skal nok komme over det. Jeg skulle faktisk lige til at foreslå, at jeg viste 
ham pla“

 „Så er det godt, Sam! Du har gjort skade nok for én dag. Jeg vil ikke 
tale mere om det her. Er det forstået?“

 „Ja, selvfølgelig.“ Han var fornuftig nok til at se ærgerlig ud. „Skal 
jeg så ikke hjælpe dig med at vaske op?“

Amy vandrede rundt ovenpå og legede en halvhjertet omgang gemmeleg 
med børnene. Fra tid til anden kiggede hun på sit ur og ønskede, at Sam 
snart ville beslutte sig for at tage hjem. Hun havde en kæmpe bunke 
strygetøj, der skulle ordnes, når hun kom tilbage. Hvor måtte det være 
skønt at være Tammy, tænkte hun, og bare kunne tage hjem og læse en 
bog foran kaminen uden at blive forstyrret.

 „Moaaaar! Kom og find mig!“ lød en dæmpet stemme fra den anden 
ende af gangen.

 „Jeg kommer nu,“ svarede hun og åbnede døren ind til det værelse, 
hun troede, lyden kom fra.

 Sebastian sad ved et skrivebord foran sin bærbare computer. Bordet 
stod foran det ene af de høje vinduer, der havde en vidunderlig udsigt 
over parterret og resten af haven.

 „Åh, undskyld. Jeg troede ...“
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 „Helt i orden.“ Sebastian vendte sig om mod hende. „Jeg er helt ærligt 
glad for at blive afbrudt. Den gode rødvin til maden har dræbt et par 
tusind hjerneceller, og jeg kæmper lidt.“

 „Hvor mange sider har du skrevet?“
 „Ikke tilnærmelsesvis nok. Jeg er omkring en tredjedel inde i bogen 

og ved at opdage, at det er meget sværere at skrive bog nummer to end 
nummer et.“

 „Jeg ville have troet, at det var nemmere – at du havde fået noget 
erfaring ved at skrive den første.“

 „Det er rigtigt, men erfaring kan også være en ulempe. Da jeg skrev 
Skyggemarkerne, skrev jeg bare løs uden nogen anelse om, om det var 
godt eller dårligt, og jeg var også temmelig ligeglad. Det var vel en slags 
stream of consciousness. Men den blev så godt anmeldt og så stor en suc
ces, at jeg lidt har malet mig selv op i en krog. Nu venter alle bare på, 
at jeg fejler.“

 „Det var dog en temmelig negativ opfattelse, hvis du vil undskylde, 
at jeg siger det.“

 „Måske, men der er en vis risiko for, at jeg viser mig at være sådan en, 
der kun har én god bog i sig,“ sukkede Sebastian. „Den her bog føles 
virkelig, som om jeg skal skrive den, og jeg aner ikke, om det, jeg har 
skrevet, er godt eller det rene bras.“

 „Moaaaar! Hvor er du?!“
 „Jeg må hellere ...“ Amy hævede det ene øjenbryn.
 Sebastian smilede til hende. „Jeg var glad for at spise med. Du har en 

dejlig familie.“
 „Tammy virker meget sød. Og hvor er hun smuk,“ sagde Amy beun

drende.
 „Ja, hun er en skøn kvinde, om end ikke rigtig min type.“
 „Hvad er så din type?“ røg det ud af munden på hende, inden hun 

nåede at tænke sig om.
 „Små, slanke kvinder med lyst hår og store blå øjne.“ Sebastian kig

gede på hende. „Sjovt nok lidt ligesom dig.“
 Amy mærkede en indre uro, mens de et øjeblik så hinanden ind i 

øjnene.
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 „Mor!“ Sara dukkede surmulende op i døren. „Jeg ventede, og du 
kom ikke.“

 „Nej, jeg ...“ Amy slog blikket ned, „det må du meget undskylde, skat. 
Vi skal alligevel ned igen nu.“

 „Hej Sara, hej Amy,“ sagde Sebastian og vinkede kort med et fornøjet 
glimt i øjet. „Vi ses snart igen.“

 Amy fandt Jake under Posys seng, og så fulgtes de ned ad trappen. 
Hvad i alverden havde fået hende til at sige sådan til Sebastian? Det var 
praktisk taget at flirte, og det lignede hende ikke. Måske var det vinen, 
eller måske ... måske var det, fordi hun faktisk var tiltrukket af Sebastian, 
selvom hun ikke var meget for at indrømme det.

 De kom ud i køkkenet, hvor de fandt Sam og Posy i færd med at pløje 
sig igennem opvasken i tavshed.

 „Hvor er Nick og Tammy?“ spurgte hun.
 „De er taget tilbage til London,“ svarede Posy kort for hovedet.
 „I burde have kaldt på mig. Jeg ville gerne have sagt farvel.“
 „De gik temmelig brat,“ sagde Sam. „Jeg er bange for, at Nick blev 

vred over noget, jeg sagde.“
 „Sam fortalte Nick, at jeg overvejer at sælge Admiral House til ham. 

Det var selvfølgelig et chok. Jeg ville have foretrukket at fortælle ham 
det selv og mere nænsomt, men sådan er det,“ forklarede Posy.

 „Undskyld, mor.“
 Amy syntes ikke, at Sam så det mindste brødebetynget ud.
 „Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg må bare ringe til Nick og tale 

med ham.“ Posy forsøgte at smile. „Nå, er der nogen, der vil have te og 
en skive af farmors gode chokoladekage?“

„Jeg fatter det ikke! Hvordan kan mor så meget som overveje at sælge 
Admiral House til Sam? Det er jo ... vanvittigt!“

 Tammy sad tavs ved siden af Nick, mens han kørte tilbage til London 
med speederen i bund og hænderne knuget så hårdt om rattet, at knoerne 
var helt hvide.

 „Jeg er sikker på, at din mor ville have fortalt dig det, skat. Det er 
bare sådan noget, der sker.“
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 „Jeg spiste frokost sammen med hende i sidste uge, og hun nævnte, 
at hun ville have huset vurderet, men hun sagde ikke et ord om at sælge 
det til Sam. Nej, jeg vil godt vædde på, at den egentlige årsag er, at hun 
vidste, nøjagtig hvordan jeg ville reagere på det.“

 Efter at have lyttet til hans tirade i fyrre minutter var Tammy ikke 
sikker på, om Nick var mest oprørt over, at Admiral House – hans 
elskede barndomshjem – skulle sælges, eller selve det, at hans mor ville 
sælge det til Sam.

 „Det er forfærdelig sørgeligt, Nick, men du må se det fra din mors 
synsvinkel. Enhver kan se, at huset og haven er for meget for hende. 
Det er ikke hendes skyld, at hun ikke har penge til istandsættelse og 
vedligeholdelse, vel? Og hvis Sams selskab kan købe det, bliver det trods 
alt i familien på en måde, sådan som han sagde.“

 „Du aner ikke, hvad Sam er for et menneske, Tammy. Det er ikke 
min spøg, når jeg siger, at han vil snøre sin gamle mor for at få tingene, 
som han vil have dem.“

 „Tror du, at det er det, han er i gang med?“
 „Ingen anelse, for min mor har jo valgt ikke at vende det med mig. 

Hun har gjort det klart, at hun hverken har brug for råd eller hjælp fra 
min side, så nu må hun ligge, som hun har redt!“
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Da Posy næste morgen kørte ind til Southwold, var hun meget trist 
til mode. Hun havde sådan glædet sig til at have hele familien 

samlet, og den måde, frokosten sluttede på, havde knust hendes hjerte. 
Hun havde ligget vågen hele natten og grublet over, hvordan hun bedst 
skulle klare situationen, og mere end en gang den morgen havde hun 
rakt ud efter telefonen for så at lægge røret på igen. Hun og Nick lignede 
hinanden så meget, og hun vidste, at han havde brug for tid til at køle 
af, inden han ville lytte til noget som helst, hun måtte have at sige.

 Hun åbnede galleriet, lavede sig en kop te og betragtede regnen, der 
øsede ned uden for ruderne. Det værste af det hele var, at hun vidste, 
at hun skulle træffe en endelig beslutning om, hvorvidt hun ville sælge 
Admiral House. Al den her vaklen frem og tilbage var opslidende for 
dem alle sammen, for slet ikke at nævne den skade, der allerede var sket. 
Det eneste, hun behøvede at gøre, var at tage telefonen og fortælle Sam, 
at hun gav ham forkøbsret. Så kunne hun overlade resten til sin advokat 
og begynde at se sig omkring efter et nyt sted at bo.

 En time senere gik døren til galleriet op, og Freddie trådte ind og 
rystede vandet af sin regnjakke.

 „Godmorgen, min kære Posy. Hvor er det dog et hæsligt vejr,“ sagde 
han og kom hende i møde.

 „Hej Freddie.“
 Selv Posy kunne høre manglen på entusiasme i sin hilsen.
 „Hør, jeg ved, at du må være rasende på mig, fordi jeg meldte afbud 

til frokosten i går med så kort varsel.“
 „Det skal du ikke tænke på, Freddie.“
 „Nå, men det har jeg nu ellers gjort.“ Han begyndte at gå frem og 

tilbage i galleriet. „I guder, hvor er det her frustrerende!“
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 „Hvad?“
 „Det er bare ...“ Han mødte hendes blik med et fortvivlet udtryk i 

ansigtet. „Ikke noget,“ sagde han og rystede på hovedet.
 „Du må meget undskylde, Freddie, men jeg er ikke i humør til mere 

sindsbevægelse. Især fordi jeg ikke aner, hvad dine problemer handler 
om. Så hvis du stadig ikke vil fortælle mig, hvad det drejer sig om, vil 
jeg foretrække, at du går.“

 Posy kunne mærke, at hun var nær ved at græde, og det ville hun 
absolut ikke. Hun vendte ryggen til ham og begyndte at gå hen mod 
kontoret.

 „Det gør mig virkelig ondt, Posy. Det var ikke min mening at gøre 
dig endnu mere ked af det,“ sagde han og fulgte efter hende.

 „Det handler egentlig ikke om dig,“ sagde hun og trak et papir
lommetørklæde op af æsken, der stod på bordet, for at pudse næse. 
„Det er mest salget af mit forbistrede hus, der hyler mig ud af den. Mine 
sønner er blevet alvorligt uvenner over det.“

 „Posy, du må ikke græde, jeg holder det ikke ud ...“
 Freddie lagde armene om hende og trak hende ind til sig, og Posy 

var alt for trist til at gøre sig fri. Hun havde brug for et knus, og selvom 
hun var vred på Freddie, følte hun sig tryg i hans favn. Hun hørte ham 
sukke dybt, og da hun løftede ansigtet for at kigge op på ham, bøjede 
han hovedet og kyssede hende blidt på panden. Klokken over døren 
ringlede og fortalte, at der var kommet en kunde ind i galleriet, og de 
trak sig straks væk fra hinanden.

 „Hvad siger du til at spise frokost sammen med mig på The Swan, når 
du er færdig her? Så kan du fortælle mig det hele. Skal vi sige klokken 
et?“

 „Ja, det ville være dejligt. Tak, Freddie.“
 Han gik, og Posy tænkte, at uanset hvordan det ellers var fat med 

deres forhold, så havde hun brug for en ven. Og Freddie er i hvert fald 
min ven, tænkte hun, idet hun gik ud til kunden.

En styrkende gin og tonic og en meget opmærksom Freddie, der lyttede 
til hele hendes sørgelige beretning, gjorde Posy i noget bedre humør.
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 „Åh, søde ven,“ sagde Freddie medfølende, mens de mæskede sig med 
en virkelig god omgang fiskefilet og pomfritter. „Det lyder, som om 
det handler om mere end bare salget af huset. En rigtig grim omgang 
søskendejalousi i mine ører.“

 „Ja, selvfølgelig gør det det,“ medgav Posy. „Sam har altid haft en følelse 
af mindreværd over for Nick, som har haft så stor succes med sin forret
ning. Han ville prale af sit nye selskab og købet af Admiral House. Nick 
blev forfærdelig vred over, at jeg ikke havde fortalt ham om mine planer, 
for slet ikke at nævne, at han oprigtigt elsker huset. Han kunne ikke have 
reageret anderledes. Det er på den måde, familier går i stykker,“ sukkede 
hun, „og jeg kan ikke holde ud at tænke på, at det skulle ske for min.“

 „Du er nødt til at tale med Nick, som efter min mening måske var 
en lille smule urimelig.“

 „Ja, måske,“ sagde Posy. „Nick plejer at være den mest afslappede af 
mine sønner, men når han virkelig bliver gal over noget, kan han være 
meget enøjet og stædig, især når hans bror er involveret.“

 „Han skal nok blive god igen, Posy, og når alt er sagt og gjort, mener 
jeg, at du er nødt til at tænke på dig selv for en gangs skyld. Huset lader 
ikke til at have givet dig andet end sorger på det seneste, og jeg tror, at 
du bare skal se at få det solgt.“

 Posy betragtede hans sammenbidte ansigt. „Du bryder dig virkelig 
ikke om Admiral House, hva’?“

 „Hvad jeg bryder mig om, kommer ikke sagen ved. Det, der er vigtigt, 
og som betyder noget for mig, er, at du er lykkelig. Og hvis du vil høre 
min mening, så er det på tide, at du kommer videre.“

 „Ja, du har ret. Okay,“ sukkede Posy og drak den allersidste sjat af sin 
gin og tonic. „Så gør jeg, som du har foreslået, og giver Sam forkøbsret.“

 „Godt. Det er altid svært at give slip. Da jeg solgte huset i Kent efter 
min kones død, var det den sværeste beslutning, jeg nogensinde havde 
truffet, men jeg er ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning.“

 „Jeg går hen og taler med Marie hos ejendomsmægleren, når vi er 
færdige her,“ lovede Posy.

 „Nu kender jeg dig igen,“ sagde Freddie og bad om regningen. Han 
kiggede længe på Posy, og så knaldede han næven i bordet.

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   226 09-09-2019   14:30:49



227

 „Blæse være med det! Livet er bare for kort!“
 „For kort til hvad, Freddie?“
 „Til ikke at spørge dig, om du har lyst til at tage på weekend til Am

sterdam med mig om fjorten dage. Jeg er blevet inviteret til halvfjerdsårs 
fødselsdag hos Jeremy, der er en af mine ældste venner. Vi læste jura 
sammen. Jeg vil virkelig gerne have dig med, Posy.“

 „Jo, men ...“
 „Jeg kan godt se, at jeg har sendt dig meget blandede signaler, men 

jeg føler virkelig, at en weekend langt borte fra Southwold ville gøre 
underværker for os begge to. Så kan vi trække vejret uden at være hæm
met af fortiden.“

 „Vores fortid, mener du?“
 „Ja, både den og ...“ Freddie rystede på hovedet. „Jeg synes, vi fortjener 

at more os lidt, Posy. Begge to. Selvfølgelig helt uforpligtende og med 
to eneværelser på hotellet.“

 „Selvfølgelig.“
 „Hvad siger du til det?“ spurgte Freddie og betragtede hende.
 „Hvorfor ikke? Jeg har ikke været i udlandet i årevis, og livet er for 

kort, som du siger. Så ja, jeg tager imod din invitation.“ Posy smilede, 
da de fulgtes igennem baren hen til døren.

 „Mor! Hejsa.“
 Posy blev varm i kinderne, da hun fik øje på Sam på en barstol med 

en fadøl foran sig.
 „Hej Sam.“
 „Hvem er din ven?“ spurgte Sam og skævede til Freddie, mens han 

sendte sin mor et skævt smil.
 „Freddie Lennox, mig en fornøjelse,“ sagde Freddie og gav Sam et 

fast håndtryk.
 „I lige måde. Har du besluttet dig med hensyn til huset, mor?“
 Posy følte ikke, at det var rette tid eller sted at fortælle Sam om den 

beslutning, hun lige havde truffet, så hun sagde bare: „Du hører fra mig, 
så snart jeg gør. Hej igen.“ Så gik hun hurtigt videre ud i lobbyen.

 „Tak for frokost og gode råd, Freddie. Nu vil jeg sætte det hele i værk. 
Jeg skynder mig hen til Marie, inden jeg ombestemmer mig.“
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 Hun fortalte ejendomsmægleren, at hun ville give Sams selskab for
købsret, men at hun ikke skulle sige noget til ham, før hun fik nærmere 
instrukser fra Posys advokat. Så skyndte Posy sig i den silende regn hen 
til sin bil. Da hun havde startet motoren, blev hun enig med sig selv om, 
at hun ikke havde lyst til at tage hjem og ruge over hele situationen med 
Nick og Sam igen, og hun kom i tanke om, at Amy dagen før havde 
fortalt, at børnene havde efterårsferie, og at hun selv havde været nødt til 
at tage fri fra sit job for at passe dem. Posy kørte hen til bageren, styrtede 
indenfor for at købe en kage og kørte så ud til Ferry Road for at besøge 
sin svigerdatter og sine børnebørn.

 „Hej Amy, hvordan går det?“ sagde Posy, da Amy lukkede op. „Jeg 
kommer med kage.“

 „Øh ... tak.“ Amy, som var endnu mere bleg end sædvanligt, løftede 
hånden op til sit uglede hår, og Posy lagde mærke til, at hendes øjne var 
røde, som om hun havde grædt. „Jeg ventede ikke gæster,“ sagde hun, 
mens hun førte an igennem den overfyldte entré og ind i stuen. Hele 
gulvet var dækket af legetøj, og sofaen af en stor bunke krøllet vasketøj. 
Jake og Sara sad foran et flimrende tvapparat og ænsede knap deres 
farmor.

 „Skal vi ikke lade dem være i fred, mens de er så opslugte, og gå ud 
og lave noget te?“ foreslog Posy taktfuldt.

 „Okay, men der ser endnu værre ud i køkkenet end her.“
 „Jeg er ligeglad med husholdningen, det er dig, jeg er kommet for 

at besøge,“ sagde Posy og fulgte efter Amy ud i køkkenet. „Har du det 
godt, min ven? Du ser ikke alt for frisk ud.“

 „Åh, jeg tror bare, jeg er blevet smittet med den virus, der er i omløb,“ 
sagde Amy. Hun satte vand over og pudsede næse i et stykke køkken
rulle.

 „Så burde du ligge i din seng.“
 „Ja, det ville være skønt ...“ Amy bøjede sig ind over det beskidte 

køkken bord, og hendes skuldre rystede.
 „Åh, Amy, min ven.“ Posy gik hen og tog hende i favnen og holdt om 

hende, mens hun hulkede. „Så, så. Fortæl mig, hvad der er galt,“ sagde 
hun beroligende.
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 „Åh, Posy, det kan jeg ikke,“ hulkede Amy.
 „Jo, du kan, og hvis det har noget med Sam at gøre, synes jeg slet 

ikke, at det er illoyalt. Jeg kender hans fejl bedre end nogen anden. Jeg 
er jo hans mor.“

 „Jeg ...“ Amy hikstede, mens hun forsøgte at tale. „Jeg ved bare slet 
ikke, hvordan vi skal klare os resten af måneden. Kassekreditten er 
udnyttet til det yderste, der ligger regninger for hundredvis af pund, 
herunder for telefon, gas og el, som allerede er forfaldne, og det eneste, 
Sam kan finde ud af, er at bruge den smule penge, vi har, på at drikke 
på den forbistrede pub! Børnene opfører sig rædselsfuldt, og jeg føler mig 
hundesyg, og ... jeg er virkelig ked af det, Posy.“ Amy lod sig dumpe ned 
på en køkkenstol. „Jeg kan simpelthen ikke klare mere.“

 Posy rykkede endnu et stykke køkkenrulle af og rakte det til Amy, 
som tørrede sine kinder og pudsede næsen igen. „Det forstår jeg godt, 
min ven. Man kan nå et punkt, hvor man bare ikke kan klare mere. Jeg 
er ærlig talt imponeret over, at du har holdt ud så længe.“

 „Er du?“ Amy løftede blikket og så Posy ind i øjnene. Posy satte sig 
ved siden af hende og tog hendes hænder i sine.

 „Ja. Alle, der kender dig, synes, at du er utroligt loyal over for Sam. 
Du har haft det så svært, og du har ikke beklaget dig en eneste gang, 
Amy.“

 „Før nu.“
 „Jeg synes nu, at det er på høje tid, du gør det – for din egen skyld, 

hvis ikke for andres. Du er ikke nogen helgen, søde barn, bare et men
neske ligesom os andre.“

 „Jeg har virkelig forsøgt at være positiv og optimistisk, men det er 
bare så svært, når man er fanget i et elendigt hul som det her, og regnen 
øser ned, og det bare føles, som om der slet ikke er noget håb.“

 „Du har fuldstændig ret i, at huset her er et hul, men jeg kan forsikre 
dig for, at der er håb,“ sagde Posy beroligende. „Lad mig nu lave en dejlig 
kop varm te, og så kan vi tale om, hvad du kan gøre for i det mindste at 
forsøge at løse de økonomiske problemer.“

 „Jeg kan godt få et forskud på næste måneds løn, men så er vi bare i 
en endnu større knibe om nogle uger.“
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 „Jeg tror, I er nødt til at leve fra hånden til munden lige nu,“ sagde 
Posy og tændte for kedlen. „Tjener Sam slet ingen penge?“

 „Nej, ikke før han får et af de her projekter i gang. Lige nu er det – 
som sædvanlig – ren spekulation.“

 „Så har jeg en lille god nyhed, Amy. Jeg har lige været hos Marie og 
sagt, at jeg giver Sam forkøbsret til Admiral House.“

 „Det siger du ikke? Det vil i hvert fald muntre ham op,“ sagde Amy. 
„Er du helt sikker, Posy?“

 „Nej, men så får Sam i hvert fald en chance.“
 „Jeg mente med hensyn til, om du vil sælge.“
 „Selvfølgelig ikke, men som en meget god ven sagde til mig tidligere 

i dag, så er man nødt til at komme videre. Og hvis projektet går godt, 
har I i det mindste udsigt til en noget lysere fremtid,“ sagde Posy.

 „Det har vi vel. Sam virker i hvert fald mere engageret og begejstret 
for det her projekt, end jeg har set ham længe. Men tingene er gået skævt 
så mange gange før, at jeg næsten ikke tør håbe.“

 Idet Posy rakte Amy hendes te, gik døren op, og en lille landstryger 
med uglet hår og uvasket ansigt kom ind. Sara kravlede op på skødet af 
sin mor og stak en tommelfinger i munden.

 „Krammer, mor,“ sagde hun.
 „Og den anden ting, som jeg synes, at I meget alvorligt skal overveje, 

er at flytte ind hos mig, indtil situationen retter sig. Jeg synes ikke, at 
huset her egner sig til små børn en hel lang vinter. I ender alle med at 
blive syge. Her trækker endnu mere end hjemme hos mig,“ sagde Posy 
og kom til at gyse.

 „Det kan vi ikke. Du ved godt, at Sam aldrig vil gå med til det.“
 „Sam er nødt til at begynde at sætte sin families velfærd over sin 

tåbelige stolthed. Nu skal du høre, Sara – nu laver jeg en varmedunk til 
din mor, putter hende i seng og giver hende to hovedpinepiller.“

 „Nej, jeg har det fint nok, Posy.“
 „Du er træt, og så kan Sara og jeg gå i gang med at bage tærter til 

aftensmad, ikke?“
 Sara sprang ned fra sin mors skød og omfavnede sin farmor. „Jaaa!“
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Da de nåede børnenes spisetid, var Amy stadig ikke dukket op igen, så 
Posy gav børnene mad og derefter et bad, mens hun glædede sig over, 
hvor godt det var for Amy at få hvilet sig. Hun var netop ved at læse 
godnathistorie for børnene, da hun hørte døren gå og Sam komme hjem. 
Posy kyssede børnene godnat og listede forbi soveværelset, hvor Amy 
lå, og ned ad trappen.

 „Hej mor. Hvad i alverden ...“
 Posy lagde en finger over munden. „Sssh, Amy sover. Hun er slet ikke 

rask. Gå med ud i køkkenet, så vi kan tale sammen.“
 „Hvad foregår der?“ spurgte Sam med et forvirret udtryk i ansigtet.
 „Din kone var på sammenbruddets rand, da jeg ankom i eftermid

dags.“
 „Over hvad?“
 „Måske skyldes hendes aktuelle sindstilstand, at der ikke lader til at 

være penge til at betale regningerne med, at hun er henvist til at bo i et 
hus, der ikke engang egner sig til hundekennel, og at hun arbejder som 
en sindssyg og passer børnene, tilsyneladende uden nogen hjælp fra dig.“

 „Hold da op. Hun har virkelig brokket sig, hva’?“
 „Lad mig minde dig om, at det ikke tjener dine interesser vel at gøre 

mig sur lige nu. Vær venlig at sætte dig ned.“
 Sam genkendte fra sin barndom det sjældent hørte kølige tonefald i 

sin mors stemme og gjorde, som han fik besked på.
 „Nu skal du høre efter. Din kone er på kanten af et nervesammen

brud. Hvis du vover at kritisere hende for at fortælle mig om sine pro
blemer, får du ingen medfølelse fra min side. Amy har støttet dig i tykt 
og tyndt i årevis uden at beklage sig det mindste. Både jeg og andre 
har undret os over, hvorfor hun gjorde det, men tilbage står, at du er en 
meget heldig mand.“

 „Vær sød ikke at belære mig, mor. Jeg er klar over, at jeg er gift med 
en engel, det siger alle, og at jeg skal være taknemlig og ...“

 „Sam, du er i fare for at miste Amy, medmindre du tager dig sammen 
og gør det hurtigt. For børnenes skyld, hvis ikke for din, ville jeg være 
ked af, at det skete. Og derfor er jeg villig til at hjælpe dig.“

 „Hvordan?“
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 „Jeg har skrevet en check på fem hundrede pund. Så vidt jeg kan forstå 
på Amy, vil det dække de vigtigste regninger og holde jer kørende i en 
kort periode.“

 „Jeg mener virkelig ikke, at det står så dårligt til, som Amy har givet 
udtryk for, mor ...“

 „Det mener jeg, at det gør. Værsgo.“ Posy rakte ham checken, og han 
tog imod den og læste den.

 „Tak, mor. Jeg betaler dig selvfølgelig tilbage, når tingene kommer i 
gang.“

 „Selvfølgelig.“ Posy tog en dyb indånding. „Og den anden ting, du 
skal vide, er, at jeg er parat til at give dit selskab forkøbsret til Admiral 
House af hensyn til Amy og børnene.“

 Sam lyste op. „Det er jo fantastisk, mor! Jeg ved slet ikke, hvad jeg 
skal sige.“

 „Du kan sige, lige hvad du vil, men sig det til min advokat, som vil 
håndtere salget fra nu af,“ sagde Posy kort for hovedet. „Det vil selvsagt 
tage nogle måneder at organisere alting, så jeg kan ikke flytte før i februar, 
men der er ingen grund til ikke at få papirerne i orden så snart som muligt. 
Jeg giver advokaten besked om min beslutning i morgen, og jeg mener, 
at det vil være langt bedst, hvis salget foregår på professionel vis. Du har 
fået forkøbsret, og hvis du kludrer i det, er det dit eget problem.“

 „Ja, selvfølgelig, mor. Jeg er ovenud lykkelig.“ Sam ville give hende 
et knus, men Posy trak sig væk.

 „Jeg beder bare til, at projektet lykkes for dig, for din families skyld. 
Og nu er jeg virkelig nødt til at gå.“

 „Er du sikker på, at du ikke vil blive? Jeg kan køre hen efter en flaske 
champagne at fejre det med?“

 Posy sukkede. „I jeres nuværende økonomiske situation synes jeg ikke 
lige, at champagne er det mest oplagte at købe. Hils Amy fra mig og sig, 
at vi snart ses igen. Farvel, Sam.“

 „Farvel, mor.“
 I samme øjeblik hun lukkede døren efter sig, udstødte Sam et hyl af 

glæde.
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Nick smed sin mobiltelefon på passagersædet ved siden af sig. Han 
stirrede blindt frem for sig og vidste ikke, hvad han skulle tænke 

eller føle.
 Nu vidste han det altså med sikkerhed. Spørgsmålet var, hvad han så 

skulle gøre? Skulle han fortælle Tammy sandheden uden videre og forsøge 
at forklare en situation, der ikke kunne forklares? Eller var det bedre at 
komme igennem det næste par uger, blive ved med at skjule, hvad han 
foretog sig, og så fortælle hende det, når tingene var mere afklarede?

 Men hvem vidste, hvordan situationen ville udvikle sig? Måske var 
det bedre, hvis han bar byrden alene i en periode. Som sagerne stod, 
gav det sig selv, at han måtte være meget forsigtig, og der var ingen tvivl 
om, at det lagde et ekstra pres på hans i forvejen pressede liv. Men hvad 
skulle han ellers gøre? Omstændighederne taget i betragtning kunne 
han ikke bare gå sin vej, selvom det sandt at sige var det, han desperat 
længtes efter at gøre.

 Nick grublede over, hvordan ens liv kunne være helt perfekt og lykke
ligt i det ene øjeblik for så i løbet af få uger at være fuldstændig forandret. 
Hvis han havde været i humør til at have ondt af sig selv, kunne han sige, 
at skæbnen havde givet ham et ordentligt drag over nakken, men han 
vidste, at andre lige nu havde langt større problemer, end han selv havde.

 Nick sukkede dybt, og så hankede han op i sig selv og steg ud af bilen. 
Idet han stak nøglen i Paul og Janes hoveddør, sagde han til sig selv, at 
han nok skulle klare det. Når alt kom til alt, havde han ikke noget valg.

Det ringede på døren, og Evie råbte til Clemmie, at hun skulle lukke op.
 „Hej Clemmie. Hvordan går det?“
 „Hej Marie. Jeg har det godt, tak. Mor er ovenpå.“
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 „Udmærket. Jeg ville også invitere dig over til os for at spise frokost 
og lege med Lucy,“ sagde Marie, mens hun fulgte efter Clemmie ind i 
huset og op ad trappen.

 „Ja tak, det vil jeg gerne. Det er lidt kedeligt at være hjemme i ferierne, 
især fordi jeg ikke kender ret mange her i byen.“

 „Går det godt på skolen?“
 „Ja. Jeg elsker at gå der,“ sagde hun og åbnede døren til sin mors 

soveværelse. Evie sad op i sengen med en masse puder i ryggen.
 „Hej Marie. Hvordan går det?“
 „Det går fint. Jeg spurgte lige Clemmie, om hun ikke ville med hjem 

til os og spise frokost, og det vil hun gerne.“
 „Det lyder som en god idé. Tak skal du have,“ nikkede Evie.
 „Hvordan går det med dig?“
 „Jeg har fået den virus, der er i omløb for tiden, men ellers går det 

godt, tak.“
 „Vil du have en kop te, Marie? Jeg skulle lige til at lave en til mor.“
 „Ja tak, Clemmie, det ville være skønt.“
 „Hold da op, Evie,“ sagde Marie, da Clemmie var gået. „Din datter 

er godt nok noget særligt. Jeg venter stadig på, at Lucy skal lave noget 
som helst til mig i køkkenet.“

 „Ja, det er hun. Hun har været nødt til at kunne tage sig af sig selv 
fra en ung alder, når hun var alene hjemme.“

 „Hun siger, at hun er glad for sin skole.“
 „Ja, det er jeg virkelig lettet over.“
 Marie slog sig ned på Evies sengekant. „Har du hørt det sidste nye 

om Posy Montague?“
 „Næ, jeg lytter ikke til sladder.“
 „Hun vil sælge Admiral House.“
 „Det siger du ikke?“
 „Jo. Til sin søn Sam.“
 „Aha. Og hvad vil han så stille op med det?“
 „Bygge det om til luksuslejligheder. Jeg står for handlen som mægler,“ 

tilføjede Marie. „Jeg har nu forfærdelig ondt af hans stakkels kone. Det 
er meget tydeligt, at de ingen penge har, men ...“
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 „Hvis det er tilfældet, hvordan bærer Sam sig så ad med at købe Ad
miral House?“

 „Ifølge Sam har han en passiv kompagnon ved navn Ken Noakes. 
Han er, så vidt jeg forstår, særdeles velhavende.“

 „Posy må være helt knust ved udsigten til at miste sit dejlige hjem,“ 
grundede Evie.

 „Jeg håber nu på at finde et rigtig rart sted til hende i løbet af det 
næste par uger. Jeg har allerede sendt hende nogle salgsopstillinger. Det 
virker i øvrigt, som om hun var rigtig glad for dig, Evie. Hvad med at 
besøge hende?“

 „Måske når jeg får det bedre.“
 „Og du gætter aldrig, hvem jeg så forlade byen i en gammel Austin 

Healey for nylig ...“
 „Nej, hvem?“
 „Nick Montague. Sams lillebror.“
 „Ja, jeg ved, hvem han er, Marie. Jeg har arbejdet for ham, husker du 

nok?“ svarede Evie køligt.
 „Ja, undskyld, det gjorde du jo også. Men han må have klaret sig 

temmelig godt for at kunne køre rundt i sådan en bil.“
 Clemmie kom op med teen, og Evie blev enig med sig selv om, at det at 

omgås Marie var lidt ligesom at spise på McDonald’s – man glædede sig 
til det, men inden man var halvvejs igennem besøget, havde man kvalme.

 „Tusind tak, Clemmie. Giv mig lige ti minutter, så kører vi.“
 „Okay.“ Clemmie slentrede ud af soveværelset.
 „Savner du aldrig at have en mand?“
 „Niks,“ sagde Evie bestemt. „Jeg kan godt lide at være mig selv.“
 „Vi har altid været forskellige på den vis. Jeg har brug for mennesker 

og snak omkring mig hele tiden,“ indrømmede Marie. „Jeg ville gå fra 
forstanden, hvis jeg boede alene.“

 „Jeg bliver også indimellem ensom, men sjældent.“
 Marie granskede Evie en stund. „Er du sikker på, at du er okay?“ 

spurgte hun så. „Du ser forfærdelig bleg ud, og du er endnu tyndere, 
end du plejer at være.“

 „Synes du virkelig? Det er jeg nu ikke,“ insisterede Evie.
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 „Og du virker ... anspændt.“
 „Jeg har det fint.“
 Marie sukkede. „Okay, okay, besked modtaget. Hvad det end er, så 

vil du ikke tale om det. Jeg er bare bekymret for dig. Jeg har kendt dig 
næsten hele livet, og jeg er sikker på, at der er noget galt.“

 „Vil du godt lige holde op med at behandle mig, som om jeg er et af 
dine børn, Marie?! Jeg er en voksen kvinde, og jeg er fuldt ud i stand til 
at tage vare på mig selv!“

 „Undskyld.“ Marie rejste sig. „Jeg kommer tilbage med Clemmie ved 
femtiden.“

 „Tak. Det var ikke min mening at vrisse ad dig, og ... ja, du har ret,“ 
sukkede hun. „Jeg har et ... problem, og det giver mig nogle søvnløse 
nætter, men alt skal nok blive godt, når jeg får det løst.“

 „Du ved, at jeg altid er klar til at lytte, hvis du gerne vil tale om det.“
 „Ja, tusind tak. Jeg er virkelig ked af, at jeg råbte ad dig.“
 „Alt forladt. Vi har alle sammen dårlige dage. Hvil dig nu, så ses vi 

igen senere.“
 Marie og Clemmie var lige gået, da telefonen ringede. Evie kæmpede 

sig op at sidde igen og rakte ud efter den.
 „Det er Evie.“
 „Hej, det er mig. Jeg ringer bare for at høre, hvordan du har det,“ 

sagde han.
 „Jeg er okay.“
 „Du lyder ikke okay.“
 „Jeg er okay,“ gentog hun.
 „Dårlig dag?“
 „Ja, lidt.“
 „Det gør mig ondt, Evie. Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre mere for 

dig. Har vi stadig en aftale i weekenden?“
 „Ja.“
 „Hold da op, hvor er jeg nervøs.“
 „Det skal nok gå,“ sagde hun beroligende.
 „Jeg vil gøre mit bedste.“
 „Det ved jeg. Vær sød ikke at bekymre dig.“
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 „Jeg forsøger at lade være. Hvis der er noget som helst, du får brug for, 
så ring til mig på mobilen, og ellers mødes vi i morgen klokken tolv.“

 „Ja, vi ses i morgen.“ Evie lagde telefonen fra sig og sank tilbage mod 
puderne med et langt, dybt suk. Hun vidste ikke helt, hvordan hun 
skulle fortælle sin datter nyheden – alene tanken om at såre hende føltes 
som at stikke en kniv i sit eget hjerte, men hun havde ikke noget valg.

 Evie lukkede øjnene, helt svimmel over det kaos, hun havde skabt i 
sit eget liv og dets følger for Clemmie.

 Nogle ting var uden for hendes kontrol, men nu måtte hun gøre sit 
bedste for at sikre sin datters fremtid så godt som muligt.

„Hej Amy, sikken herlig overraskelse.“ Posy så op fra skrivebordet på 
galleriet. „Hvordan har du det?“

 „Meget bedre, tak,“ sagde Amy og kom hen og lagde en buket liljer 
på bordet foran Posy. „Jeg købte de her for at sige tusind tak, fordi du 
var så sød imod mig og tog dig af børnene forleden dag.“

 „Det er det, familie er til for, Amy,“ sagde Posy og duftede til blom
sterne. „Hvornår vågnede du op igen?“

 „Først næste morgen,“ indrømmede Amy. „Jeg sov igennem uden at 
vågne en eneste gang. Det gjorde virkelig underværker. Jeg ser meget 
lysere på tingene nu. Og tusind tak for checken. Sam fortalte mig, at 
du havde givet ham den. Det er utroligt pænt af dig. Han har sat den i 
banken og betalt nogle af regningerne.“

 „Siden jeg teknisk set bliver millionær om nogle måneder, syntes jeg, 
at det var det mindste, jeg kunne gøre.“

 „Som du kan forestille dig, er Sam henrykt ved udsigten til at købe 
Admiral House,“ sagde Amy. „Han er faktisk fuldstændig forandret. Jeg 
kan slet ikke takke dig nok for at give ham den chance, Posy.“

 „Nu du er her, har jeg også noget til dig.“ Posy stak hånden i sin taske 
og fandt en kuvert frem. „Værsgo.“

 „Hvad er det?“
 „En invitation til åbningen af Tammys butik. Hun skrev for at sige 

tak for i søndags og vedlagde den her til dig. Hun siger, at du og Sam 
er velkomne til at overnatte hos hende i hendes hus i London.“
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 „Det er virkelig sødt af hende, men jeg kan ikke tage af sted,“ sagde 
Amy, mens hun lukkede kuverten op og kiggede på den flotte invitation.

 „Selvfølgelig kan du det. Jeg passer børnene, og så kan du og Sam 
tage af sted og få en hyggelig aften i byen sammen.“

 „Det er utroligt sødt af dig, men jeg har vagt den dag, Posy.“
 „Jeg er da sikker på, at du kan bytte vagt med en af de andre, Amy. 

Det ville være rigtig godt for dig at få en lille pause.“
 „Måske, men jeg har ikke nogen kjole, jeg kan tage på til sådan et 

fint selskab i London.“
 „Nu ikke flere undskyldninger, unge dame,“ sagde Posy. „Overlad 

det til mig. Jeg skal nok finde på noget, okay?“
 „Du lyder som Askepots gode fe, Posy.“
 „Jeg synes nu engang, at man er berettiget til at more sig lidt indimel

lem, min ven. Og apropos at more sig – hvor tror du, jeg skal hen i næste 
weekend?“

 „Aner det ikke. Hvor?“
 „Til Amsterdam!“
 „Du godeste! Sammen med hvem?“
 „En herre, jeg er gode venner med. Bær over med mig, Amy, men jeg 

var bare nødt til at sige det til nogen. Jeg vil selvfølgelig foretrække, at 
du ikke siger noget til Sam. Det er ikke sikkert, at han vil billige det.“

 „Jeg synes til gengæld, at det er skønt. Er I ...“
 „Du godeste, nej, men jeg nyder virkelig hans selskab. I min alder må 

man bare gribe de muligheder, der byder sig, og ikke bekymre sig alt for 
meget om fremtiden,“ sagde Posy smilende, „og det er netop, hvad jeg 
har i sinde at gøre i Amsterdam.“
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Tammy kyssede Nick oven på det støvede hoved. „Hvordan går 
det?“ spurgte hun, idet han rettede sig op efter at have undersøgt 

bunden af en gigantisk malet bogreol.
 „Borebiller! Den har fandeme borebiller! Jeg fatter ikke, at han ikke 

har set det. Fem tusind, og med lidt held kan jeg få to!“
 „Jeg synes også, det er skønt at se dig, skat,“ sagde Tammy, idet Nick 

knaldede en knytnæve i reolen.
 „Undskyld. Hej, skat.“
 „Hold op, hvor er der koldt hernede,“ bemærkede Tammy med et gys. 

„Udstillingen ovenpå begynder ellers at se godt ud.“
 „Tak. Jeg regner med at åbne i løbet af en måneds tid. Hold kæft, 

hvor er jeg gal over den reol,“ sukkede han.
 „Hvad siger du til at spise aftensmad på den lille italienske restaurant 

rundt om hjørnet?“ spurgte Tammy.
 „Jeg har faktisk mere lyst til et brusebad og en pizza foran fjernsynet 

i aften.“
 „Okay, det er fint med mig. Lad os gå hjem til mig.“ Hun ventede, 

mens Nick slukkede lyset i kælderen, og så fulgtes de ad ovenpå. Tammy 
smed sig ned på en gigantisk himmelseng, der stod midt i butikken.

 „Tag mig, nådigherre, lige her, lige nu! Hvad med at stille den i vin
duet med os i? Det skulle nok trække kunder til,“ lo hun. Så kiggede 
hun op på ham og så, at han ikke så meget som smilede ad hendes spøg. 
„Du ser godt nok helt vildt stresset ud.“

 „Det er jeg også,“ sagde Nick og trak på skuldrene. „Undskyld.“

Over en pizza og en flaske vin i Tammys stue opremsede Nick sine be
kymringer.
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 „Eftersom jeg har travlt med at indrette butikken og planlægge åb
ningen, for slet ikke at nævne salget af min virksomhed i Perth, har jeg 
ikke tid til selv at købe varer ind. Hvis jeg havde været der i stedet for 
bare at indtelefonere mit bud, ville jeg have set borebillerne med det 
samme. Mit omdømme her i London står og falder hundrede procent 
med kvaliteten af mine varer.“ Nick lod en hånd glide igennem sit hår. 
„Men bær over med mig. Jeg er stresset. Fortæl mig hellere, hvordan det 
går med dig og din butik.“

 „Jeg er vældig glad og tilfreds. Det er virkelig lykkedes mig at finde 
den mest fantastiske assistent.“

 „Din butiksnabos mor, mener du – saridronningen fra Brick Lane?“
 „Præcis. Det kan godt være, at Meena nærmer sig de tres, men hun har 

mere energi, end jeg har. Hendes perlearbejde og syning er fuldstændig 
fremragende og langt bedre, end jeg selv kan gøre det, men det er ikke 
bare det, Nick. Hun er simpelthen så kompetent. Jeg mødte klokken ni 
i dag, og Meena var der allerede og havde adresseret halvtreds kuverter 
mere til mine invitationer. Hvis ikke jeg sætter hende i sving, finder hun 
selv på noget at lave.“

 „Tror du, hun vil komme og arbejde for mig?“ spurgte Nick.
 „Ha, næ. Hun møder endda op med små bokse med hjemmelavet 

indisk mad for at fede mig op. Jeg har tilbudt hende at blive førstedame, 
og hvis vi får virkelig travlt, ansætter jeg simpelthen en anden til de 
enkleste reparationer. Meena siger, at hun har masser af veninder, der 
sagtens kan hjælpe.“

 „Har du hele varelageret klar?“
 „Nej, ikke endnu, men fordi jeg har Meena, burde jeg i hvert fald få 

skaffet nok varer til at åbne butikken. Og ved du hvad? Janey, det søde 
menneske, har sørget for, at der kommer en artikel i Marie Claire om 
mig og min butik. Og jeg skal også interviewes til et søndagsmagasin 
og et par aviser.“

 „Det var da fantastisk, skat.“
 „Jeg er helt ked af at lyde så glad, når du er nedtrykt, Nick.“
 „Nu skal du ikke være så fjollet.“ Han trak hende hen til sig og strøg 

hende over håret. „Når butikken er oppe at køre, skal jeg nok blive glad 
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igen. Skiltemaleren kommer i morgen klokken ti, og så har jeg om ikke 
andet mit navn på facaden.“

 „Det lyder godt. Janey ringede i øvrigt. Hun vil gerne se os til noget 
mad lørdag aften for at fejre deres gode nyhed. Kan du komme?“

 „Jeg har allerede takket nej, er jeg bange for. Der er auktion på et 
herresæde i Staffordshire på søndag og besigtigelse om lørdagen. Jeg er 
væk hele weekenden.“

 „Det er en skam, men pyt. Skal jeg så ikke bare tage med dig? Jeg 
er sikker på, at Janey og jeg kan blive enige om en anden aften at fejre 
det.“

 „Det kunne du godt, men du ville kede dig gudsjammerligt. Og nu 
du nævner Janey – det er vist på tide, jeg får styr på min boligsituation. 
Jeg ved godt, at jeg tilbringer de fleste nætter her, men mine ting er stadig 
hos Paul og Jane, og det er ikke rimeligt over for dem, så jeg vil begynde 
at lede efter et sted at bo.“

 „Du er velkommen til at flytte ind her, ved du.“
 „Mener du det?“
 Tammy nikkede. „Ja.“
 „Det er et stort skridt. Vi har trods alt kun kendt hinanden i nogle 

uger.“
 Tammy blev pludselig irriteret over Nicks lunkne modtagelse af hen

des tilbud. Det var også et stort skridt for hende, men Nick var åbenbart 
ikke parat til det.

 „Det var også bare en idé,“ sagde hun og trak på skuldrene.
 „Tak, og jeg værdsætter tilbuddet, men jeg tror ikke, jeg bliver ret 

morsom at leve sammen med i det næste par måneder. Jeg vil helt ærligt 
foretrække at vente, indtil tingene er faldet på plads, og jeg kan se mere 
positivt på fremtiden, okay?“

 „Okay.“

„Hvad er der galt, Tammy?“
 Tammy kiggede op, da Meena satte et krus varm kaffe på hendes 

bord i det lillebitte kontor bag ved butikken. Den kraftige ældre kvinde 
var som altid ulasteligt klædt, denne gang i en pink buksedragt med et 
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spraglet tørklæde lagt nonchalant om halsen. Det blanke ravnsorte hår 
var sat op i en sirlig knold i nakken, og hendes makeup var perfekt.

 „Ikke noget. Jeg har det fint,“ sagde Tammy og fortsatte med at åbne 
posten. „Der er ti mere, der har takket ja til invitationen til åbningen. 
Jeg begynder at blive bekymret for, om der er plads nok til, at alle kan 
trække vejret.“

 „Men det er da godt nyt, ikke?“ sagde Meena og smilede bredt, så 
man kunne se hendes perfekte hvide tænder. „Fortæl mig nu, hvorfor 
du er så mut.“

 „Det er jeg ikke.“
 „Tsk!“ Meena viftede med hænderne i luften, så hendes mange ringe 

glitrede. „I går ringede Marie Claire for at arrangere en fotooptagelse, 
og her til morgen møder du op og ser ud, som om hunden åd din livret. 
Hvad er der los?“

 „Det er helt sikkert bare mig, der er alt for nærtagende. I går aftes 
foreslog jeg, at Nick skulle flytte ind hos mig, og han svarede, at han 
ikke var parat endnu. Så jeg endte med at føle mig lidt til grin.“

 „Mænd!“ fnøs Meena. „Han bliver tilbudt en varm seng med dig i, 
og det afviser han, fordi han ikke er ‘parat’. Mærk dig mine ord: Den 
beslutning kommer han til at fortryde.“

 „Tror du?“ sukkede Tammy. „Jeg ved det simpelthen ikke. Mit forhold 
til Nick føles nogle gange som et skridt frem og to tilbage. Noget af tiden 
er han helt fantastisk, og så føler jeg mig tryg og lykkelig og sikker på, 
at han elsker mig, og at det hele nok skal gå. Og ud af det blå siger han 
så noget, der virkelig får mig til at tvivle. Det hjælper heller ikke, at han 
tilbringer så meget tid væk fra London for at købe ind til sit varelager. 
Jeg savner ham, Meena, og det får mig til at spekulere på, om jeg er mere 
forelsket, end godt er.“

 „Det er du, det er der ingen tvivl om,“ nikkede Meena. „Det er tyde
ligt, at du elsker den mand. Når det først er sket, sidder man i saksen. 
Se bare på mig og Sanjay. Tænk, hvis jeg ikke havde set den unge mand, 
der stod i sin stand på Brick Lane Market for tredive år siden – så ville 
jeg måske være gift med en maharaja i stedet for en sarifabrikant i dag.“

 Tammy lo. „Elsker du ham stadig?“
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 „Ja, men hvad vigtigere er: Jeg kan lide ham, og jeg respekterer ham. 
Han er et godt menneske. At dømme ud fra det, jeg har set til din Nick, 
er han også et godt menneske. Grib chancen, Tammy. Nyd, at du er 
ung, smuk og forelsket, for inden du får set dig om, er du en gammel 
hejre ligesom mig.“

 „Meena, jeg vil være lykkelig, hvis jeg ligner dig, når jeg selv er i halv
tredserne,“ sagde hun med et blik på sin førstedames glatte karamelbrune 
hud. „Du siger altså, at jeg ikke skal trække mig væk fra ham?“

 „Ja! Kast dig ud i forholdet med ham!“ Meena slog ud med armene. 
„Smerten vil kun gøre glæden så meget desto større. Det er det, livet 
handler om. Og du er ung nok til at komme over det, hvis det alligevel 
går galt.“

 Tammy nikkede. „Du har ret. Og hvis jeg ender som gammeljomfru 
uden andet end mine minder, kan jeg i det mindste sige, at jeg har levet.“

 „Nemlig, Tammy. Sådan skal det lyde.“
 Telefonen og dørklokken ringede samtidig.
 „Og nu må du glemme alt om kærligheden og være forretningskvin

de,“ sagde Meena. „Jeg tager telefonen, så kan du lukke fragtmanden 
ind.“
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Amy var gladere og mere optimistisk, hvad angik fremtiden, end hun 
 havde været længe. I de ti dage, der var gået, siden Posy var kommet 

dem til undsætning og havde givet Sam grønt lys til at købe Admiral 
House, var stemningen derhjemme blevet meget bedre. Aftenen før 
havde Sam fortalt, at hans partner, Ken Noakes, havde været så tilfreds 
med, at det var lykkedes Sam at snuppe Admiral House for næsen af 
andre, at han havde tilbudt ham en mindre ugentlig betaling, mens han 
arbejdede på at få handlen på plads.

 „Det er stadig ikke ret meget, og vi kommer ikke i nærheden af rigtige 
penge, før jeg får min andel ved projektets afslutning, men nu tror jeg 
godt, at vi kan få råd til et andet sted at bo til foråret.“

 „Åh, Sam, det ville gøre en kæmpe forskel,“ havde Amy lettet sagt, 
mens hun serverede pølser og kartoffelmos.

 „Jeg ved godt, hvor hårdt du har haft det, skat. Når alt det her er 
overstået, og vi har godt med penge i banken, tager jeg dig med ud at 
rejse, et rigtig dejligt sted hen.“

 „Det lyder vidunderligt,“ havde Amy svaret, glad over at se sin mand 
så optimistisk. Han drak heller ikke længere så meget, som han havde 
gjort, og det gjorde hendes liv meget lettere.

 „Jeg er for resten ikke hjemme i morgen aften,“ havde Sam så meddelt. 
„Ken flyver ind fra Spanien for at mødes med mig over et måltid mad 
på et hotel i Norfolk. Han har gang i et andet projekt der for tiden, så 
han har også booket et værelse til mig der. Jeg tror gerne, han vil fejre 
Admiral Househandlen.“

 „Helt i orden,“ havde Amy sagt og tænkt, at Sam så sjældent var 
hjemme om aftenen, at det par timer fra eller til natten over ikke kunne 
gøre nogen forskel. „Mor dig rigtig godt, skat. Du har fortjent det.“
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 Her til morgen havde Amy så kysset Sam farvel, inden hun tog på 
arbejde, og tænkt, at hun glædede sig til at have aftenen for sig selv. 
Marie ville hente børnene om eftermiddagen, og når Amy kom hjem 
og havde fået lagt dem i seng, planlagde hun at sætte sig foran ilden og 
omsider læse Sebastians bog færdig.

 „Vejret lover ikke godt for i aften,“ bemærkede Karen, den anden 
receptionist på hotellet, idet hun satte vejrudsigten op på opslagstavlen. 
„Der skulle komme voldsom regn og vindstød af stormstyrke.“

 „Åh gud,“ sagde Amy. „Bare taget nu bliver på vores hus.“
 „Ja, det er ikke ligefrem en murermestervilla. Men jeg er nu sikker 

på, at det allerede har overlevet godt med storme i årenes løb.“
 Da Amy nåede hen til Marie, var vejret ganske rigtigt blevet rigtig 

dårligt.
 „Ikke ligefrem en hyggelig aften,“ sagde Marie, idet hun lukkede den 

dyngvåde Amy ind. „Jeg har givet børnene aftensmad, og de har det fint. 
Hvad siger du til et glas vin, før I kører hjem?“

 „Bare et lille et, tak. Jeg vil ikke være alt for sent på den. Jeg hader 
det, når vintermørket rigtig sænker sig. Det er allerede tusmørke, og 
klokken er kun tyve minutter over fem,“ sagde Amy og tog imod det 
glas vin, Marie rakte hende.

 „Jeg ved det. Og inden længe er det jul. Skål.“ Marie løftede sit glas. 
„Lad os skåle for din mand, ejendomsmagnaten. Er han ikke godt til
freds?“

 „Jo, meget,“ nikkede Amy.
 „Glimrende. Han kan tjene en formue, hvis han griber projektet 

rigtigt an.“
 „Ja, lad os håbe det,“ sagde Amy. „Men der er vist lang vej endnu.“
 Tyve minutter senere puttede Amy sine børn ind i bilen og satte kur

sen hjemad. Det regnede så voldsomt, at hun næsten ikke kunne se ud 
ad forruden. Da hun holdt foran huset, snuppede hun indkøbsposerne 
fra bagagerummet og løb hen til døren med Jake og Sara.

 „Lad os komme indenfor, så I kan få et dejligt bad og få varmen 
igen,“ sagde hun, mens hun låste døren op og trykkede på lyskontakten. 
Der skete ingenting. Hun prøvede igen og sukkede dybt og frustreret. 
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Stormen havde åbenbart fået nogle af sikringerne til at gå. Hun satte 
Sara ned på gulvet i den buldermørke entré og forsøgte at komme i 
tanke om, hvor skabet med sikringer sad.

 „Moar, jeg er bange!“ peb Sara, mens Amy famlede sig ind i stuen, 
hvor hun først fandt kaminhylden og dernæst tændstikkerne.

 „Sådan.“ Amy strøg en tændstik og så sig hurtigt omkring efter et 
stearinlys, der kunne give et mere permanent lys. Hendes blik faldt på en 
lille lysestump i en underkop i vindueskarmen. „Godt.“ Hun gik tilbage 
til Sara og Jake, der ventede med bange ansigtsudtryk. „Gå med mig, I 
to, så ordner vi lyset.“

 De begav sig forsigtigt igennem huset og ud i den lille baggang bag
ved. Amy fandt det lille skab med sikringer og undersøgte både dem og 
HFIrelæet. Til hendes store forundring så det ikke ud, som om nogen 
af dem var gået.

 „Mor, jeg kan ikke lide mørke. Jeg kan se uhyrer,“ jamrede Jake. 
„Hvornår tænder lyset igen?“

 „Mor, jeg fryser,“ klynkede Sara.
 „Jeg ved det godt, men mor skal lige have et minut til at tænke sig 

om. Det kan være, at stormen har slukket for elektriciteten til mange 
huse. Måske vender den tilbage om et øjeblik. Lad mig lige ringe til 
elselskabet og spørge.“

 Mens de to små klyngede sig til hendes frakke, rodede Amy rundt i 
sin håndtaske og fandt sin mobil. Hun fandt nummeret og ringede så 
til elselskabets hotline.

 „Åh, hej, jeg ringer bare for at høre, om der er et generelt strømsvigt 
i Southwold? Jeg bor på Ferry Road, og vi er lige kommet hjem, og der 
er ingen strøm. Nej? Nå, jamen, så må I sende nogen ud og finde ud af, 
hvad der er galt ... ja, selvfølgelig.“

 Amy opgav navn og adresse, og så ventede hun, mens medarbejderen 
undersøgte sagen. Han vendte omsider tilbage i røret.

 „Jeg beklager meget, mrs. Montague, men ifølge vores system er der 
blevet lukket for elektriciteten på adressen.“

 „Hvabehar? Hvorfor det?“
 „Fordi der stadig ikke er blevet betalt for sidste kvartal. De har fået et 
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brev for mere end to uger siden med besked om, at der ville blive lukket 
for strømmen, hvis regningen ikke var betalt inden for fjorten dage.“

 Amys hjerte begyndte at hamre imod hendes ribben. „Ja, det er jeg 
klar over, og jeg ved, at min mand har betalt den.“

 „Jeg er bange for, at betalingen ikke er registreret i vores system, mrs. 
Montague.“

 „Men han sagde til mig, at han havde betalt den. Måske er betalingen 
blevet fejlregistreret,“ sagde Amy fortvivlet.

 „Ja, måske,“ sagde medarbejderen, der tydeligvis havde hørt det hele 
før.

 Amy bed sig i læben. „Hvad gør jeg så nu?“
 „Det hurtigste er at foretage en kontant indbetaling på posthuset og 

så ringe og sige til os, at beløbet er sendt. Vi åbner for strømmen igen, 
lige så snart vi modtager pengene.“

 „Men ... men hvad med i aften? Jeg har to små børn, og der er ikke 
sikkert for dem i et mørkt hus.“ Amy var på grådens rand og kunne 
næsten ikke få ordene frem.

 „Jeg beklager meget, men vi kan ikke gøre noget, før De indbetaler 
pengene, mrs. Montague.“

 „Men jeg ... tak for ingenting!“ Amy afsluttede opkaldet og sank ned 
på en stol.

 „Mor, hvad er der sket?“ spurgte Jake med et bekymret udtryk i sit 
lille ansigt.

 „Ikke noget. Ikke spor, Jakey.“ Amy tørrede brysk tårerne væk fra 
sine kinder med ærmet, mens hun forsøgte at finde ud af, hvad hun 
skulle gøre. De kunne ikke blive her natten over. De havde ikke flere 
stearinlys, og der var alt for koldt for børnene. Hun var sikker på, at 
Marie ville lade dem overnatte hos sig, men hun var for stolt til at bede 
hende om det.

 Nej, der var kun ét sted, de kunne være. Hun ringede til Posy. Fastnet
telefonen var optaget, hvilket i det mindste betød, at Posy var hjemme. 
Snarere end at blive, hvor de var, et minut længere besluttede Amy at 
putte børnene ind i bilen igen og køre direkte til Admiral House for at 
bede om nattely for dem alle sammen.
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 „Kom, børn, nu tager vi på eventyr. Vi tager over til farmor og over
natter der.“

 „Skal vi sove i det store hus?“ spurgte Jake, der aldrig havde haft behov 
for at overnatte hos sin farmor, fordi han altid havde boet mindre end 
ti minutters kørsel fra hende.

 „Ja, bliver det ikke sjovt?“ Amy løftede Sara op på armen og tog lyset 
for at vise vej ud til døren.

 „Men hvad med vores nattøj?“ spurgte Jake.
 „Jeg er sikker på, at farmor har noget, du kan sove i,“ sagde hun be

roligende for at komme ud af huset så hurtigt som muligt. „Løb hen til 
bilen, mens mor låser døren, Jakey.“

 Amy var gennemblødt, da det omsider lykkedes hende at få begge 
børnene spændt fast i deres autostole.

 „Hvad med far? Hvad nu, hvis han kommer hjem og ikke kan finde 
os?“ spurgte Jake, idet de kørte.

 Lige i det øjeblik var Amys største ønske, at Sam ville komme ud for 
en alvorlig ulykke, så hun aldrig skulle se ham igen. „Far kommer ikke 
hjem før i morgen, skat. Når han kommer, er vi for længst hjemme igen,“ 
sagde hun beroligende til sin søn.

 Stormen var på sit højeste, da Amy kørte igennem Southwolds men
nesketomme gader og ud af byen i retning mod Admiral House. Idet 
hun drejede af fra hovedvejen og fulgte den smalle landevej til ind
kørslen, kunne hun mærke, hvor voldsomt vinden ruskede i den lille 
bil.

 „Nu er vi der næsten,“ sagde hun beroligende, da hun svingede ind 
ad indkørslen. „Jeg er sikker på, at farmor har en dejlig kage til os i 
spisekammeret.“

 Hun standsede foran huset, slukkede motoren og så til sin lettelse, at 
der var tændt lys både i stueetagen og i et par værelser ovenpå.

 „I to venter her, mens jeg lige taler med farmor.“
 Amy åbnede sin dør og havde nær aldrig fået lukket den igen, så 

hårdt tog vinden i den. Hun løb hen til hoveddøren og ringede på klok
ken. Der blev ikke svaret, og hun forsøgte i stedet at hamre på døren. 
Vandet løb fra hendes hår, da hun skyndte sig rundt om hushjørnet til 
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køkkendøren på siden af huset. Meget imod sædvane var den også låst. 
Hun løb tilbage til hoveddøren og dundrede vedholdende på den.

 „Posy! Det er mig, Amy!“
 Der kom intet svar indefra.
 „Åh gud, hvad i himlens navn skal jeg nu gøre?“ spurgte hun fortvivlet 

sig selv.
 Amy hamrede igen på døren, indtil hun indså, at hun bare måtte 

sluge sin stolthed og overlade sig selv og sine børn til Maries nåde og 
barmhjertighed. Hun vendte ryggen til døren og sjokkede nedslået hen 
mod bilen. Da hun var nået halvvejs, hørte hun låset blive drejet og 
vendte sig om. Den var god nok – døren blev åbnet.

 „Åh, gudskelov, gudskelov,“ hviskede hun og stormede tilbage til 
døren. „Posy, det er mig, Amy. Jeg ...“

 Amy standsede brat op, da det ikke var Posy, hun så i døråbningen, 
men Sebastian med et håndklæde om hofterne.

 „Du godeste, Amy, du er jo fuldstændig gennemblødt. Posy er ikke 
hjemme.“

 Amy bøjede hovedet. „Hvor er hun så?“
 „Hun tog af sted til Amsterdam her til morgen.“
 „Shit! Hun fortalte mig godt i sidste uge, at hun skulle af sted, men 

jeg havde glemt alt om det.“ Amy sank en klump og vidste, at hun kunne 
begynde at græde igen når som helst.

 „Du må vist hellere komme ind under alle omstændigheder, i det 
mindste indtil du er tør igen,“ foreslog Sebastian. „Ellers dør du af kulde.“

 „Mine børn sidder i bilen. Åh gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.“
 „Hør, tag nu børnene og kom indenfor, ikke?“

En halv time senere havde de alle tre fået et varmt bad, og børnene sad 
veltilfredse på sofaen i den lille stue pakket ind i tæpper. Amy sad med 
korslagte ben foran ilden iført Posys gamle velourbadekåbe.

 Sebastian kom ind med et krus varm kakao til hver af børnene og 
et stort glas cognac til Amy. „Drik det. Du ser ud, som om du trænger 
til det.“

 „Tusind tak,“ sagde Amy taknemligt.
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 „Jeg har hængt jeres våde tøj op foran AGA’et. Det burde være tørt i 
morgen.“

 „Jeg håber ikke, at du har noget imod, at vi sådan kommer brasende,“ 
sagde Amy. „Vi havde ingen andre steder at tage hen.“

 „Selvfølgelig ikke. Du er Posys svigerdatter,“ sagde Sebastian, som 
var trukket i et par træningsbukser og en trøje. „Hun ville blive stærkt 
utilfreds, hvis jeg ikke bød jer på alt, hvad huset formår. Det var godt 
nok heldigt, at jeg hørte dig. Jeg havde lige sat mig i badekarret med 
Verdi i hovedtelefonerne. Hvis ikke det havde været, fordi jeg havde 
glemt sæben ovre på håndvasken og var nødt til at hente den, ville jeg 
aldrig have opdaget, at sådan et drama udspillede sig på trappestenen. 
Må jeg spørge, hvad der egentlig er sket?“

 Amy lagde en finger på læben og nikkede i retning af børnene. „Kom, 
I to, nu er det sengetid. Jeg har besluttet, at I godt må sove sammen med 
mor i nat, og jeg har allerede lagt varmedunke i fodenden.“

 „Skal jeg give en hånd?“ spurgte Sebastian, da Amy træt løftede den 
døsige Sara op i favnen. „Vil du ride på min ryg?“ spurgte han Jake.

 „Ja tak,“ nikkede Jake genert.
 „Så kom, kammerat, lad os sadle op.“
 Det lykkedes Amy at smile, da Sebastian spurtede op ad trappen i 

fuld fart, mens Jake klyngede sig til hans skuldre og hvinede af fryd.
 De puttede børnene under en edderdunsdyne i en dobbeltseng i et af 

gæsteværelserne.
 „Godnathistorie, mor!“
 „Åh, lille skat, mor er lidt træt i aften, og det er meget sent og ...“
 „Jeg kan godt fortælle en historie, Jake,“ indskød Sebastian, „men 

eftersom jeg er professionel historiefortæller, bliver jeg nok nødt til at 
kræve et honorar for mine ydelser, såsom at din mor går nedenunder og 
fylder mit vinglas fra flasken i køleskabet. Lyder det ikke rimeligt, Jake?“

 „Jo. Hvad handler historien om?“
 Amy kyssede Sara, som praktisk taget allerede sov, og krammede 

Jake, som tydeligvis var ivrig efter at slippe af med hende.
 „Jaaah ...“ begyndte Sebastian og blinkede til Amy, idet hun gik. Hun 

gik langsomt ned ad trappen, rørt over den naturlige måde, Sebastian 
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tog sig af børnene på. Hun tog hans vinglas, fyldte det op igen og bar 
det ovenpå, hvor Jake henrevet lyttede til Sebastians fortælling, og hun 
kunne ikke lade være med at sammenligne ham med Sam. Hun måtte 
praktisk taget tigge og bede Sam om at læse godnathistorie for børnene 
en gang imellem eller blot tilbringe lidt tid sammen med dem. Amy var 
for nylig nået til den konklusion, at Sam rent faktisk ikke brød sig om 
at være sammen med dem, selvom han utvivlsomt elskede dem. Hun 
håbede bare på, at situationen ville ændre sig, efterhånden som de blev 
større og mere fornuftige.

 Amy gik ned i stuen igen, satte sig foran ilden og tog glasset med 
resten af sin cognac. Hun tænkte på, hvor højt hun elskede huset, der 
var så hærget og forfaldent, men dog så fuldt af personlighed. Det føltes 
sikkert og trygt, og hun længtes efter at få et hjem, der var ligesådan.

 „Hvad tænker du på?“
 Det gav et sæt i Amy. Hun drejede hovedet og så Sebastian stå i døren. 

Hun havde været så fordybet i sine egne tanker, at hun slet ikke havde 
hørt ham komme ind.

 „Jeg sad og tænkte på, hvor meget jeg elsker huset her, og hvor hårdt 
det bliver at se det forvandlet til lejligheder.“

 „Tal ikke om det,“ jamrede Sebastian. „Jeg hader også tanken. Og 
det er slet ikke til at bære at tænke på, hvordan Posy må have det.“

 „Men forestil dig lige, hvordan det er for mig. Det er min mands 
selskab, der kommer med den store mukkert.“

 „Ja, det kan jeg forstå.“ Sebastian luntede hen til sofaen og satte sig 
ned. „Men han kommer til at tjene en masse penge, og det vil da hjælpe 
dig og børnene, ikke?“

 „Jo, måske,“ indrømmede Amy. „Men eftersom det var hans totale 
inkompetence, der sendte os herover i aften, kan jeg ikke påstå, at jeg 
har de store forhåbninger.“

 „Hvordan, hvis jeg må spørge?“
 „Det er okay,“ sukkede Amy træt. „Han fik ikke betalt elregningen, 

og nu har de lukket for strømmen.“
 „Jeg forstår. Var det en forglemmelse, eller havde han ikke pengene?“
 „Helt sikkert en forglemmelse, for jeg ved, at han havde pengene. Posy 
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havde været så venlig at give ham en check. Men han kan selvfølgelig 
have drukket pengene op ...“ Amy trak på skuldrene. „Uanset hvordan 
man vender og drejer det, virker det ikke særligt betryggende.“

 „Nej. Hvor er han egentlig henne? Efterlod I ham derhjemme i mør
ket?“

 „Han spiser middag med sin kompagnon på et eller andet smart hotel 
i Norfolk. Er det i orden, hvis jeg rister et par stykker brød til mig selv, 
Sebastian? Jeg har ikke fået noget at spise siden ved middagstid, og jeg 
er blevet lidt omtåget af cognacen.“

 „Du tager bare for dig. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig et 
stykke. Efter al den her opstandelse er jeg også blevet lidt småsulten.“ 
Han fulgte efter Amy ud i køkkenet.

 „Hvad siger du til en sandwich med ost grillet i ovnen?“ spurgte hun.
 „Lyder skønt. Hvor er det dejligt, du er kommet.“
 „Lad mig endelig ikke opholde dig. Du siger bare til, hvis du skal 

tilbage til arbejdet,“ sagde Amy og lagde ost på brødet.
 „Næ, jeg havde egentlig indstillet arbejdet for i dag. Desuden fik jeg 

temmelig gode nyheder i dag.“
 „Det siger du ikke?“ Amy satte sandwicherne ind i AGA’et. „Hvad 

var det?“
 „Et selskab i Hollywood har lige købt filmrettighederne til Skygge

markerne. De håber, at det bliver lidt af en blockbuster.“
 „Hold da op, Sebastian! Det er jo fantastisk. Bliver du så rig?“
 „Muligvis. Jeg er heller ikke ligefrem fattig nu,“ svarede Sebastian uden 

antydning af praleri. „De ændrer sandsynligvis historien fuldstændig, 
men jeg håber, at der i det mindste vil være lidt af bogens charme tilbage.“

 „Værsgo.“ Amy satte maden på bordet. „Det er ikke den store fest
middag, hva’?“ sagde hun og lo lidt.

 Sebastian kiggede på hende, idet hun satte sig ned. „Jeg synes, det ser 
lækkert ud.“

 „Nå, men tillykke med filmaftalen, i hvert fald.“
 „Må jeg byde dig på et glas vin, så vi kan skåle for min succes?“
 „Ja, så pyt da.“
 Sebastian skænkede op til dem begge to, og de kastede sig over maden.
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 „Sikke et underligt sammentræf, at du dukkede op her i aften. Jeg 
tror, det er et tegn,“ sagde Sebastian. „Posy siger, at hun ikke har været 
ude at rejse i årevis ...“

 „Og jeg har aldrig haft behov for at bede hende om nattely før,“ til
føjede Amy.

 „Jeg kunne godt lide at vide, hvad din veninde Marie ville få ud af 
det, hvis hun kunne se os sidde her og spise grillede ostesandwich i din 
svigermors køkken,“ grundede Sebastian. „Med Posy i Amsterdam og 
din mand bortrejst ...“

 „Sig det ikke,“ gøs Amy. „Jeg ved nøjagtig, hvad hun ville tænke.“
 „Selv det mest nøgterne menneske kan ikke benægte, at skæbnen lader 

til at være uhyre ivrig efter at føre os sammen. Er man så ikke nødt til 
at spørge hvorfor?“

 Amy var holdt op med at spise og kiggede på Sebastian. „Og hvad 
ville du så svare?“

 „Hvis jeg var i mit skønlitterære forfatterhjørne, ville jeg sige, at der 
var noget imellem os, fra første øjeblik vi mødtes.“

 „Du råbte ad mig og fik mig til at græde,“ indvendte Amy.
 „Ja, hvorefter jeg af grunde, jeg ikke forstod, følte mig tvunget til at 

følge efter dig ud på gaden for at sige undskyld.“
 „Mon ikke det bare var din gode opdragelse?“ Amy kunne ikke helt 

lade være med at deltage i hans flirtende snak.
 „Amy, kære ven, du kender mig desværre ikke ret godt. At få en 

undskyldning ud af mig er som at finde nålen i høstakken. Nej,“ sagde 
han og rystede på hovedet, „der var helt klart noget andet på spil. Og 
efter min oplæsning følte jeg mig tvunget til at give dig min bog kvit 
og frit. Hvilket i parentes bemærket heller ikke er min stil. Skal vi ikke 
gå tilbage til stuen og tage vinen med?“

 De gik ind ved siden af, og Amy lagde mere brænde på og satte sig 
igen til rette foran ilden. „Jeg må indrømme, at jeg overhovedet ikke 
brød mig om dig, men så læste jeg din bog og tænkte, at en, der kunne 
skrive så bevægende, ikke kunne være en helt igennem skidt person.“

 „Tak,“ sagde Sebastian. „Det tager jeg som en kompliment. Må jeg 
så ikke fortælle dig en hemmelighed?“
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 „Jo, hvis du vil.“
 „Jeg tror,“ sagde han med hænderne lukket omkring vinglasset, „at 

det var på grund af dig, jeg ville blive her i Southwold for at skrive.“
 „Men ... vi havde kun truffet hinanden to gange, da du besluttede det. 

Og hvis du tror, at du kan komme igennem med nogle skumle planer 
ved at smigre mig, så kan du godt tro om,“ tilføjede hun rødmende.

 „Hvad i alverden skulle jeg have af skumle planer?“ Sebastian foregav at 
være forfærdet. „Jeg er en gentleman, madam. Jeg respekterer Deres ære.“

 „Godt,“ nikkede Amy med en overbevisning, hun ikke følte.
 Stemningen var pludselig anspændt, og de nippede begge til deres 

vin i tavshed.
 „Du minder mig i øvrigt også alt for meget om Posy, når du har den 

morgenkåbe på,“ kom det endelig fra Sebastian efter en rum tid. „Men 
sig mig engang, Amy, og jeg vil gerne høre sandheden: Har du slet ingen 
følelser for mig?“

 Hun kiggede op på ham og så, at han ikke længere spøgte, men var 
dødsensalvorlig.

 „Jeg ...“ hun rystede på hovedet. „Det ved jeg ikke. Jeg mener ... jeg 
kan godt lide dig, men du er en rig, succesfuld, internationalt anerkendt 
forfatter, og jeg er en sølle, ludfattig småbørnsmor fra bøhlandet. Hvor
dan skulle jeg kunne så meget som overveje ... noget som helst?“

 „Hvad nu, hvis jeg siger, at jeg har tænkt på dig uafbrudt, siden jeg 
så dig første gang, og at det kun er blevet værre, for hver gang jeg har 
mødt dig?“ sagde han langsomt og dæmpet. „At det er lige meget, hvad 
jeg gør, og hvor ofte jeg siger til mig selv, at du er gift og ikke er interes
seret – at jeg bare ikke kan få dig ud af hovedet?“

 Amy kunne ikke svare. Hun stirrede på ham, alt for chokeret til at 
sige noget.

 „Amy, jeg ved godt, at det er latterligt, og jeg forstår, at det sikkert 
ikke kan blive til noget, men jeg tror desværre, at jeg elsker dig.“

 „Det kan ikke passe. Du kender mig overhovedet ikke.“ Hendes 
stemme var en hæs hvisken.

 „Vil du ikke sætte dig herop? Jeg vil bare holde om dig, ikke andet, 
det lover jeg.“
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 Amys hjerte bankede. „Det burde jeg virkelig ikke ...“
 „Hør, jeg sværger, at hvis skæbnen ikke havde sendt dig hertil i aften, 

så havde jeg sandsynligvis lidt i stilhed. Men det gjorde den. Vil du ikke 
nok komme her?“ Sebastian rejste sig og slog armene ud.

 „Børnene ... jeg ...“
 „Jeg vil bare holde om dig.“
 Hun rejste sig og gik langsomt hen til ham. Han lagde armene omkring 

hende, og hun lagde hovedet på hans bryst og hørte hans hjerte banke lige 
så hurtigt som sit eget. Sære gnister sprang rundt i hendes mave, da hun 
indåndede hans duft og mærkede ham fysisk for første gang.

 „Hvad er svaret så, Amy?“
 „Svaret på hvad?“
 „På om du føler noget som helst for mig?“
 Hun kiggede op i hans ansigt og nikkede trist. „Selvfølgelig gør jeg 

det, og jeg hader mig selv for det. Jeg mener ... her står jeg, en gift kvinde, 
i dine arme og længes efter at ...“

 Sebastian bøjede hovedet og kyssede hende hårdt og lidenskabeligt.
 Amy kunne ikke gøre andet end at reagere med samme lidenskab.
 „Amy, Amy ...“ Hans mund fandt hendes hals, og hans hænder kær

tegnede hendes hår. Idet de sank ned på gulvet, trak han Posys morgen
kåbe ned fra hendes skuldre og lod hænderne glide let hen over hendes 
bryster. Vorterne stivnede under hans berøring, og hun trak til gengæld 
hans tøj af og mærkede hans hud mod sin.

 „Du er så smuk, så smuk,“ sagde han, da han omsider fik trukket 
morgen kåben helt af hende. Han kyssede hende igen, mens hans hånd 
gled ned over hendes mave og videre ned ad hendes inderlår. Amy støn
nede af lyst og vidste, at hun var mere klar, end hun nogensinde før havde 
været, da han let pressede sig ind mellem hendes ben og red hende, indtil 
de begge to stønnede højt, og Amy skreg, da hun ikke kunne holde det 
tilbage længere.

 Han sank ned oven på hende og blev ved med at kysse hendes ansigt, 
hals og bryster.

 „Jeg elsker dig, jeg elsker dig, Amy,“ hviskede han. „Jeg beklager, men 
det gør jeg.“
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 De lå lige så ubevægelige, som de før havde været aktive. Amy fik 
tårer i øjnene.

 „Hvad har jeg lige gjort?“ spurgte hun.
 „Du har elsket med mig,“ svarede han.
 „Hvordan kunne jeg gøre det?“
 „Du havde lyst til det.“
 „Men ... børnene kunne have ...“
 „Men det gjorde de ikke, min skat.“ Sebastian løftede sig op på den 

ene albue for at betragte hende. Han strøg en lok hår væk fra hendes 
øjne. „Fortæl mig nu ikke, at du fortryder det,“ sagde han stille.

 Amy rystede på hovedet. „Jeg ved ikke ... Jeg er gift, for himlens skyld! 
Jeg har aldrig før været Sam utro. Hvad siger det her ikke om mig som 
gift kvinde?“

 „Så vidt jeg kan forstå på Posy, er du en kærlig, støttende og meget 
overbærende kone.“

 „Ja, men det undskylder ikke det, jeg lige har gjort – ‘beklager me
get, Sam, men jeg havde en dårlig dag, så jeg havde sex med en anden’. 
Shit!“ Amy rejste sig og ledte efter Posys morgenkåbe. Hun tog den på, 
satte sig ned på sofaen og stirrede ind i ilden, mens hun oprørt vred sine 
hænder.

 Sebastian kom hen og satte sig ved siden af hende. „Tvang jeg dig til 
at gøre det her lige før, Amy?“

 „Du godeste, nej. Det er det værste af det hele. Jeg ville selv. Jeg øn
skede det virkelig.“

 Sebastian trak hende ind til sig og knugede hende. „Det havde jeg 
bare brug for at vide.“

 De sad tavse lidt, hver især fortabt i deres egne tanker.
 „Okay,“ sagde Sebastian til sidst, „hvad gør vi så nu?“
 „Hvad mener du?“
 „Nøjagtig det, jeg sagde. Er i aften afslutningen på et smukt venskab 

eller begyndelsen på et nyt kærlighedsforhold?“
 „Jeg kan slet ikke forholde mig til fremtiden. Jeg kan kun tænke på 

det, der lige er sket,“ sukkede Amy og hadede sig selv for at føle sig så 
lykkelig i hans favn. „Jeg er alt for forvirret.“
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 „Du har ret. Lad os ikke tænke på fremtiden. Vi har hele natten for 
os, ikke?“ sagde han og løftede hendes ansigt op mod sit. „Og uanset 
hvad der sker senere, må vi gribe lykken nu,“ tilføjede han og bøjede 
hovedet for at kysse hende igen.

Flere timer senere smuttede Amy ud af Sebastians favn og krøb ned 
i sengen, hvor hendes børn sov. Hun kunne mærke deres små varme 
kroppe ved siden af sig og bed sig brødebetynget i læben.

 Det hele hvirvlede rundt i hovedet på hende, mens hun forsøgte at 
forstå, hvad der lige var sket. Hun vidste kun, at hun aldrig før i sit 
voksne liv havde oplevet noget lignende, om det så var rigtigt eller for
kert. Den lidenskab og ophidselse, hun havde følt, da de elskede igen 
og igen, føltes, som om den bare voksede, imens de udforskede de mest 
intime dele af hinandens kroppe.

 På et tidspunkt havde Sebastian ført hende ovenpå til sin seng, og 
der havde de ligget i mørket og lyttet til stormens brølen og set skyerne 
fare over den måneoplyste himmel. Sebastian havde talt til hende, mens 
de lå tæt sammenslynget, og fortalt hende lidt om sit liv, sin første kone 
og tabet af både hende og deres barn. Og Amy havde også snakket og 
fortalt Sebastian om sin tid på kunstakademiet og sin drøm om at blive 
kunstner, inden hun mødte Sam.

 Da Amy til sidst havde været i overhængende fare for at falde i søvn, 
havde hun sagt, at hun var nødt til at gå ind og lægge sig hos børnene.

 Han havde grebet hendes arm og forsøgt at forhindre hende i at gå. 
„Bliv her. Jeg holder det ikke ud.“

 „Jeg er nødt til det.“
 „Bare et øjeblik længere så.“ Han havde trukket hende ned i sengen 

igen og omfavnet og kysset hende. „Jeg vil bare sige, at hvis du beslut
ter, at det her aldrig må ske igen, så vil jeg huske denne nat, så længe jeg 
lever. Godnat.“

 „Godnat.“ Hun kyssede ham blidt på munden og vaklede så på svage, 
trætte ben ind til børnene.

 Der lå hun så, søvnløs, med en krop, der visse steder var godt øm efter 
den endeløse elskov.
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 Og lige meget hvor mange gange hun forsøgte at sige til sig selv, hvor 
forkastelig hendes utroskab var, mærkede hun ikke andet end en dyb 
glæde ... og en følelse af omsider at have fundet hjem.
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Posy og Freddie landede i Schiphol Lufthavn klokken to om efter
middagen. Posy var træt. Hun havde ligget søvnløs og spekuleret 

over sin beslutning om at tage med Freddie til Amsterdam, og hvad deraf 
kunne følge. Klokken fem var hun omsider faldet i søvn, men kvart i 
syv måtte hun stå op igen for at være klar til at blive hentet af Freddie.

 Hun havde pakket og pakket ud igen, ude af stand til at beslutte, 
hvad hun ville have med, og hvad hun skulle have på til festen. Sebastian 
havde meget sødt båret hendes kuffert ned, og hun havde præsenteret 
ham for Freddie.

 „Jeg nød Deres bog i fulde drag, mr. Girault.“
 „Kald mig endelig Sebastian. Måske kan vi mødes og drikke en øl 

på et tidspunkt? Posy har fortalt, at du, ligesom hun, var barn under 
Anden Verdenskrig.“

 „God idé.“
 „Glimrende. Så er det en aftale. Pas godt på hende, ikke?“
 „Naturligvis,“ havde Freddie svaret med et smil.
 „Farvel, Sebastian,“ havde hun råbt, idet Freddie tog hendes kuffert 

og bar den ud til bilen og lagde den i bagagerummet ved siden af sin 
egen.

 „Klar?“ havde Freddie spurgt hende.
 „Ja, det tror jeg.“
 Han havde taget fat om hendes skuldre og kysset hende let på kinden. 

„Du ser jo rædselsslagen ud, min kære Posy. Planen var ellers, at vi skulle 
more os.“

 „Der har bare været så meget at ordne. Jeg tror, jeg er kommet helt 
ud af vane med at rejse.“

 „Så må vi jo ganske langsomt vænne dig til det igen, ikke?“
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 Hun havde på stedet besluttet at holde op med at være sådan en fjollet 
gammel kone og nyde weekenden.

 På vej til Stansted Lufthavn havde de sludret om alt mellem himmel 
og jord, og Posy var omsider begyndt at slappe af. Da de havde checket 
ind i lufthavnen, begyndte hun sågar så småt at glæde sig.

 „Er du klar over, at det er mere end tyve år siden, jeg sidst har været 
ude at flyve, og da var det kun til Jersey for at holde ferie med drengene?“ 
sagde hun til Freddie, da de gik videre til afgangshallen.

 „Så må jeg hellere fortælle dig, at man ikke længere skal have maske 
og flyvebriller på,“ havde Freddie drillet.

 Posy havde nydt den rolige flyvetur i fulde drag og var helt ked af det, 
da de lagde an til landing. Freddie, som tydeligvis var meget rejsevant, 
førte hende igennem paskontrollen og videre til bagageudleveringen, 
hvor de hentede deres kufferter.

 De tog en taxa, og da de kørte ind i byen, kiggede Posy ivrigt ud 
ad vinduet på de høje, smalle huse med spidse gavle, der tårnede sig 
faretruende op langs labyrinten af kanaler, der dominerede det centrale 
Amsterdam. Alle syntes at cykle omkring i de smalle brolagte gader med 
ringende klokker for at advare både fodgængere og bilister om deres 
tilstedeværelse.

 Taxaen standsede foran et smukt hus fra det 17. århundrede, der lå 
ved en kanal. „Hvor er det dog en dejlig by,“ mumlede hun, idet de steg 
ud.

 „Jeg kom her for at besøge Jeremy for mange år siden og faldt pladask 
for byen. Lige siden har jeg ønsket at vende tilbage. Det mest fantastiske 
er, at man kan gå praktisk taget alle steder hen, fordi byen er så lille. 
Eller man kan sejle.“ Freddie pegede på en lav båd, der sejlede under en 
af broerne over kanalen. „Lad os få checket ind, så vi kan gå ud og se os 
omkring.“

 Receptionen var meget smagfuldt indrettet og både hyggelig og ufor
mel. Posy satte sig i en lænestol, mens Freddie checkede dem ind.

 „Godt,“ sagde han og rakte hende en nøgle. „Hvad siger du til at 
pakke ud og så slentre en tur?“
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De tilbragte det næste par timer med at vandre rundt langs kanalerne, 
og så satte de sig ind på en lille café for at drikke en kop varm kakao og 
forsøge at finde ud af, hvor de var på kortet.

 „Du ved godt, hvad man også kan købe herinde, ikke?“ spurgte Fred
die med hævede øjenbryn.

 „Næ, hvad?“
 „Alverdens former for cannabis.“ Freddie pegede på tavlen, som stod 

lænet op ad baren med en oversigt over de forskellige slags hash og ma
rihuana, der var på menuen. „Har du nogensinde prøvet det?“

 „Næ, jeg afslog altid i gamle dage. Hvad med dig?“
 „Nogle få gange.“ Freddies øjne tindrede. „Har du lyst til en hurtig 

joint sammen med din varme kakao?“
 „Ja, hvorfor ikke?“
 „Mener du det?“
 „Ja,“ nikkede Posy. „Min filosofi er, at man skal prøve alting én gang.“
 „Okay.“ Freddie nikkede og gik ind til baren for at købe. Han kom 

tilbage med en joint og en æske tændstikker. „Jeg bad om den mildeste 
variant.“ Han tændte og inhalerede og rakte så jointen til Posy, som tog 
imod den og satte den til munden. Hun inhalerede, men den krasse røg 
gav hende et voldsomt hosteanfald.

 „Adr!“ gøs hun og rakte den tilbage til Freddie.
 „Det kræver lidt tilvænning, men nu har du i det mindste prøvet det. 

Vil du gøre et forsøg mere?“
 „Nej, ellers tak.“ Hun lo og tørrede sine rindende øjne. „Hold da op. 

Tænk, hvis mine sønner kunne se mig sidde på en café i Amsterdam og 
ryge pot sammen med en mand!“

 „Jeg er sikker på, at de ville være imponerede. Det er jeg i hvert fald,“ 
sagde Freddie og skoddede jointen i et askebæger. „Skal vi gå videre?“

Det tog sin tid for Posy at gøre sig færdig til middagen den aften. Hun 
sad foran spejlet på sit dejlige værelse med udsigt til kanalen og lagde 
mascara og læbestift med lidt større omhu end sædvanligt.

 Freddie hentede hende ved døren i en nystrøget blå skjorte og en smart 
jakke.
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 „Du ser fantastisk ud, Posy,“ sagde han. „Er du klar?“
 De gik hen på en vidunderlig fransk bistro, som receptionisten på 

hotellet havde anbefalet. Over en god flaske chablis og en lækker bøf 
diskuterede de, hvad de ville se den næste dag før festen om aftenen.

 „Hvis det er muligt, vil jeg forfærdelig gerne se Van Goghmuseet,“ 
sagde Posy, idet Freddie skænkede op i hendes glas igen.

 „Og jeg vil gerne se Anne Franks hus, som ligger ganske tæt ved hotel
let. Det kan være, vi skal gå derhen først, eftersom der siges at være nogle 
grusomt lange køer,“ sagde Freddie. „Og hvad med den mere lurvede 
side af byen? Jeg hører, at der findes liveshows i visse bydele, som skulle 
være ... lidt af en øjenåbner, for nu at sige det på den måde!“

 „Jeg tog mod til mig og prøvede at ryge pot, men jeg tror, jeg trækker 
grænsen ved sexshows,“ indrømmede Posy. „Men det skal ikke forhindre 
dig i at se et.“

 „Det er heller ikke noget for mig, kan jeg forsikre dig for. Hvad vil 
du have til dessert?“

 Efter maden slentrede de afslappet tilbage i retning af hotellet. Selvom 
det var sidst i oktober, og der var kulde i luften, var den frisk og beha
gelig.

 Posy stak sin arm ind under Freddies. „Jeg er lettere beruset,“ indrøm
mede hun. „Jeg har drukket langt mere, end jeg er vant til.“

 „Det skader ikke en gang imellem, vel?“
 „Nej.“ De nåede til hotellet. Posy vendte sig mod Freddie. „Jeg vil bare 

sige, hvor dejligt jeg synes her er, og hvor glad jeg er for, at jeg tog med.“
 „Godt,“ sagde han, idet de gik ind i lobbyen. „En cognac før sengetid?“
 „Nej, ellers tak, Freddie. Jeg er fuldstændig udmattet, og jeg vil gerne 

være frisk til i morgen.“
 „Naturligvis,“ sagde han, idet Posy fik sin nøgle af receptionisten. Han 

bøjede sig ned og kyssede hende let på kinden. „Sov godt, min ven.“
 Han så hende tage trappen op til sit værelse på første sal med lette 

skridt. Ingen ville have gættet på, at hun var næsten halvfjerds – hun 
havde en langt yngre kvindes styrke og udholdenhed og den samme 
livsappetit, som hun havde haft som enogtyveårig.

 Freddie gik ind i den hyggelige bar og bestilte en cognac til sig selv. 
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Han så andre par sludre sammen i de magelige stole og sukkede dybt. 
Det var det, han ville have, og han ville have det sammen med Posy. 
På grund af omstændigheder, han ikke havde kunnet forestille sig, var 
han blevet nægtet det en gang før, og da han havde set hende på sin båd, 
havde han følt en euforisk glæde over, at skæbnen måske havde givet 
dem en chance til.

 Han havde selvfølgelig draget den forhastede konklusion, at hun 
vidste det. Der var trods alt gået næsten halvtreds år, siden de sidst havde 
set hinanden. Nogen måtte da have fortalt hende ...

 Freddie nippede til sin cognac. Efter den første frokost, hvor det stod 
klart, at det ikke var tilfældet, måtte han simpelthen rejse sig og gå. Han 
havde været for oprørt til at blive.

 „Hvad skal jeg dog gøre?“ mumlede Freddie for sig selv. Han vidste, 
at de ikke kunne fortsætte som hidtil, og at han bare måtte gå sin vej, 
sådan som han før havde gjort. Det, han vidste, ville have knust hende 
dengang. Spørgsmålet var, om det ville knuse hende nu?

 Han tømte glasset og hentede sin nøgle i receptionen. Han havde 
brug for at tale med nogen, tænkte han – en, der kendte Posy relativt 
godt, og som kunne give ham en objektiv vurdering.

 Freddie tænkte, at han kendte den helt rigtige.

Da flyet lettede fra Schiphol Lufthavn, kiggede Posy ud ad vinduet. Det 
havde været tre vidunderlige dage, og hun havde nydt hvert sekund. Selve 
festen havde været enormt sjov, og Freddies ven Jeremy og hans dejlige 
kone, Hilde, havde været meget gæstfri.

 Hun skævede til Freddie, som sad ved siden af hende med lukkede 
øjne.

 Jeg elsker dig, tænkte hun trist. Det havde været det eneste negative 
ved weekenden. Freddie havde som altid været den perfekte gentleman, 
og hun ville bare ønske, at han ikke havde været det. Det føltes, sådan 
som det ofte gjorde, som om der var meget, der var usagt imellem dem.

 Nu skal du ikke være grådig, Posy. Vær taknemlig for det, du og Freddie 
har sammen, i stedet for at tænke på det, I ikke har, sagde hun bestemt til 
sig selv.
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 De hentede deres kufferter og kørte mod Suffolk i stilhed, mens Fred
die stirrede på vejen foran dem.

 „Er alt i orden?“ spurgte Posy ved synet af hans dystre ansigtsudtryk.
 „Ja, undskyld, Posy.“ Freddie tog sig sammen og smilede svagt til 

hende. „Alt i orden. Jeg er nok bare en smule træt.“
 Da de nåede til Admiral House, bar Freddie hendes kuffert indenfor. 

Sebastian var i køkkenet i færd med at lave sig en kop te.
 „Goddag, I farende svende. Hvordan var turen?“
 „Helt fantastisk,“ sagde Posy. „Men undskyld mig, jeg skal lige pudre 

næsen.“
 Hun forlod køkkenet, og Sebastian tilbød Freddie en kop te.
 „Nej, ellers tak, jeg skal videre. Men hvad siger du til, at vi aftaler, 

hvornår vi skal drikke den øl? Der er noget, jeg gerne vil tale med dig 
om ...“ 
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Posy
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Herresædet  
 

Bodmin Moor, Cornwall

Juni 1955

„På denne store dag, hendes attenårs fødselsdag, vil jeg gerne sige et 
par ord om mit barnebarn, Posy. Det ville være umuligt for mig 

at være mere stolt af hende, end jeg er. Og jeg ved, at jeg også taler for 
hendes far ... og hendes mor, naturligvis.“

 Jeg så tårerne skinne i farmors øjne, da hun skævede ned til mig.
 Jeg havde opdaget, at tårer var en af de mest smitsomme plager på 

planeten, og inden længe var mine egne øjne også våde.
 „Hun har ikke alene gjort sig fortjent til en meget eftertragtet plads 

på universitetet i Cambridge og klaret sig over al forventning til sin af
sluttende eksamen på skolen, men især ønsker jeg at fremhæve, hvordan 
hun aldrig har svælget i selvmedlidenhed trods alle de prøvelser, hun 
har været igennem. I ved, at hun altid har et smil tilovers for alle, hun 
møder, altid er villig til at give en hånd med, når der er brug for det, og 
altid lytter til den, der har brug for en at tale med.“

 „Hørt, hørt!“ hørte jeg Katie råbe fra flokken, der var samlet omkring 
mig i haven.

 „Så lad os alle sammen ønske hende lykke på rejsen, når hun nu 
stævner ud i voksenlivet og sætter kurs mod sin næste store udfordring. 
Skål for Posy!“

 „Skål for Posy!“ sagde alle i kor, idet de løftede deres champagneglas. 
Jeg vidste ikke helt, om det var meningen, at jeg skulle skåle for mig 
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selv, men jeg løftede glasset alligevel, fordi jeg gerne ville have en slurk. 
Det var en forfærdelig varm dag.

 Bagefter kom en masse af landsbyboerne hen for personligt at ønske 
mig tillykke, og så kastede vi os over alle de lækre sandwich, Daisy havde 
smurt, inden de blev tørre i varmen.

 Senere den aften, da alle var gået hjem, åbnede jeg gaverne, som 
havde hobet sig op på et bord. De fleste af dem var hjemmelavede, og 
jeg stod bagefter med så mange lommetørklæder broderet med mine 
initialer, at de bestemt ville række igennem årene på Cambridge og 
muligvis helt til pensionsalderen. Men jeg vidste, at hver eneste var 
broderet med kærlighed, og al den venlighed, landsbyen havde vist 
mig, fik mit hjerte til at svulme. Det hjalp en lille smule på min dybe 
skuffelse over, at Maman ikke var dukket op til mit fødselsdagsselskab. 
Jeg havde hele tiden vidst, at det var usandsynligt, men den lille pige, 
der stadig var en del af mig, havde håbet, at farmor måske holdt hen
des ankomst hemmelig for mig, for at den skulle være en overraskelse, 
selvom farmor allerede en måned tidligere nænsomt havde fortalt mig, 
at min mor ikke kunne komme.

 „De er taget ud på en længere bryllupsrejse, søde barn. Hun skriver, 
at hun er forfærdelig ked af, at hun ikke kan komme, og sender dig det 
her.“

 Kuverten lå stadig på gavebordet sammen med kortet fra farmor, der 
lå sammen med en gave indpakket i skinnende sølvfarvet papir. Gavens 
størrelse og form mindede om en tynd bog, så jeg havde allerede gættet, 
hvad det var.

 „Vil du ikke læse kortet fra din mor nu?“ spurgte farmor og rakte mig 
det.

 En del af mig havde mest lyst til at rive det i småstykker eller brænde 
det for at forskåne mig selv for smerten over at læse, hvad jeg vidste var 
tomme ord til en datter, hun ikke engang kendte længere.

 Men jeg åbnede alligevel kuverten, bed tænderne sammen og speku
lerede på, hvorfor jeg, efter alle de formaninger jeg havde givet mig selv 
om at acceptere hende, som hun var, stadig var på grådens rand.

 På forsiden stod ‘Tillykke med de 18 år!’ over et billede af en cham
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pagneflaske og to glas. Det var af samme slags som dem, mange af 
landsbyboerne havde givet mig.

 For pokker, Posy! Hvad havde du regnet med? En håndmalet akva
rel?! skændte jeg på mig selv, da jeg åbnede kortet. Der lå endnu en 
kuvert indeni, som jeg lagde i skødet, mens jeg læste den personlige 
hilsen.

Min kære Posy,
Tillykke med de 18 år.
Knus og kærlige hilsner
Maman og Alessandro

Ved synet af hans navn bed jeg mig i læben og kæmpede for ikke at 
fælde flere nytteløse tårer. Jeg lagde kortet på bordet sammen med de 
andre og åbnede den kuvert, jeg stadig havde i skødet. Den indeholdt 
et fotografi, og jeg tog det ud og granskede det. Det forestillede Maman 
og en mand, der var mindre og tykkere end hende. Maman var iført en 
vidunderlig brudekjole med langt slæb og en glitrende tiara, og hun så 
beundrende ned på sin nye mand. De stod på en trappe med et gigantisk 
slot i baggrunden. Jeg formodede, at det var det omtalte palazzo, som 
var min mors nye hjem.

 „Værsgo,“ sagde jeg og rakte farmor fotografiet, inden jeg tog den 
næste ting op af kuverten. Det var en check stukket ind i et ark brev
papir.

Kære Posy,
Vi vidste ikke, hvad vi skulle købe til dig, og Alessandro tænkte, 
at vedlagte kunne hjælpe med dine udgifter på universitetet. 
Kom snart og besøg os – Alessandro glæder sig til at hilse på dig.

Mange kærlige hilsner M og A

Jeg undertrykte et gys og udstødte så et lille gisp, da jeg så beløbet på 
checken. Den var på fem hundrede pund!

 „Hvad er der, Posy?“
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 Jeg viste farmor checken, og hun nikkede klogt. „Dem får du god 
brug for de kommende år, ikke?“

 „Jo, men det er jo en formue, farmor! Og vi ved begge to, at Maman 
ikke har så mange penge, hvilket betyder, at de kommer fra hendes 
mand, som ikke kender mig og aldrig har mødt mig og ...“ 

 „Hold op, Posy! Din mor har gjort det helt klart, at hun har giftet 
sig med en meget velhavende mand. Uanset hvad du synes om det, er 
du nu hans nye steddatter, og hvis han ønsker at give dig en gave af den 
størrelse, må du tage imod den med ynde og taknemlighed.“

 „Men betyder det ikke, at jeg på en eller anden måde ...“ jeg måtte 
lede efter ordet „... skylder ham noget nu?“

 „Det betyder, at I nu er i familie, Posy, og at han anerkender den 
kendsgerning. Du har intet modtaget fra din mor i mange år, og uanset 
hvordan du har det med situationen, eller hvor pengene i virkeligheden 
stammer fra, så bør man ikke skue given hest i munden.“

 „Jeg rører dem ikke,“ sagde jeg stædigt. „Det føles, som om han vil 
købe mig. Og desuden fik jeg et stipendium, så jeg behøver slet ikke 
pengene, farmor!“

 „Du ved allerede, at jeg som din værge har brugt noget af din arv til at 
betale dine skolepenge med, og at vi har aftalt at gøre det samme, hvad 
dine leveomkostninger i Cambridge angår, men der er bestemt ikke tale 
om nogen formue. Hvad siger du til at lade mig passe på dem? Du kan 
jo kalde dem en nødreserve. Hvis du aldrig får brug for dem, behøver 
du ikke at tage af dem, men hvis du gør, så er de der.“

 „Okay, men jeg har det ikke godt med det. Og det betyder, at jeg er 
nødt til at skrive og sige tak,“ mukkede jeg.

 „Nu begynder du at lyde uopdragen. Lad os ikke have mere af det på 
din fødselsdag. Hvad med at åbne gaven fra mig? Om end den langtfra 
er så imponerende som den, du lige har fået,“ sagde farmor smilende.

 Jeg tog den lille pakke og rykkede papiret af. Først troede jeg, at det 
som forventet var en læderindbunden bog, men da jeg fik gaven helt ud 
af papiret, kunne jeg se, at det var en æske. Jeg åbnede låsen og så en 
række flødefarvede perler på en baggrund af indigoblå silkesatin.

 „Åh, farmor! Hvor er den smuk! Tusind tak.“
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 „Det var egentlig min mors, så den er temmelig gammel, men det 
er rigtige perler, Posy, ikke den slags billige kulturperler, som alle er så 
vilde med nu om stunder.“ Hun rejste sig op. „Lad mig give dig den på.“

 Jeg sad helt stille, mens hun lukkede den fine lås i nakken. Så gik 
hun rundt om stolen for at kigge på mig. „Nydeligt,“ sagde hun med et 
smil. „Alle unge kvinder burde have sådan en perlekæde.“ Hun kyssede 
mig på kinden. „Nu er du klar til at rejse ud i verden.“

Jeg ankom til Cambridge med mine to kufferter og min mappe med 
botaniske tegninger midt i oktober. Det tog nogen tid for Bill og mig at 
finde rundt i labyrinten af brolagte gader i byens centrum. Vi må have 
passeret Trinity og King’s College tre gange i vores søgen efter Silver 
Street. Da vi holdt ind foran The Hermitage, hvor de nye studerende på 
New Hall boede, mærkede jeg et stik af skuffelse. The Hermitage var et 
stort og smukt hus, men kunne bestemt ikke tåle sammenligning med 
de vidunderlige fire hundrede år gamle colleges for unge mænd, med 
de mange smukke himmelstræbende spir.

 Miss Murray, som var residerende lektor på New Hall, og som miss 
Sumpter, min gamle forstanderinde på kostskolen, kendte fra sin egen 
skoletid, tog varmt imod mig i døren.

 „Miss Anderson, De klarede turen hele vejen fra Cornwall! De må jo 
være dødtræt. Lad mig vise Dem op til Deres værelse. Det er desværre 
ganske lille og ligger allerøverst i huset – den første årgang, som rykkede 
ind sidste år, bemægtigede sig selvfølgelig straks alle de bedste værelser 
– men dit værelse har den dejligste udsigt over hele byen.“

 Miss Murray havde ret – værelset var meget lille. Jeg gættede på, at 
det engang havde været værelse for tyendet, siden det lå helt oppe un
der taget, men det havde en sød lille kamin og skrånende lofter, og fra 
vinduet var der virkelig en vidunderlig udsigt over byens tage og spir. 
Toilet og bad var en etage længere nede, men miss Murray forsikrede 
mig om, at hun havde i sinde at få indrettet et nemmere tilgængeligt 
toilet i kosteskabet ved siden af mit værelse.

 „Det er selvsagt en udfordring, at vi bliver dobbelt så mange i år på 
grund af det nye optag, og i de større værelser nedenunder deles pigerne 
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ofte to og to. Jeg havde på fornemmelsen, at De ville foretrække at have 
et værelse for Dem selv, uanset hvor småt. Nu vil jeg lade Dem pakke 
ud og finde Dem til rette, og så ses vi i spisestuen klokken seks, hvor De 
kan hilse på de øvrige studerende.“

 Hun lukkede døren bag sig, og jeg stod et øjeblik ganske stille og 
indåndede duften af støv og – måske bare i min fantasi – gamle bøger. 
Så gik jeg hen til vinduet og kiggede ud over Cambridge.

 „Jeg gjorde det, Daddy,“ hviskede jeg. „Jeg er her!“
 Da jeg en time senere gik ned ad trappen, hamrede mit hjerte i brystet 

på mig ved tanken om at skulle møde de andre unge kvinder. Jeg var 
dødtræt, ikke bare på grund af den lange køretur, men især på grund 
af den søvnløse nat, der var gået forud. Jeg havde plaget mig selv med 
tanker om, hvor intelligente og verdslige og helt sikkert også meget 
kønnere end mig, de andre piger ville være, og at jeg sikkert kun var 
kommet ind, fordi miss Sumpter var gode venner med miss Murray.

 Jeg tog en dyb indånding og gik ind i spisestuen, der allerede var fuld 
af kvinder.

 „Halløjsa, hvem af de nye er De?“ spurgte en høj ung kvinde, der var 
iført noget, der lignede en mands jakkesæt. Hun bød en bakke med 
sherry rundt.

 „Posy Anderson,“ svarede jeg og tog et af de små glas. Jeg havde brug 
for at drikke mig mod til.

 „Aha. De skal læse botanik, ikke?“
 „Jo.“
 „Jeg hedder Andrea Granville,“ sagde hun. „Jeg læser engelsk. Vi er 

kun en håndfuld kvinder på hele studiet, og jeg er sikker på, at der er 
endnu færre på Deres. De må vænne dem til at håndtere en flok tåbelige 
unge mænd, der kommer med fjollede bemærkninger på Deres bekost
ning, så hurtigt som muligt.“

 „Okay. Jeg skal gøre mit bedste,“ svarede jeg og slyngede sherryen i 
mig.

 „Det virkelig sørgelige er, at halvdelen af dem kun går her, fordi deres 
fædre og bedstefædre gjorde,“ fremturede Andrea, som havde en meget 
høj stemme. „Der er masser af sønner og sønnesønner af lord Vigtig
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per, er jeg bange for, og de fleste af dem får en middelmådig eksamen, 
hvorefter de lever af deres båndlagte formuer og herser med tyendet på 
herresædet resten af livet.“

 „Det gælder altså ikke dem alle sammen, Andrea,“ indvendte en ung 
kvinde med en vidunderlig sort krøllet manke og store violblå øjne. „De 
må ikke lade hende skræmme Dem,“ fortsatte hun henvendt til mig. 
„Jeg hedder Celia Munro. Jeg læser også engelsk.“

 Jeg smilede og syntes straks godt om hende. „Posy Anderson. Lad os 
alle være dus.“

 „Nå, jeg skal videre med sherryen, Posy,“ sagde Andrea, „men hold 
udkig efter tudser i skufferne og pruttepuder på stolene. Og så er vi i 
øvrigt alle sammen lesbiske, hvis man skal tro drengene,“ tilføjede An
drea og gik.

 „Du godeste,“ sagde Celia og rystede på hovedet. „Vi skal forestille at 
byde dig velkommen, ikke skræmme livet af dig. Du skal ikke tage dig 
af, hvad Andrea siger, hun er god nok, bare kvinderettighedsforkæmper 
om en hals. Det er meget udbredt blandt de kvindelige studerende. Jeg 
er selvfølgelig enig med dem, men jeg foretrækker at bruge mine kræfter 
på studierne og i øvrigt nyde min tid her.“

 „Det har jeg også i sinde at gøre. Du læser altså på andet år?“
 „Ja, og uanset hvad Andrea siger om drengenes drilleri, nød jeg det 

første år i fulde drag. Det er nok en hjælp, at jeg har tre brødre.“
 „Jeg må indrømme, at jeg ikke har tænkt ret meget på de mandlige 

studerende, men bare har koncentreret mig om at blive optaget.“ Jeg 
kiggede på de andre omkring mig. „Jeg fatter stadig ikke helt, at jeg er 
her.“

 „Det er i hvert fald sin helt egen lille verden, men du skal nok finde 
ud af det hele. Skal vi ikke gå en tur rundt og se, hvem vi ellers kan finde 
og blive præsenteret for fra din årgang?“

 Som sagt så gjort, og da jeg havde hilst på en håndfuld kvinder, gik 
det op for mig, at de fleste var lige så nervøse, som jeg var. De virkede 
i det store og hele meget søde, og da jeg havde drukket mit andet glas 
sherry, bredte en beroligende varme sig i maven på mig.

 „Piger! Vil I være venlige at samle jer omkring mig!“
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 Jeg så miss Murray stå i den ene ende af spisestuen og gik derhen 
sammen med alle de andre.

 „Først og fremmest vil jeg gerne byde vores nye studerende velkom
men til New Hall. Jeg er sikker på, at første årgang vil give mig ret i, at 
I er heldige at starte et år efter vores åbning.“

 „Det, hun mener, er, at det omsider er lykkedes os at få has på vægge
lusene,“ sagde Andrea rapt, og de andre lo dæmpet.

 „Netop,“ sagde miss Murray. „Det og flere andre små irritations
momenter, som vi måtte få styr på, da vi flyttede ind her. Nu er der 
imidlertid styr på det hele, og jeg føler i høj grad, at vi efter et år med 
startvanskeligheder virkelig kan begynde at markere os – inden for det 
akademiske, naturligvis, men også ved at vise universitetet, hvilken slags 
kvinder I er og har i sinde at blive i fremtiden. Som jeg forklarede jer hver 
især, da I var her til samtale, kan det at være kvindelig studerende i Cam
bridge, hvor der er en af jer for hver ti unge mænd, forekomme lettere 
skræmmende for selv den mest selvsikre. Det nemmeste vil være at blive 
skinger og vred ved mødet med de vedvarende drillerier, som de unge 
mandlige studerende synes at finde så morsomme, og I må selvfølgelig 
hver især håndtere det på jeres egen måde. Men lad mig sige så meget: 
Som kvinder har vi nogle særlige styrker. Jeg, der har været akademiker 
i tyve år og arbejdet i en verden af mænd, har ofte været fristet til at give 
igen med samme mønt, men jeg bønfalder jer alle sammen om at holde 
fast i jeres kvindelighed og bruge disse særlige kvaliteter til jeres fordel. 
Husk på, at de fleste af dem kun reagerer, som de gør, fordi de er bange 
og føler sig truet. De bastioner, de har haft for sig selv, bliver langsomt 
infiltreret, og lad mig forsikre jer om, at det kun er begyndelsen på vores 
lange march mod ligestilling.“

 „Er drengene virkelig så slemme?“ hviskede en af de nye piger nervøst.
 „Næ, men den, der kender fjenden, kan tage sine forholdsregler,“ 

sagde miss Murray, „og jeg vil ikke se nogen af jer piger i nævekamp, 
sådan som det skete på Girton i sidste semester. Men lad os nu vende 
os mod et mere muntert emne. Jeg har besluttet at åbne dørene for de 
nye studerende på St John’s College, nu mens vejret stadig er godt nok 
til, at vi kan bruge haven. St John’s College ejer huset her og har været 
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så venlig at leje det ud til os. De kommer på fredag til drinks, hvilket 
vil give jer piger mulighed for at møde nogle af de mandlige studerende 
under afslappede sociale former.“

 „Med fjenden trygt i lænker, mener du?“ lo Andrea.
 Miss Murray ignorerede hendes bemærkning, og jeg fik på fornem

melsen, at hvis nogen kunne komme korporligt op at slås med en af de 
mandlige studerende, så var det Andrea.

 „Nu skal jeg give ordet videre til vores anden residerende lektor, dr. 
Hammond, som skal give jer alle de praktiske oplysninger, hvad selve 
uddannelsen angår, men inden jeg gør det, vil jeg gerne udbringe en 
skål for New Hall og de nye studerende.“

 „Skål,“ sagde vi alle sammen i kor, og den varme, der havde fyldt mig 
før, fyldte mig igen, fordi jeg vidste, at jeg nu var del af noget ganske særligt.

Efterhånden som jeg lærte mine medstuderende at kende i de følgende 
uger, begyndte jeg i stadig højere grad at føle, at jeg var i mit rette ele
ment. For første gang hørte jeg faktisk til der, hvor jeg var. Alle de andre 
unge kvinder var skræmmende intelligente, og hvad mere var – de var i 
Cambridge, fordi de nærede en lidenskabelig interesse for deres fag. Når 
dagen gik på hæld, handlede samtalerne i den hyggelige fællesstue om 
alt fra teoretisk matematik til Yeats’ og Brookes digtning. Vi levede og 
åndede for vores fag, og måske fordi vi vidste, hvor privilegerede vi var 
ved overhovedet at være der, klagede vi sjældent over den store arbejds
byrde. Jeg trivedes med den og måtte stadig knibe mig selv i armen, når 
jeg gik igennem porten til Botanisk Institut.

 Selve bygningen så ikke ud af noget særligt. Den var bare en firkan
tet bygning på Downing Street med en overflod af vinduer, men i det 
mindste lå den kun en kort cykeltur over floden fra New Hall. Jeg blev 
vant til at se de samme ansigter, når jeg kørte derover ad brolagte gader 
på den gamle cykel, som jeg havde købt brugt, og som protesterede 
højlydt, hver gang jeg trådte i pedalerne.

 Jeg var helt uforberedt på den vilde glæde, jeg følte over at træde ind 
i laboratoriet for første gang: de lange borde, det moderne udstyr, som 
det kløede i mig efter at røre ved, og samlingerne af frø og tørrede plan
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ter, der var til rådighed for mig i herbariet (efter forudgående tilladelse, 
naturligvis).

 Som Andrea havde advaret mig om, var jeg den ene af kun tre kvinder 
på min årgang. Enid og Romy – de andre to – satte sig beslutsomt hver 
for sig under forelæsningerne, som for at etablere deres eget territorium 
blandt mændene. I frokostpausen mødtes vi ofte på vores yndlingsbænk 
i Botanisk Have, udvekslede forelæsningsnoter og sukkede træt i kor 
over de mandlige studerendes narrestreger. Hver gang vi mødtes på The 
Eagle, diskuterede vi lidenskabeligt botanikfagets fremtid. Pubben var 
altid fuld, til dels fordi hver eneste forsker på universitetet lod til at håbe 
på at få et glimt af Watson og Crick, som havde opdaget DNAmole
kylets struktur bare to år tidligere. Den aften jeg fik en glimt af Francis 
Cricks baghoved oppe ved baren, stivnede jeg på stolen af ærefrygt over 
at være så tæt på et geni. Enid, som var langt mere selvsikker end jeg, 
var gået direkte hen til ham og havde snakket ham et øre af, indtil han 
foretog et hurtigt, men yndefuldt tilbagetog.

 „Det var selvfølgelig Rosalind Franklin, der gjorde det meste af ar
bejdet,“ sagde Enid vredt, da hun vendte tilbage til vores bord. „Men 
hun er en kvinde, så hun vil aldrig få æren for det.“

 Jeg havde hverken tid eller lyst til at gå ind i nogen af studenter
foreningerne, men foretrak at bruge al min energi på studierne. Både 
Celia og Andrea, som var blevet mine nære venner på New Hall, flin
trede fra den ene begivenhed til den næste hver weekend, Celia mest i 
skakklubben, og Andrea i The Footlights, den berømte dramaklub. Jeg 
tilbragte alle ledige stunder i haverne og drivhusene, og en af mine un
dervisere, dr. Walters, havde taget mig under sine vinger i tropehuset, en 
smuk glasbygning, hvor luften var tyk af fugt. Mange aftener nåede jeg 
kun lige tilbage, inden porten blev låst, for træt, men tilfreds at smutte 
i seng på mit kolde værelse.

 „Hold op, hvor er du kedelig,“ sagde Andrea til mig en morgen over 
morgenmaden. „Du går jo ingen steder, medmindre det har noget med 
frø eller mudder at gøre. Men i aften er der fest i The Footlights, og du 
skal med, om jeg så skal slæbe dig derhen.“

 Jeg vidste, at Andrea havde ret, og også, at hun ikke ville tage et nej 
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for gode varer, så jeg lod hende føje et farverigt tørklæde til den røde 
kjole, jeg havde haft på til min attenårs fødselsdagsfest. Der var ikke 
gået mange sekunder, før jeg vidste, at det ville blive lige så rædselsfuldt, 
som jeg havde forventet. Brølet af stemmer og høj musik, da vi trådte ind 
på The Footlights, fortalte mig, at jeg ville være en hund i et spil kegler. 
Jeg snuppede ikke desto mindre en af de drinks, der var stillet frem på 
et bord, og kastede mig ind i mylderet. Andrea masede sig igennem 
mængden for at finde aftenens vært.

 „Det er Freddie. Er han ikke vidunderlig?“ sagde Andrea og smilede 
på en måde, der slet ikke lignede hende.

 Jeg kiggede i den retning, hun pegede, og fik øje på en ung mand 
omgivet af en beundrende fanskare, der lyttede opmærksomt, mens 
han holdt hof. Imens jeg kiggede på ham, fik jeg den underligste følelse 
af, at tiden stod stille. Jeg så de fyldige læber bevæge sig som i slow
motion, mens han gestikulerede med hænderne. Hans kraftige mørke 
hår bølgede ned til hans skuldre ligesom på de malerier, jeg havde set af 
romantikkens digtere. Øjnene var store og udtryksfulde og brune som 
hos en ung hjort, kindbenene høje, og kæben skarp som på en skulptur. 
Han ville have været en meget smuk kvinde, tænkte jeg for mig selv, idet 
Andrea slæbte mig ind i kredsen og rev mig ud af mine drømmerier.

 „Freddie, søde, lad mig præsentere dig for Posy Anderson, en af mine 
nære venner.“

 Det føltes som at blive ramt af tusind lyn, da han tog min hånd og 
kyssede den, mens han kiggede på mig, som om jeg var det eneste men
neske i rummet.

 „Mig en fornøjelse,“ sagde han med en dyb, melodiøs stemme. „Og 
hvad holder så dig beskæftiget her i Cambridge?“

 „Botanik,“ lykkedes det mig at sige, mens jeg rødmede dybt. Jeg 
tænkte, at jeg måtte ligne en overmoden tomat i den røde kjole.

 „Jamen dog, så har vi jo en videnskabsmand i vor æstetiske kreds!“ sagde 
han til selskabet, og jeg kunne ikke lade være med at føle, at han gjorde 
nar ad mig, selvom hans blik – der stadig hvilede fast i mit – var venligt.

 „Nå, hvor kommer du så fra, Posy?“
 „Oprindeligt fra Suffolk, men jeg er vokset op i Cornwall.“
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 „Suffolk?“ smilede Freddie. „Det er noget, vi har til fælles, så. Der er 
jeg også født. Lad os tales ved senere, Posy. Jeg vil frygtelig gerne vide, 
hvordan en smuk kvinde som dig ...“ her gled hans blik ned over min 
krop „... ender med at stå i en kittel og stirre igennem et mikroskop.“

 Jeg nikkede og smilede som en idiot. Jeg kunne bogstavelig talt ikke 
få et ord frem og blev kun lettet, da en anden tiltrak sig Freddies op
mærksomhed, og hans blik endelig slap mit.

 Vi kom selvfølgelig aldrig til at ‘tales ved’ senere den aften. Freddie 
tilbragte hele aftenen omgivet af den slags sofistikerede unge kvinder, 
som jeg med min enkle røde kjole og mit viltre krøllede hår ikke kunne 
konkurrere med. Andrea forsvandt snart i mængden og glemte alt om 
mig, så en time senere satte jeg kursen hjemad for at drømme om Fred
die og dvæle ved, at han havde kaldt mig ‘smuk’.

Vinter i Cambridge var en uventet fornøjelse. De gamle stenbygninger 
var dækket af glitrende rimfrost, og når jeg gik ind i drivhusene i Bo
tanisk Have, føltes det som at være i en gigantisk iglo. Vi nærmede os 
semesterets afslutning, og al samtale over middagen på New Hall drejede 
sig om ét emne – juleballet på St John’s College.

 „Jeg tager bukser på,“ havde Andrea erklæret. „Jeg vil være ligesom 
Marlene Dietrich, og hvis nogen mand nærmer sig, må han vise, hvad 
stof han er gjort af.“

 Celia og jeg tilbragte en lørdag formiddag med at lede efter den 
helt rigtige kjole, og jeg brugte en del af mine lommepenge på en blå 
fløjlskjole, der havde et bælte med en stor sløjfe i taljen. Jeg sendte en 
bedrøvet tanke til alle de smukke kjoler, Maman havde haft i Admiral 
House, og tænkte på, om de mon havde fundet et nyt hjem i hendes 
palazzo.

 Celia overtalte mig til også at købe et par højhælede sko, fordi jeg 
ingen havde. „Og du kan lige vove på at gå ud og grave planter op med 
dem på,“ truede hun mig med et stort smil.

 „Jeg er nu meget mere bekymret for, at jeg snubler i dem og bliver 
totalt til grin,“ sagde jeg til mig selv, mens jeg øvede mig i at gå i dem 
på mit lillebitte værelse.
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Da sidste skoledag var slut, styrtede jeg ud fra Botanisk Institut og 
skyndte mig ned ad de tilisede trin for at låse min cykel op. Jeg var 
alle rede sent på den til min aftale med Celia, som havde lovet at hjælpe 
mig med at tæmme mit hår til noget, der lignede en moderne frisure til 
ballet den aften. Klokken var allerede seks, da jeg sprang på cyklen og 
trampede i pedalerne mod Silver Street, mens jeg ignorerede de irriterede 
bilister, der dyttede, når jeg styrede uden om hullerne i vejen.

 Pludselig vendte hele verden på hovedet, og jeg lå med ansigtet i det 
grå sjap på den brolagte gade. Cykelhjulene snurrede i luften få centi
meter fra mig.

 „Er De okay?“ lød en stemme over mit hoved.
 Jeg kom rystet og vaklende op at stå. „Jeg ... ja, det tror jeg.“
 „Sæt Dem her og kom lidt til hægterne. Det var et grimt styrt,“ 

sagde den unge mand. Jeg mærkede hans beroligende arm omkring 
mig, mens han førte mig væk fra vejen og fik mig ned at sidde på 
en bænk ved et busstoppested. Så gik han tilbage for at hente min 
cykel og sparkede behændigt støttebenet ned, så den kunne stå ved 
siden af mig. Han havde venlige blå øjne og smilede til mig under et 
sirligt overskæg, og jeg kunne se lokker af lyst hår stikke ud under 
hatteskyggen.

 „Tak,“ sagde jeg og glattede ned over min nederdel for at sikre mig, at 
den ikke var gledet op. „Jeg er aldrig styrtet på den måde før, jeg plejer 
at være meget forsigtig ...“

 „Det kan ikke undgås, når gaderne er så glatte som nu,“ sagde han. 
„Byrådet har ikke fået gruset dem i tide. Typisk. Jeg hedder for resten 
Jonny Montague.“

 „Posy Anderson,“ svarede jeg og trykkede hans fremstrakte hånd. Jeg 
rejste mig. „Jeg er ked af det, men jeg skal videre, min veninde venter på 
mig ...“ 

 „Jeg kan ikke lade Dem cykle videre efter sådan et styrt,“ sagde han. 
„Hvor var De på vej hen? Jeg kan følge Dem derhen.“

 „Det behøves ikke. Jeg har det fint.“
 „Jeg insisterer.“ Han greb fat i styret på min cykel, som sandt at sige 

så temmelig bøjet ud. „Før an, m’lady.“
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 Mens vi fulgtes til New Hall, erfarede jeg, at Jonny læste geografi på 
St John’s College.

 „Men efter universitetet skal jeg i hæren, ligesom min kære gamle 
far,“ sagde han. „Hvad med Dem?“

 „Jeg læser botanik ... videnskaben om planter,“ sagde jeg. Ordet 
‘viden skaben’ havde den forventede virkning på ham.

 „En naturvidenskabskvinde?“ sagde han og kiggede overrasket ned 
på mig. „Der kan man bare se. Hvad har De så lært på studiet?“

 Inden jeg kunne nå at forklare ham noget om podning, taksonomi 
og økosystemer, var vi fremme.

 „De er nødt til at lade nogen kigge på den cykel, før De sætter Dem 
op på den igen. Det har været en fornøjelse at hilse på Dem, miss An
derson, de dramatiske omstændigheder til trods.“

 „I lige måde,“ sagde jeg, „og tak endnu en gang. Det var meget venligt 
af Dem at hjælpe mig.“

 „Det manglede da bare.“ Jonny nikkede, lettede på hatten og for
svandt i tusmørket.

 Jeg gik lettere fortumlet op på mit værelse, hvor Celia utålmodigt 
ventede på mig med et frygtindgydende krøllejern i hånden.

 „Men mit hår er allerede krøllet,“ protesterede jeg.
 „Det er krøllet på den forkerte måde,“ sagde hun. „Sæt dig nu ned. 

Åh, Posy, hvad er der sket? Dit hår ser jo forfærdeligt ud!“
 Halvanden time senere gik en gruppe af os piger fra New Hall med 

usikre skridt i de højhælede sko hen mod St John’s College. Mørket blev 
holdt på afstand af fakler, som var stukket ned i de rimfrostdækkede 
plæner og skinnede på de gamle tårne og nygotiske facader, og vi kunne 
høre lyden af et swingband og stemmer godt smurt af alkohol fra den 
store sal. En tjener hjalp mig elegant af med frakken, og jeg fik stukket 
et glas champagne i hånden.

 „Kom, Posy.“ Celia tog min arm og førte mig ind i salen. Det var 
lykkedes hende at glatte og forme mit hår til lette bølger, og hun havde 
sat et par glitrende spænder i det for at holde det væk fra mit ansigt. 
Hun havde også hjulpet mig med min makeup, og jeg turde næsten ikke 
bevæge munden af frygt for at tvære den knaldrøde læbestift ud.
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 Salen var stopfuld af mænd i smoking, hvis stemmer rungede i det 
højloftede rum.

 „Skål, piger,“ sagde Andrea og løftede sit glas. „Glædelig jul.“
 „Hej, min skat. Hvor er jeg glad for, at jeg fandt dig i den her vrim

mel! Vil du danse?“
 Celias kæreste, Matthew, var dukket op ved siden af os. De havde 

dannet par siden oktober.
 „Selvfølgelig.“
 De svævede bort, og jeg stod tilbage med Andrea.
 „Hun ender sikkert som gift og gravid i løbet af et par år,“ fnøs 

Andrea. „Og så er hendes uddannelse spildt. Kors, hvor er sådan noget 
her bare ikke mig. Kom, lad os finde noget mad. Jeg er ved at dø af 
sult.“

 Vi masede os igennem mængden over til de lange bukkeborde, der 
bugnede af mad. Jeg havde sommerfugle i maven og var ikke sulten, 
men Andrea tog godt for sig af retterne.

 „Det er den eneste grund til, at jeg er kommet,“ sagde hun med et 
smil og kastede sig over maden.

 „Halløjsa,“ lød en stemme bag mig.
 Jeg vendte mig om og så Jonny, min ridder på den hvide hest fra 

tidligere, stå ved siden af mig.
 „Hej.“
 „Hold da op, du er godt nok forandret,“ sagde han beundrende.
 „Tak.“
 „Er du kommet dig helt efter styrtet?“
 „Ja, det er jeg.“
 „Nok til at danse med mig?“
 „Jeg ... ja,“ svarede jeg og mærkede den sædvanlige rødmen brede sig 

op over min hals.
 Han rakte hånden ud, og jeg tog den, og vi gik over mod dansegulvet.
 Efter dansen gik vi udenfor for at ryge og få en mundfuld frisk luft 

(jeg var begyndt at ryge, fordi alle andre røg hele tiden, og jeg ikke ville 
virke kedelig). Vi satte os sammen på en bænk ude i gården.

 „Hvor skal du tilbringe juleferien?“ spurgte han.
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 „I Cornwall. Jeg bor hos min farmor.“
 „Det siger du ikke? Hvad med dine forældre?“
 „Min far blev dræbt under Anden Verdenskrig. Han var pilot. Min 

mor bor i Italien,“ svarede jeg til min egen overraskelse. Jeg plejede ikke 
at fortælle nogen i Cambridge om min familie, men han inviterede på 
en eller anden måde til fortrolighed.

 „Det gør mig ondt at høre om din far,“ sagde han blidt. „Jeg ved, at 
jeg er heldig stadig at have min efter den forfærdelige krig. Din far må 
have været en helt.“

 „Ja, det var han.“ Jeg lagde mærke til, at Jonny var kommet en lille 
smule nærmere. Ærmet på hans smokingjakke strejfede min arm. Jeg 
kunne føle varmen fra ham og rykkede ikke væk.

 „Hvad med dig?“
 „Mine forældre bor i Surrey. Jeg har to søstre, og vi har en kat og en 

gammel labrador, der hedder Molly. Vi er vist en temmelig almindelig 
kedelig familie.“

 „Din far var altså i hæren?“
 „Ja. Han blev såret i Dunkirk, lige i starten af krigen – faktisk mistede 

han et ben, så han kom til at tjene bag et skrivebord resten af krigen. 
Han har altid sagt, at tabet af det ben var en velsignelse. I det mindste 
beholdt han livet. Jeg er ked af, at din far døde.“

 „Tak.“ Jeg trådte på mit cigaretskod med den ene af mine nye sko og 
gøs af kulde. „Skal vi ikke gå ind igen? Der er forfærdelig koldt herude.“

 „Jo, lad os få varmen med en dans.“
 Han tog min arm og førte mig tilbage til den store sal.

Hjemme i Cornwall på juleferie tænkte jeg konstant på Jonny. Da bal
let var forbi, havde han fulgt mig tilbage til New Hall og givet mig mit 
allerførste kys. Han havde sagt, at han ville skrive til mig, og hver dag 
skyndte jeg mig ud for at tage imod postbuddet William. Når der var 
brev til mig adresseret med Jonnys sirlige håndskrift, mærkede jeg et 
gys af glæde.

 Farmor hævede øjenbrynene og smilede, men spurgte ikke, hvilket 
jeg var taknemlig for. Da jeg vendte tilbage til Cambridge i det nye år, 
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gik der ikke længe, før Jonny og jeg officielt var kærester. Det føltes helt 
naturligt, og inden jeg fik set mig om, var jeg ikke længere Posy, men den 
ene halvdel af JonnyogPosy. Vi mødtes to gange om ugen – til frokost 
om onsdagen på en café og om søndagen på The Eagle. Jeg fandt ud af, 
at jeg vældig godt kunne lide at kysse, selvom hans overskæg kildede, 
men vi havde endnu ikke gjort nogen af de andre ting, som pigerne på 
New Hall hviskede om i fællesstuen om aftenen.

 Andrea var mindre diskret. Hun havde insisteret på at møde og for
høre Jonny med henblik på at ‘godkende’ ham.

 „Han virker meget sød, Posy, men helt ærligt – er han ikke lidt kede
lig? Al den snak om hans rædsomme forstadsopvækst. Er du sikker på, 
at du ikke vil have en, der er mere spændende?“

 Jeg ignorerede Andrea, fordi jeg vidste, at hun gjorde en dyd ud af 
at være så uforskammet som muligt. I lyset af min egen usædvanlige 
opvækst syntes jeg, at hans familie lød vældig hyggelig, og jeg håbede, 
at han ville lade mig møde den en dag.

 Min gamle veninde fra kostskolen, Estelle, som nu var korpsdanser 
hos The Royal Ballet i London, kom på besøg en weekend, og vi delte 
en billig flaske vin og snakkede fortroligt sammen hele natten.

 „Har du så, du ved, gjort det med Jonny endnu?“
 „Du godeste nej,“ svarede jeg rødmende. „Vi har kun kendt hinanden 

i et par måneder.“
 „Åh, sødeste Posy, du har ikke ændret dig det mindste, siden vi gik 

i skole sammen,“ lo hun. „Jeg har været i seng med mindst fem mænd i 
London – uden at skamme mig det mindste!“

Jeg tilbragte hele påskeferien hjemme i Cornwall med at læse op til mine 
eksamener. Da jeg vendte tilbage til Cambridge, beklagede Jonny sig 
over, at han næsten aldrig så mig.

 „Når mine eksamener er overstået, kan vi mødes, lige så tit du har 
lyst,“ sagde jeg trøstende, mens jeg undrede mig over, at han ikke selv 
havde mere travlt med at læse op til sine eksamener.

 En dag var eksamenerne omsider overstået, og jeg følte, at jeg havde 
gjort det godt og nu kunne slappe lidt af. Forsommerens balsæson var 
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over os, og Jonny og jeg diskuterede, hvilket vi skulle gå til. Det lykkedes 
Jonny at skaffe fire billetter til Trinity Colleges bal, det mest populære 
bal i Cambridge.

 „Jeg har tænkt mig at invitere Edward“ – det var Jonnys bedste ven – 
„og måske kan du invitere Estelle? Jeg ved, at han har været lun på hende, 
siden de mødte hinanden i februar,“ foreslog Jonny.

 Estelle takkede ja, og vi tilbragte dagen for ballet med at gøre os klar 
sammen.

 „Mind mig lige om, hvordan ham Edward ser ud, søde,“ sagde Estelle, 
mens hun rutineret snoede det lyse hår op i en knold oven på hovedet. 
„Er han flot?“

 „Du må da kunne huske ham, Estelle. Vi tilbragte en hel aften på 
hans værelse med at drikke gin og riste brød i hans kamin.“

 „Men det er jo en evighed siden, Posy. Hvad siger du for resten til 
min kjole?“ spurgte hun og snurrede rundt i en glitrende kreation af tyl 
og hvid silkesatin. „Jeg har hugget den fra kostumeafdelingen.“

 „Den er meget let og passer perfekt til dig,“ svarede jeg og følte mig 
som en stor, tung elefant ved siden af min spinkle veninde, mens hun 
knappede knapperne på ryggen af min kjole. Farmor var kommet mig 
til undsætning og havde fået sin dameskrædder (som hun sagde kostede 
en brøkdel af, hvad syersker i byen tog) til at sy en smuk lavendelblå kjole 
med et stort skørt, der svingede omkring mine ankler.

 Da vi begge to var tilfredse med vores udseende, gik vi ud i den varme 
juniluft for at mødes med Jonny og Edward.

 „Du ser aldeles vidunderlig ud, skat,“ smilede Jonny og kyssede min 
behandskede hånd.

 Vi sluttede os til de andre feststemte gæster på vej mod ballet, og 
Estelle og jeg lod os falde tilbage, så vi gik et par skridt bag mændene.

 „Intet under, at jeg havde glemt alt om ham, men jeg må vel nøjes 
med ham i aften,“ hviskede Estelle.

 „Du er forfærdelig, Estelle,“ hviskede jeg tilbage.
 Under champagnereceptionen, der fandt sted i Trinity Colleges store 

gård, udpegede Estelle de kjoler, hun genkendte fra Vogue. Så blev vi alle 
bænket til en lækker femretters menu, før dansen begyndte.
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 Jeg var helt tilfreds med at vugge i Jonnys favn, mens Estelle piruet
terede rundt om Edward og generelt søgte forsamlingens beundring. 
Efter fyrværkeriet og skrubafmaden gik vi alle fire ned til flodbredden 
bag Trinity for at se solen stå op. Mosekonen bryggede over floden, og 
de første søvnige fuglefløjt varslede begyndelsen på endnu en varm dag.

 „Jeg kunne godt blive i Cambridge i al evighed,“ grundede Edward 
og kiggede ud mod det første lys i horisonten.

 „Ikke jeg,“ sagde Jonny. „Jeg glæder mig til min officersuddannelse på 
Mons, når jeg er færdig her. Jeg går her kun, fordi den gamle insisterede 
på, at jeg skulle have en akademisk uddannelse, for det tilfælde at jeg 
ønskede at forlade hæren tidligt. Jeg kan næsten ikke vente på at komme 
ud at rejse og se noget af verden.“ Han vendte sig mod mig og gav min 
hånd et klem. „Det vil du også synes godt om, ikke, Posy?“

 „Jeg ... øh, jo,“ svarede jeg overrasket, fordi jeg indtil det øjeblik slet 
ikke havde forestillet mig fremtiden, eller i hvert fald ikke en fremtid 
sammen med Jonny ...

 Estelle kom mig til undsætning ved at smide skoene. „Lad os se, om vi 
kan slå den berømte rekord for at sprinte Trinitys gård rundt. Entotre 
nu!“ råbte hun og sprang af sted som en hind. Og inden Jonny kunne 
nå at holde mig tilbage, løb jeg efter hende.

Den sommer skulle jeg omsider møde Jonnys familie. Jeg tog det ene 
tog efter det andet for at komme fra Cornwall til Surrey med forskel
lige slags surt og syltetøj, som Daisy havde sendt med som gave. Jonny 
hentede mig på stationen i Cobham i en flot mørkegrøn Ford Saloon.

 „Hej, min skat! Hvor er det dejligt at se dig.“ Han tog imod mig med 
et kys, og jeg satte mig ind på det læderbetrukne sæde og så fascineret 
til, mens han styrede bilen langs frodige grønne hække og forbi smukke 
huse med ulastelige plæner. Til sidst kørte vi ned ad indkørslen til et hus 
omgivet af bøgehække, der så ud, som om de var klippet ved hjælp af et 
vaterpas. Jonny sprang ud af bilen og åbnede døren for mig. Jeg trådte 
ned på gruset, og min mave slog helt kolbøtter af nervøsitet.

 Døren gik op, og den første, der kom ud og luntede ned ad trappen, 
var en gammel labrador efterfulgt af en køn kvinde i begyndelsen af 
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fyrrerne med glat lyst pagehår og et varmt smil. Bag hende kom en høj, 
slank mand med stok i hånden og et overskæg ligesom Jonnys.

 Jonny tog min hånd og trak mig hen mod huset. „Posy, lad mig 
præsentere dig for mine forældre.“

 Mr. Montague var den første til at give min hånd et fast håndtryk. 
„Hvor er det dejligt at møde dig, Posy. Jonny har fortalt os så meget om 
dig.“

 „Ja, det er en fornøjelse,“ tilføjede mrs. Montague. „Velkommen til.“
 Jeg fulgte dem ind i huset. Labradoren kom gispende efter, og jeg 

lagde mærke til, at Jonnys far til trods for træbenet gik meget adræt.
 „Jonny, min ven, vær sød at bære Posys kuffert op på gæsteværelset.“
 „Selvfølgelig, mor.“
 Jonny gik lydigt op ad trappen, mens hans mor førte mig igennem 

hall’en og ind i et strålende hvidt køkken. På anretterbordet stod en flot 
lagkage. „Jeg håber ikke, at du har noget imod at drikke te i haven, siden 
vejret er så dejligt.“

 „Nej, det lyder skønt,“ svarede jeg med et smil. Jeg fulgte efter hende 
ud ad køkkendøren til en terrasse omgivet af et bed fuldt af velduftende 
gardenier. To unge kvinder var ved at dække bord til teen og så smilende 
op på mig.

 „Posy, lad mig præsentere dig for Dorothy og Frances,“ sagde mrs. 
Montague, og de to piger kom hen for at hilse på mig.

 „Vær sød at kalde mig Dotty,“ sagde Dorothy og gav mig samme faste 
håndtryk som sin far.

 De havde begge glat blondt hår og lyseblå øjne ligesom Jonny, og de 
var lige så høje som mig, hvilket glædede mig, fordi jeg for en gangs 
skyld ikke tårnede mig op over alle andre kvinder.

 „Jonny har aldrig taget en pige med hjem før,“ fnisede Frances, som 
jeg gættede på var den yngste af de to søstre og omkring seksten år gam
mel. „Har han friet til dig?“

 „Frances!“ Jonny var kommet ud på terrassen bag mig. „Nu skal du 
opføre dig ordentligt!“

 Mens vi drak te, så jeg Jonny interagere med sin familie og kom til 
at føle en stor ømhed for ham. Jeg var ikke vant til det kærlige drilleri 
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imellem ham og hans søskende eller de blide, men fornøjede irettesæt
telser fra hans mors side, men da jeg fik øje på en flok gule sommerfugle 
flakse over lægejernurten i deres sirlige have, slappede jeg endelig af og 
følte mig hjemme.

 „Jonny fortæller, at du bor hos din farmor i Cornwall. Det må være et 
meget stille liv,“ sagde mrs. Montague, mens Frances og Dorothy ivrigt 
diskuterede noget på den anden side af bordet.

 „Ja, der er fredeligt,“ sagde jeg og tog en læskende slurk af teen, „og 
naturen kan være barsk, især om vinteren.“

 „Jonny siger også, at du læser botanik. Måske kan vi gå en tur rundt 
i haven i morgen, så du kan give mig nogle råd.“

 Jeg så ind i hendes venlige blå øjne og følte en forvirrende blanding 
af følelser: glæde over, at Jonnys familie tog så varmt imod mig, og mis
undelse over, at han var vokset op med så kærlige forældre og en mor, 
der interesserede sig for hans liv.

 „Det ville være dejligt,“ svarede jeg og sank en klump.

I de følgende dage hjalp jeg mrs. Montague, der insisterede på, at jeg 
skulle kalde hende Sally, i køkkenet og gav hende nogle tips om, hvor
dan man forebygger skadedyrsangreb i haven. Jeg sludrede med mr. 
Montague om hans tid i hæren og gik i butikker i Cobham, som var en 
køn lille landsby, sammen med Frances og Dotty. Hver aften lagde jeg 
mig i min seng på gæsteværelset og spekulerede på, om det var sådan, 
det føltes at være en almindelig familie.

 Den sidste aften inden jeg skulle vende tilbage til Cornwall for resten 
af sommeren, lånte Jonny sin fars bil igen og kørte os ind til en restaurant 
i Cobham. Han virkede påfaldende nervøs og sad og stak til sin braiserede 
oksegryde, hvorimod jeg havde kastet mig sultent over min.

 Over desserten, som var en ret middelmådig æbletærte med en kedelig 
cremesovs til, tog Jonny min hånd og smilede genert til mig.

 „Tak, fordi du har været så vidunderlig over for min familie, Posy.“
 „Det har været en stor fornøjelse, Jonny. De er alle sammen så søde.“
 „Sagen er, at vi har været kærester i syv måneder, Posy, og jeg ... jeg 

vil have, at du skal vide, at jeg har absolut reelle hensigter. Jeg håber ... 
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Det, jeg mener, er, at jeg har håb om en dag at kunne bede dig blive min 
for evigt, men det ville ikke være rigtigt at gøre det, før jeg er færdig i 
Cambridge og begynder at tjene en løn som officer. Så jeg har tænkt,“ 
fortsatte han, „at vi måske kan give hinanden vores ord uofficielt, altså 
en slags forforlovelse. Hvad siger du til det?“

 Jeg drak en slurk af min vin og smilede til ham. Al varmen fra den tid, 
jeg havde tilbragt sammen med hans familie, strømmede igennem mig.

 „Det vil jeg gerne,“ svarede jeg.

Da vi vendte tilbage til huset, var familien allerede gået i seng, og lyset 
var slukket overalt. Jonny tog min hånd, og vi listede op ad trappen for 
ikke at vække nogen. Foran døren til mit værelse lagde han hænderne 
om mit ansigt og kyssede mig.

 „Posy,“ hviskede han imod min hals, „vil du ... vil du gå med hen på 
mit værelse?“

 Hvis vi har aftalt, at vi vil forlove os engang i fremtiden, skal vi vel gøre 
det på et tidspunkt, tænkte jeg og lod ham føre mig hen ad gangen til sit 
værelse, der meget bekvemt lå i den modsatte ende af huset i forhold til 
hans forældres soveværelse.

 Indenfor førte han mig hen til sengen og kyssede mig noget mere, og 
så lynede han min kjole op og lod blidt hænderne glide ned ad min ryg. 
Sammen lagde vi os ned på hans smalle seng, og jeg mærkede hans tunge 
vægt, hud mod hud, oven på mig for første gang. Jeg klemte øjnene i, 
da han pludselig satte sig op, åbnede natbordsskuffen og fandt en lille 
firkantet pakke, mens han hviskede, at han var nødt til at beskytte mig. 
Et øjeblik senere undertrykte jeg et lille hyl af smerte, da han trængte 
ind i mig.

 Det hele var overstået meget hurtigere, end jeg havde forestillet mig. 
Jonny rullede ned fra mig, lagde armene omkring mine nøgne skuldre 
og holdt mig ind til sig.

 „Jeg elsker dig, Posy,“ mumlede han søvnigt, og inden længe snorkede 
han let ved siden af mig.

 Jeg trak mit undertøj på igen og samlede min kjole og mine sko op, 
før jeg listede tilbage til gæsteværelset. Der lå jeg vågen, indtil det første 
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svage daggry viste sig uden for ruden, og spekulerede på, hvad det særlige 
skulle være ved det.

I efteråret vendte vi tilbage til Cambridge og genoptog vores gamle rutine 
– med én væsentlig undtagelse: Omtrent en gang om måneden tilbragte 
vi natten sammen på en bed and breakfast i udkanten af Cambridge. 
En studerende, der blev fundet på sit værelse sammen med et medlem af 
det andet køn, ville omgående blive smidt ud, så vores bed and breakfast 
havde en særdeles god forretning, og jeg så ofte et kendt ansigt, når jeg 
sneg mig ud og ind.

 „Hvor er du dog frygtelig kedelig, Posy,“ sagde Andrea hånligt, en 
dag jeg vendte tilbage fra en af disse udflugter. „Så sent som i går aftes 
så jeg Arabella Baskin hoppe ud af George Rustwells vindue på King’s 
College.“

 „Hun er heldig, at hendes kæreste har værelse i stueetagen, og desuden 
vil jeg ikke risikere at sætte min uddannelse over styr,“ gav jeg igen.

 Jeg holdt tand for tunge om vores aftale om en dag at blive forlovet 
og kastede mig ud i arbejdet hos dr. Walters. Jeg var kommet med i hans 
prestigefulde forskningsprojekt, der handlede om at afdække Asteraceae
familiens cytogenetiske egenskaber, og jeg var en blandt meget få stu
derende og den eneste kvinde, der arbejdede på projektet. Under hans 
vejledning voksede min selvtillid, og jeg opdagede, at jeg ikke længere 
var bange for at sige, hvad jeg mente, i undervisningen. Jeg havde også 
fået et vist ry på Botanisk Institut for at kunne genoplive en døende 
plante. Mit lille værelse på New Hall var fyldt med duften af jord og 
planter, fordi folk gav mig deres nødlidende potteplanter og kaktusser, 
og sågar havde jeg fået overdraget et bonsaitræ i min varetægt.

 „Det er efter sigende halvtreds år gammelt,“ havde Henry, en af labo
ratorieteknikerne, sagt, da han overrakte mig det lille træ, hvis blade hang 
ynkeligt. „Det har tilhørt min bedstefar, og jeg vil ikke være den, der slår 
det ihjel efter så mange år. Min familie ville aldrig tilgive mig, Posy.“

 Om morgenen inden morgenmaden passede jeg min lille planteskole 
på værelset, og så cyklede jeg over til Botanisk Institut. Jeg talte ugerne, 
månederne og semestrene på Cambridge, ikke i eksamensterminer eller 
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opgaver, sådan som de andre studerende gjorde, men i de naturlige ryt
mer hos floraen omkring mig. Jeg lavede detaljerede botaniske tegninger 
af alle de usædvanlige og eksotiske planter, der fandtes i herbariet, og var 
aldrig gladere, end når jeg kunne bore fingrene ned i den fugtige bløde 
muld for at omplante spirer, der var vokset ud af deres første potte.

 Da eksamenerne efter andet år var overstået, modtog jeg en besked fra 
dr. Walters om, om jeg ville være så venlig at komme forbi hans kontor. 
Jeg sov slet ikke natten før, fordi jeg spekulerede på, hvad i alverden han 
ville tale med mig om, mens min fantasi frembragte tågede forestillinger 
om ukendte krænkelser, der kunne resultere i, at jeg blev smidt ud af 
universitetet i vanære.

 „Kom indenfor, miss Anderson,“ smilede han, da jeg trådte ind på 
det smukke kontor med høje egetræspaneler langs væggene. „Sherry?“

 „Øh ... ja, tusind tak.“
 Han rakte mig et glas og gav tegn til, at jeg skulle sætte mig på den 

falmede læderstol på den anden side af skrivebordet. Overalt på væggene 
hang hans egne rigt detaljerede botaniske tegninger, og jeg ønskede, at 
jeg kunne få lejlighed til at granske dem nærmere.

 „Miss Anderson, jeg tror, det siger sig selv, at De har ydet et stort 
bidrag til vores projekt,“ sagde han og lænede sig tilbage i stolen, foldede 
hænderne på maven og betragtede mig hen over brillekanten. „Har De 
tænkt nærmere over, hvad De vil lave, når De forlader Cambridge?“

 Jeg var pludselig meget tør i munden. „Jeg elsker at arbejde med 
planter og pleje dem, så måske hvis jeg fik mulighed for at forske videre 
hos Dem på Botanisk Institut efter min eksamen ...“ 

 „Jeg er meget smigret, miss Anderson, men jeg har noget andet i 
tankerne for Deres vedkommende.“ Han nippede til sin sherry. „De har 
nok bemærket, at vores forskning i stadig højere grad koncentrerer sig 
om det ganske små – om det genetiske niveau – mens De har en evne 
til at drage omsorg for planter, som ikke bør spildes i et laboratorium. 
Har De nogensinde besøgt Kew Gardens i London?“

 Alene omtalen af den botaniske have i Kew sendte en spændt rislen 
igennem mig. „Nej, men jeg har hørt, at haven skulle være aldeles vid
underlig,“ sukkede jeg.
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 „Min gode ven mr. Turrill er chef for herbariet såvel som for de for
skellige drivhuse,“ fortsatte dr. Walters, „og jeg mener, De ville være en 
perfekt kandidat til at arbejde der.“

 Jeg var stum af forbløffelse. „Jeg ...“ 
 „Det vil selvfølgelig være en stor hjælp, hvis De klarer Dem godt til 

den afsluttende eksamen,“ fortsatte han, „men så vidt jeg kan se på Deres 
hidtidige karakterer, skal det nok gå. Skal jeg lægge et godt ord ind for 
Dem hos mr. Turrill?“

 „Jeg er fuldstændig mundlam,“ svarede jeg overvældet, „men ja tak, 
det ville da være fantastisk!“

Jeg følte mig temmelig ensom, da Andrea og Celia, som begge havde 
været et år foran mig, forlod Cambridge. På dimissionsdagen så de 
begge to strålende ud i deres sorte kapper med de pelskantede hætter 
hængende ned ad ryggen. Celia var blevet forlovet et par måneder før, 
og jeg glædede mig til at deltage i hendes bryllup i Gloucestershire i 
august.

 „Tror du nogensinde, du kommer til at bruge din uddannelse?“ spurg
te jeg, mens hun pakkede sine ejendele ned i to kufferter.

 „Jeg har søgt to lærerstillinger, så indtil der kommer børn, gør jeg i 
hvert fald. Vi får også brug for pengene – Matthew skal læse videre på 
jura,“ sagde hun og gav mig et stort knus. „Allerkæreste Posy – lad os 
holde kontakten, ikke?“

 Bagefter gik jeg ned for at sige farvel til Andrea.
 „Rolig nu, Posy, jeg er jo lige inde i London på Nationalbiblioteket,“ 

sagde hun, da hun så mine blanke øjne. „Og om et år er du i Kew, så vi 
kan mødes hele tiden.“ Hun så mig alvorligt ind i øjnene. „Lov mig, at 
du ikke gifter dig med ham Jonny alt for hurtigt, ikke? Prøv at leve livet 
lidt først.“

 „Ja, det håber jeg da også på at gøre. Vi ses i London,“ smilede jeg og 
gik op for at pakke min egen kuffert til en sommer i Cornwall.

Mit sidste år i Cambridge føltes, som om jeg drønede igennem en tunnel 
med kun én destination i den anden ende: et arbejde i Kew Gardens. 
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I april, lige inden de afsluttende eksamener, opsøgte dr. Walters mig i 
herbariet.

 „Jeg har hørt fra mr. Turrill i Kew, miss Anderson. De har fået en tid 
til jobsamtale med ham derinde på mandag klokken halv elleve. Kan 
det lade sig gøre?“

 „Ja, selvfølgelig!“ sagde jeg ivrigt.
 „Så giver jeg mr. Turrill besked. Held og lykke, miss Anderson.“
 Den morgen jeg skulle til samtale, klædte jeg mig omhyggeligt på i 

min bedste nederdel og bluse og skrabede håret tilbage i en knold i nak
ken for at se nogenlunde professionel ud. Så lagde jeg alle mine botaniske 
tegninger i en flot ny portfoliomappe af læder, som Jonny havde givet 
mig i julegave. Jeg havde ikke fortalt ham noget om samtalen, fordi jeg 
ville vente, til jeg vidste, om stillingen var min, før jeg åbnede op for det 
store emne: fremtiden. Vi havde allerede talt en forfærdelig masse om 
hans karrieredrømme, men næsten ikke om mine.

 Jeg nåede til King’s Cross midt i morgenmyldretiden og skulle så 
videre med undergrundsbanen. Først fik jeg klemt mig ind i et Circle 
linetog, og så skulle jeg videre med District Line for at nå til stationen 
Kew Gardens. Det var en smuk solrig morgen, og kirsebærtræerne langs 
vejene stod i fuldt flor. Foran mig var en imponerende smedejernslåge 
med dekorerede hvide søljer til begge sider. Jeg gik ind ad en lille sidelåge 
og befandt mig så i en storslået park omkring en sø, der spejlede den 
blå himmel. Snoede stier førte til forskellige victorianske bygninger og 
drivhuse, og jeg begav mig i retning af receptionen efter de instrukser, 
dr. Walters havde givet mig.

 I receptionen sad en ung kvinde med et par smarte katteøjnebriller 
bag et skrivebord.

 „Goddag,“ sagde jeg og ønskede, at min mund ikke føltes så tør. „Jeg 
hedder Posy Anderson, og jeg har en samtale med mr. Turrill klokken 
halv elleve.“

 „Sæt Dem sammen med de andre, så bliver De snart kaldt ind,“ sagde 
hun, som om hun kedede sig inderligt.

 Jeg vendte mig om og fik øje på tre unge mænd i mørke jakkesæt 
– alle medbringende portfoliomapper ligesom min – der sad i et lille 
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venteområde. Da jeg satte mig iblandt dem, var jeg endnu mere end 
sædvanligt opmærksom på, hvor kvindelig jeg var.

 Der gik en time, hvor mændene, den ene efter den anden, blev kaldt 
ind på et lille kontor, hvorefter de kom ud igen og forlod bygningen 
uden så meget som at nikke farvel til os andre. Da den sidste mand var 
gået, sat jeg tilbage og knugede portfoliomappen i mine svedige hænder, 
mens jeg spekulerede på, om de mon havde glemt mig.

 „Miss Anderson?“ sagde en dyb stemme.
 En høj mand i tweed kom ud fra kontoret, og jeg så et par venlige blå 

øjne tindre bag tykke runde brilleglas.
 „Ja.“ Jeg rejste mig hurtigt op.
 „Jeg er temmelig tør i halsen af at tale så meget. Kunne De tænke 

Dem at drikke en kop te sammen med mig?“ spurgte han.
 „Jeg ... øh ... ja tak.“
 Han førte mig ud af bygningen, og vi fulgtes ad igennem parken, 

mens solen varmede os så dejligt.
 „Miss Anderson,“ sagde mr. Turrill og stak hænderne i lommerne. 

„Dr. Walters har fortalt mig en hel del om Dem.“
 Jeg var for nervøs til at sige noget, så jeg nikkede.
 „Jeg har haft ansvar for haven her siden lige efter krigen,“ fortsatte 

han, „og der er sket temmelig store forandringer.“
 „Ja,“ sagde jeg, „jeg har læst alle Deres bøger, sir. Deres klassifikations

system baseret på bladenes form er genialt.“
 „Synes De? Det glæder mig. Jeg trækker mig faktisk tilbage senere i 

år, og jeg er ked af at skulle forlade Kew. Vi er ligesom en familie, for
står De, og det er et stort ansvar at vælge et nyt medlem til klanen. Dr. 
Walters siger, at De er ganske ferm, hvad angår botaniske illustrationer.“

 „Ja. Jeg har ikke nogen kunstnerisk uddannelse, men jeg har tegnet 
planter, siden jeg var en lille pige.“

 „Det er også den bedste måde at lære det på,“ sagde han. „Vi har brug 
for en, der er lige stærk kunstnerisk og videnskabeligt. Både herbariet 
og Jodrelllaboratoriet vil blive væsentligt udvidet i de kommende år, og 
vi har behov for at ansætte en, der kan binde de to afdelinger sammen. 
Åh, så er vi her.“
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 Vi var nået til en kinesisk pagode, der lå midt i et velplejet have
anlæg. Der stod små borde udenfor i solen, og mr. Turrill gav tegn 
til, at jeg skulle sætte mig ned. En ung kvinde iført forklæde kom ud 
derindefra.

 „Det sædvanlige, mr. Turrill?“ spurgte hun.
 „Ja, min ven, og måske også et stykke kage til miss Anderson og mig 

selv,“ sagde han med et nik. Han vendte sig mod mig igen. „Lad os så 
kigge på Deres illustrationer.“

 Jeg fumlede med spændet på mappen og bredte så tegningerne ud 
over bordet. Mr. Turrill tog brillerne af for omhyggeligt at granske dem.

 „De har et skarpt blik, miss Anderson. Tegningerne her minder mig 
meget om miss Marianne Norths arbejde.“

 „Hende er jeg også en stor beundrer af,“ svarede jeg smigret. Marianne 
North var en kvinde, jeg så enormt meget op til. Hun var en victoriansk 
pioner, der modigt havde rejst rundt alene for at indsamle prøver i hele 
verden.

 „Arbejdet her i Kew vil være meget varieret. De ville primært være 
tilknyttet herbariet for at tegne og katalogisere nye prøver, og lejligheds
vis ville De skulle hjælpe til med forskningen i cytogenetik på Jodrell
laboratoriet. Og vi giver alle sammen en hånd med i drivhusene. Ifølge 
Dr. Walters har De et særligt talent for at ånde nyt liv i de planter, der 
krydser Deres vej.“

 Jeg rødmede. „Jeg tilgodeser bare plantens behov og gør mit bedste.“
 „Strålende. Vi modtager masser af eksotiske planter fra hele verden her 

i Kew, og som oftest har vi ingen anelse om deres ideelle livsbetingelser, 
så vi har tit behov for at eksperimentere ... og for en hel masse held!“ 
Han lo og betragtede mig nøje.

 I samme øjeblik kom en kvinde med solbrændt hud og krøllet brunt 
hår hen imod os. Hun var iført en praktisk buksedragt og havde en 
botaniktaske over skulderen.

 „Hvem er det, du kurtiserer i dag, William?“ råbte hun muntert.
 „Miss Anderson, lad mig præsentere Dem for Jean KingdonWard, 

en af vores berømte plantejægere,“ sagde mr. Turrill og rejste sig for at 
hilse på hende. „Hun er lige vendt tilbage fra Burma.“
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 „Og dækket af insektbid,“ lo hun og gav mig hånden. „Det er en 
fornøjelse at hilse på Dem, miss Anderson.“

 „Miss Anderson er snart færdig i Cambridge, og vi overvejer at an
sætte hende i en stilling her i Kew.“

 „Det her er verdens bedste arbejdsplads, miss Anderson,“ sagde Jean. 
„Skal jeg gå direkte over i herbariet med prøverne, William?“

 „Ja, men tjek dem grundigt for dine insektvenner, inden du afleverer 
dem,“ svarede han og hævede et øjenbryn. „Jeg behøver forhåbentlig 
ikke minde dig om det problem med larver, vi oplevede sidste år?“

 „Sikke en stivstikker,“ sagde Jean og smilede til mig, inden hun gik 
videre i retning af herbariet.

 „Er De glad for at rejse, miss Anderson?“ spurgte mr. Turrill, netop 
som vores te og kage blev serveret.

 „Det kan man godt sige,“ svarede jeg og drak en slurk af min te, idet 
jeg tænkte, at jeg ville sige hvad som helst for at få jobbet i Kew.

„Jonny, min skat, jeg har noget at fortælle dig.“
 Vi lå i sengen og røg efter at have elsket på vores bed and breakfast.
 „Hvad er det, skat? Du ser forfærdelig alvorlig ud.“
 „Jeg er blevet tilbudt en stilling i Kew Gardens i London. Jeg skal 

arbejde med at tegne og katalogisere planter i herbariet.“
 „Det lyder vidunderligt!“ svarede Jonny og smilede til mig med op

rigtig glæde. Jeg havde af en eller anden grund troet, at han ville blive 
sur, så lettelsen strømmede igennem mig, da han sagde tillykke.

 „Jeg skal være på Mons i Aldershot, hvilket kun er halvanden time 
med tog fra London, så når jeg får regelmæssig udgang efter rekruttiden, 
vil vi få mulighed for at mødes ofte. Hvor skal du bo henne?“

 „Estelle siger, at jeg kan få et værelse i hendes lejlighed. Hendes nu
værende lejer skifter til et balletkompagni i Italien i næste måned, så jeg 
kan få hendes værelse.“

 „Det lyder perfekt, selvom Estelle er en lille smule vild, Posy. Nu 
bliver du vel ikke fristet til at opføre dig ligesom hende?“

 „Selvfølgelig ikke, skat. Vi kommer knap nok til at se hinanden, 
eftersom jeg er på arbejde hele dagen, og hun danser om aftenen.“
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 „Og så har du noget at beskæftige dig med, mens jeg gør min uddan
nelse færdig,“ sagde han og knugede mig ind til sig. „Og så skal vi ud at 
se verden.“

 Jeg besluttede at lade emnet ligge. Jonnys antagelse om, at jeg uden 
videre ville forlade en meget attraktiv stilling, i det øjeblik det passede 
ham, var et emne, der kunne vente til en anden gang.

Mit sidste universitetsbal var en vemodig oplevelse. Jonny og jeg og en 
gruppe venner fra St John’s og New Hall, der alle stod over for at forlade 
Cambridge, dansede indtil daggry, og jeg drak så meget champagne, at 
jeg var ved at græde mod Jonnys skulder, da vi for sidste gang så solen 
stå op over floden Cam.

 „Jeg elsker dig, Posy,“ hviskede Jonny.
 „Hmm, jeg elsker også dig,“ sagde jeg døsigt og lod øjnene glide i. 

Jeg ville sove, men Jonny flyttede sig væk fra mig, så jeg var nødt til at 
lægge hovedet ned på det bløde, velduftende græs.

 „Posy?“
 Jeg åbnede med besvær det ene øje og så Jonny på knæ foran mig med 

en lille smykkeæske i hånden.
 „Jeg ved, at vi har været uofficielt forlovet i lang tid nu, så inden vi 

rejser hver til sit, vil jeg gerne gøre det officielt. Min mor gav mig sin 
mormors forlovelsesring, da jeg var hjemme i påsken, og jeg har gået 
rundt med den i lommen og ventet på det rette øjeblik. Det har været 
sådan en dejlig nat, og vi skal til at forlade Cambridge, og ... det, jeg 
egentlig vil sige ...“ han tog en dyb indånding: „Posy Anderson, vil du 
gifte dig med mig?“

 Han åbnede æsken, som indeholdt en ring med tre safirer omkranset 
af bittesmå diamanter, og satte ringen på min finger.

 „Jeg ... ja,“ svarede jeg og så ringen funkle i solens første stråler. Da 
han omfavnede og kyssede mig, følte jeg måske ikke helt den glæde, jeg 
burde, over at være nyforlovet, men jeg gengældte hans kys.
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Amys følelser havde ugen igennem svinget imellem stor glæde og 
 dårlig samvittighed. Morgenen efter den nat, hun havde tilbragt 

sammen med Sebastian, var hun stået tidligt op, fordi hun ikke kunne 
sove, og havde vækket børnene og sneget sig ud af huset med dem for 
ikke at forstyrre ham. Hun var kørt direkte ind til Southwold, hvor hun 
havde hævet penge i banken og været den første i køen på posthuset for at 
betale elregningen. Da de nåede hjem til det kolde hus, kunne hun se, at 
kølefryseskabet var begyndt at afrime, for der var en stor sø af vand på 
køkkengulvet. Det betød, at det meste af maden i det var ødelagt. Amy 
reddede, hvad de kunne nå at spise inden for det nærmeste døgn, og så 
gav hun sig til at rydde op. Ved middagstid begyndte kølefryseskabet 
at brumme igen, og den nøgne pære i køkkenet tændtes.

 Da Sam kom hjem, fortalte hun ham i et nøgternt tonefald, at der 
havde været lukket for strømmen, og at de havde måttet søge tilflugt i 
Admiral House for natten. Det ville have været meningsløst at forsøge 
at lyve om det og skjule, hvor de havde været, fordi børnene under alle 
omstændigheder ville fortælle ham det.

 Sam havde meget angergiven sagt, at han måtte have svedt det ud, og 
hvordan skulle hun nogensinde kunne tilgive ham? Amy var alt for træt 
til at skændes og følte under ingen omstændigheder, at hun kunne sætte 
sig på moralens høje hest, så hun sagde, at han var tilgivet, og at det var 
den slags ting, der skete. Sam var åbenlyst lettet over at slippe så let og 
fortalte, at han havde fået sin første løn aftenen før og gerne ville invitere 
Amy ud at spise den aften – kunne hun skaffe en barnepige med så kort 
varsel? Hun sagde tak, men nej tak – tanken om at tilbringe et par timer 
i tæt samvær med sin mand var for meget for hende, og hun var i stedet 
gået tidligt i seng. Sam var fulgt efter og havde forsøgt at komme til at 
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elske med hende, men hun havde ladet, som om hun sov, og han havde 
opfattet hendes afvisning som tegn på, at hun inderst inde stadig var vred 
over det med elregningen. Resten af weekenden havde han været i dårligt 
humør, og Amy havde gjort sit bedste for at holde afstand til ham.

 Hun var glad, da det endelig blev mandag morgen, og hun skulle 
af sted på arbejde. I frokostpausen købte hun sig en sandwich og satte 
sig på en bænk ved havnen for at spise den. Vejret var køligt, men ikke 
koldt. Amy lukkede øjnene og gav for første gang sig selv lov til at huske, 
hvordan det havde føltes at elske med Sebastian, hvad han havde sagt 
til hende, og hvor blidt han havde kærtegnet hendes krop, ansigt og 
hår. Hun havde ikke så meget at sammenligne med, bortset fra et par 
onenightstands i studietiden og den første periode sammen med Sam, 
og hun spekulerede på, om den kærlige måde, Sebastian havde opført 
sig på, og de ting, han havde sagt, var almindelige, når en mand fik en 
kvinde lokket op i sin seng – var hun bare endnu et hak i sengestolpen, 
eller betød det noget mere?

 Amy havde mærket den samme uro i maven, som hun huskede fra 
den aften, og hun vidste, at det i hvert fald for hendes vedkommende 
betød noget mere.

 Hun gik tilbage mod hotellet, mens hun grublede over, om hun ville 
mødes med Sebastian igen, hvis han kontaktede hende. Selvom Amy 
virkelig forsøgte at tænke på sit ægteskab og børnene, vidste hun, at 
svaret var ja.

 Da hun ingenting hørte fra Sebastian i det næste par dage, begyndte 
de romantiske forestillinger dog lidt efter lidt at fordampe. Han var 
tydeligvis ikke interesseret i at indlede en affære med hende. Hvorfor 
skulle han ellers forholde sig tavs?

 Hun forsøgte at holde fast i, at hun var en voksen kvinde og havde 
lige så stort ansvar for det, der var sket, som ham. Sebastian havde ikke 
slæbt hende op i sin seng. Hun var gået med af egen fri vilje, fordi hun 
havde lyst til det. Det betød, at hun ikke havde nogen grund til at føle 
sig misbrugt af ham. Det var også en gammeldags indstilling. Nu om 
stunder var det helt acceptabelt for en kvinde at gå i seng med en mand 
uden at blive betragtet som løsagtig.
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 Men efterhånden som ugen gik, og hun ingenting hørte fra ham, 
blev hun alligevel i dårligere og dårligere humør. Selv Sara og Jake lagde 
mærke til, at deres mor var mere irritabel, end hun plejede at være. Sam 
spurgte endda, om det var den tid på måneden, da hun en dag satte 
maden på bordet med et brag.

 „Min mor ringede, mens du var ude at købe ind,“ sagde han, da de 
satte sig til bords.

 „Nå?“
 „Hun ville høre, om vi har lyst til at komme til frokost nu på søndag.“
 Alene tanken om at nærme sig Admiral House bød Amy imod. Seba

stian ville være der og sandsynligvis smile hoverende over sin erobring, 
mens hun følte sig ydmyget over afvisningen.

 „Nej, ellers tak.“ Amy rejste sig og smed resten af sin spaghetti bolog
nese i skraldespanden. „Jeg har en kæmpe bunke vasketøj og strygetøj, 
og lige nu kan jeg ikke komme i tanke om noget, jeg har mindre lyst 
til.“

 „Rolig nu, skat! Jeg troede godt, du kunne lide at besøge min mor.“
 „Det kan ... det plejer jeg også at kunne, men jeg kan bare ikke over

skue det lige nu. Hvis I vil have mig undskyldt, så går jeg op i seng.“
 Amy gik op ad trappen, smed sig på den uredte seng og hulkede 

utrøsteligt ned i puden.

Mandag var der gået mere end en uge, og det blev sværere og sværere for 
Amy ikke at hade Sebastian. Hun indså, at hun var nødt til at glemme 
alt om ham og det, der var sket. Måske gik Sebastian i seng med nye 
kvinder hele tiden og skænkede dem aldrig en tanke igen, når først de 
var nedlagt. Og på grund af ham havde hun været modbydelig over for 
børnene, selvom det ikke var deres skyld, at hun havde gjort sig selv 
fuldstændig til grin.

 Da hun den aften gik fra hotellet hen til sin bil, var der pludselig en, 
der lagde en hånd på hendes skulder.

 „Amy.“
 „Hej Sebastian.“ Hendes hjerte hamrede i brystet på hende, og hun 

nægtede at kigge på ham.
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 „Hvordan går det?“ spurgte han. Hun fortsatte hen mod parkerings
pladsen, mens hun nervøst så sig omkring for at se, om der var nogen, 
der havde set dem.

 „Udmærket,“ løj hun.
 „Hvorfor tog du af sted uden at sige farvel den morgen?“
 „Jeg ...“ Hun var rystet over, at han efter ikke at have kontaktet hende 

i mere end en uge forsøgte at give hende skylden. „Du sov. Og jeg var 
nødt til at tage hen og betale min elregning.“

 „Og nu fortryder du, hvad der skete, går jeg ud fra?“
 Hun standsede op og kiggede på ham. „Det gør du jo åbenbart. Eller 

også har du bare glemt alt om det.“
 „Hvabehar?“ Han virkede forbløffet over hendes vrede.
 „Du har ikke ligefrem gjort dig en masse umage for at kontakte mig 

i den sidste uges tid, vel?“ sagde hun.
 „Jeg opsøgte hotellet mandag morgen, Amy. Du var ikke mødt endnu, 

og jeg skulle skynde mig for at nå et tog til London, så jeg gav en anden 
i receptionen en besked til dig. Har du ikke fået den?“

 Hun rystede på hovedet. „Nej, det har jeg ikke.“
 „Nå, men det gjorde jeg altså, jeg sværger. Kig efter den, når du er 

tilbage på hotellet. Den var selvfølgelig meget fåmælt og kort, men 
jeg skrev, at jeg var på vej til en litteraturfestival i Oslo, og så skrev jeg 
mit mobilnummer og bad dig om at ringe, når du kunne komme til 
det.“

 „Åh.“
 „Ja, ‘åh’,“ gentog han. Så smilede han. „Der gik jeg i Oslo og var trist 

til døden, fordi du ikke ringede, og du gik her og tænkte, at jeg var et 
kæmpestort røvhul.“

 „Ja, noget i den retning,“ indrømmede Amy og tillod sig at smile lidt, 
idet lettelsen strømmede igennem hende.

 „Amy ...“ Han knugede hendes ene hånd i sin. „Lad mig spørge dig 
igen, og vær sød at være ærlig: Fortryder du, hvad der skete?“

 „Gør du?“
 „Du godeste, nej.“ Han rystede voldsomt på hovedet. „Men jeg er 

bekymret for, at du gør det.“
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 „Nej, det gør jeg desværre ikke,“ sagde hun dæmpet. „Jeg ville ønske, 
at jeg gjorde.“

 „Og jeg ville ønske, at jeg kunne holde om dig,“ hviskede han. „Jeg 
savner dig helt vildt. Du var det eneste, jeg tænkte på, på det hotelværelse. 
Hvornår kan vi ses igen?“

 „Det ved jeg simpelthen ikke.“
 „Har du fri på noget tidspunkt i ugens løb?“
 „Onsdag eftermiddag,“ svarede hun.
 „Lige nu arbejder Posy i galleriet indtil klokken fem om onsdagen på 

grund af julen. Kan du komme ud til Admiral House? Jeg beder dig,“ 
sagde han indtrængende.

 Amy gned sig over panden. „Det her er helt forkert, Sebastian. Jeg ...“ 
 „Vi er bare nødt til at tale sammen,“ indvendte han blidt.
 „Jeg skal hente børnene efter skole klokken halv fire, medmindre jeg 

kan få Marie til at hente dem for mig ... åh, du gode ... det burde jeg 
virkelig ikke ... jeg ...“ 

 „Jeg beder dig, Amy.“
 Hun sukkede dybt. „Okay.“ Så satte hun sig ind i bilen og smilede 

træt op til ham. „Farvel, Sebastian.“
 „Vi ses på onsdag,“ hviskede han.

Dagen efter ankom Posy til Ferry Road, mens Amy var ved at give 
børnene deres aftensmad.

 „Sikke en dejlig krammer, min skat,“ sagde Posy, da lille Sara ka
stede sig imod hendes ben. „Du ser godt ud, Amy. Bedre end sidst jeg 
så dig, i hvert fald.“ Hun gjorde sig fri af Sara og kom ud i køkkenet. 
„Og Sam sagde ellers, at du stadig var for syg til at komme til frokost 
i søndags. Her, jeg har lavet en trifli, børnene kan få til dessert.“ Posy 
stillede den fra sig på køkkenbordet og betragtede Amy. „Er du blevet 
klippet?“

 Amy rødmede. „Ja. Jeg smuttede forbi frisøren i frokostpausen og fik 
en hurtig studsning. Det var ikke blevet klippet i mere end et år, og det 
trængte virkelig.“

 „Jamen, det ser da også fantastisk godt ud. Du ser faktisk fantastisk 
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godt ud, kære Amy,“ sagde Posy med øjne, der glimtede skælmsk. 
„Det ser ud, som om det går meget bedre med dig og Sam, har jeg 
ikke ret?“

 „Jo,“ nikkede Amy heftigt. „Jo, det gør det.“
 „Det er forbløffende, så tydeligt det er. Du har fået glimtet tilbage i 

øjnene, og det glæder mig enormt.“
 Amy skyndte sig at øse trifli op til børnene, for at Posy ikke skulle se 

hende rødme, og så gennede hun børnene ind i stuen.
 „Jeg har for resten hørt om hele balladen med elregningen,“ sagde 

Posy og satte sig ved bordet. „Sam skammede sig dybt over, at han havde 
glemt at betale den. Og hvor er det dog typisk, at jeg ikke var hjemme. 
Men jeg er sikker på, at Sebastian tog sig godt af jer alle tre.“

 „Ja, det gjorde han.“
 „Han er virkelig en flink fyr. Jeg kommer til at savne ham, når han 

forlader os helt.“
 „Rejser han?“ kunne Amy ikke lade være med at spørge.
 „Først til jul, så vidt jeg ved. Jeg siger bare, at jeg er blevet glad for 

at have ham boende. Men der kommer selvfølgelig til at ske så mange 
forandringer i det nye år,“ sukkede Posy. „Og hvor er jeg dog glad for at 
se dig så meget gladere. Det får mig til at føle, at det var det rigtige valg 
at give Sam chancen for at købe Admiral House.“

 „Ja, endnu en gang tak for det, Posy.“
 „Nå, men jeg kom egentlig forbi, fordi der var et par ting, jeg ville 

spørge dig om. For det første vil jeg høre, om du vil gøre mig den ære at 
lave nogle julekort til mig? Jeg tænkte, at det ville være dejligt med en 
sidste tegning af Admiral House på forsiden. Jeg betaler naturligvis.“

 „Sig ikke sådan noget pjat, Posy. Det gør jeg selvfølgelig gratis. Det 
bliver en fornøjelse.“

 „Tusind tak, min ven. Glæder mig til at se dem. Jeg ville også høre, 
om du kunne få tid til at gå med mig ud og se på huse i den kommende 
weekend? Marie var forbi galleriet med nogle salgsopstillinger, og der 
var et par stykker, jeg gerne vil kigge nærmere på.“

 „Ja, selvfølgelig kan jeg det. Jeg skal lige høre, om Sam kan passe 
børnene.“
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 „Jeg tror, at Sam lige nu er indstillet på at gå på glødende kul for at 
blive tilgivet for sine synder, min ven. Så lad os sige lørdag. I samme 
ombæring kan vi spise den frokost, vi så tit har talt om. Den sidste ting 
er, at I to formodentlig stadig vil tage ind til åbningen af Tammys butik 
i London i næste uge, ikke?“

 „Det havde jeg helt ærligt glemt alt om,“ svarede Amy sandfærdigt.
 „Jeg synes nu, at det er vigtigt, at du og Sam kommer af sted. Alle 

par har brug for lidt kærestetid sammen. Jeg skal nok tage børnene.“
 „Tak.“
 „Og den allersidste ting er, at jeg for at gøre klar til den store flytning 

gik op og begyndte at rydde klædeskabene i de gamle soveværelser,“ 
forklarede Posy. „Jeg fandt en masse af min mors gamle aftenkjoler. 
Mange af dem er sikkert for mølædte til at kunne reddes, men der er 
et par stykker, herunder en smuk sort kjole fra Hartnell, som du helt 
afgjort bør prøve på. Min mors skikkelse var omtrent som din, og især 
Hartnellkjolen ville være perfekt til åbningsfesten. Dem, du ikke bryder 
dig om, kan Tammy få til sin butik. Jeg vil i hvert fald lade dem ligge 
fremme, og så kan du bare komme og prøve dem, når du har tid.“

 Det gav Amy en idé. „Jeg tror faktisk, jeg kigger forbi i morgen efter
middag, hvis det er i orden med dig.“

 „Det er fint, min ven. Jeg er på galleriet, men jeg lader bare være med 
at låse køkkendøren.“

 „Hvordan gik turen til Amsterdam?“
 „Den var fantastisk.“
 „Og hvornår kommer vi til at møde din kære Freddie?“
 „Han er ikke ‘min kære’ Freddie, min ven, bare en virkelig god ven. 

Men nu er jeg altså nødt til at skynde mig videre. Jeg ringer, når jeg ved, 
nøjagtig hvornår der er åbent hus på lørdag, men skal vi ikke bare aftale, 
at jeg henter dig her klokken halv et?“

 „Jo, det er fint. Hej igen, Posy.“
 Amy så sin svigermor gå ind i stuen for at sige farvel til børnene og 

tænkte, at hun ikke var den eneste, der så ud til at have mere glimt i øjet 
end før.
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Amy kunne næsten ikke tro sit held, i forhold til at hun havde en legitim 
grund til at besøge Admiral House onsdag eftermiddag. Hun forlod 
hotellet og kørte de ti minutter ud af byen med sommerfugle i maven. 
Da hun havde parkeret bilen foran huset, gik hun om til køkkendøren, 
men inden hun kunne nå at åbne den, dukkede Sebastian op og slog 
armene om hende.

 „Åh gud, hvor har jeg dog savnet dig.“ Han trak hende indenfor og 
kyssede hende heftigt. Amy mærkede sig selv reagere med en tilsvarende 
styrke. Da det lykkedes dem at bryde af og trække vejret, så hun op på 
ham og smilede.

 „Jeg troede, vi skulle tale sammen?“
 „Det kan vi også godt gøre.“ Han kyssede hende på halsen og tog 

frakken af hende samtidig. „Men lad os først gå i seng. Det er langt 
rarere at tale sammen uden tøj på.“ Hans hånd gled ind under hendes 
skjorte, og hun dirrede af begær. Hun lod ham føre an op ad trappen 
og ind på sit værelse og insisterede på, at han skulle låse døren, bare for 
det tilfælde at Posy kom tidligt hjem.

 „Mon ikke hun opdager din bil udenfor? Men lad os nu ikke bekymre 
os om det, søde,“ sagde han drillende, mens han flåede hendes tøj af og 
begyndte at elske med hende.

 En time senere sad hun op i sengen lænet mod hans bryst, mens han 
strøg hende over håret.

 „Nu lyder jeg måske lidt patetisk, men har det nogensinde før været 
sådan her for dig?“ spurgte Sebastian.

 Amy tænkte tilbage. „Jeg burde sikkert sige, at jeg har haft fantastisk 
sex med en masse mænd, så jeg ikke føler, at du bare spurgte for at stive 
din selvtillid af, hvis du engang dropper mig ...“ 

 „Stop, Amy. Jeg ved godt, at du levede en hel uge i den tro, at jeg var et 
stort røvhul, men du er nødt til at stole på mig. Jeg er ganske enkelt ikke 
den type. Sidste gang jeg havde sex, var faktisk for ...“ han overvejede 
det „... mere end et år siden.“

 „Åh, det er med andre ord bare, fordi du ikke har fået noget så længe?“ 
Hun vendte sig om mod ham og legede med det stride hår på hans bryst.

 „Det er åbenbart lige meget, hvad jeg siger,“ sukkede han.
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 „Sandheden er, at det aldrig nogensinde har været sådan, som det var 
lige før.“ Hun kyssede ham på brystet. „Var det svar nok?“

 Sebastian var tavs et stykke tid, inden han sagde noget. „Det, jeg føler 
for dig, handler ikke kun om sex, Amy. Det er noget meget dybere. Og 
det skræmmer mig. Sidste gang jeg havde den slags følelser for en kvinde, 
gik hun hen og døde.“

 „Det har jeg ingen planer om at gøre,“ bemærkede Amy.
 Sebastian rystede på noget. „Nej, men du er gift med en anden. Rent 

moralsk har jeg ingen ret til at elske dig.“
 „Ja, det bekymrer også mig,“ sukkede hun. „Jeg er gift og mor til to 

børn.“
 „Det, jeg prøver på at sige, er, at det måske i virkeligheden ville være 

bedre, hvis det bare var en stærk seksuel tiltrækning, et uforpligtende 
arrangement til glæde for os begge to. Jeg mener ... hvad i alverden skal 
vi stille op?“ grundede han.

 „Vi kender knap nok hinanden, Sebastian ...“ 
 „Jeg har det, som om jeg har kendt dig i al evighed,“ indskød han.
 „Men det har du ikke.“
 „Nej.“ Sebastian tav lidt. „Det her er et modbydeligt spørgsmål at 

stille dig, Amy, men jeg er nødt til at kende svaret: Elsker du stadig 
Sam?“

 Hun bed sig i læben og stirrede ud ad vinduet. „Jeg har stillet mig 
selv det samme spørgsmål i flere uger. Altså før du og jeg ... Han er far 
til mine børn, og det er et stærkt bånd, der ikke kan brydes, uanset hvad 
der sker. Men om jeg elsker ham ... hvis jeg skal være helt ærlig: nej. Jeg 
er ikke længere forelsket i ham.“

 Det var første gang, Amy indrømmede sandheden over for sig selv, 
endsige en anden. Ordene gav hende tårer i øjnene, og hun satte sig op.

 „Shit, hvad er det dog, jeg siger. Jeg sidder her i sengen hos en anden 
mand og fortæller ham, at jeg ikke længere elsker min mand.“

 „Det sker for millioner af par verden over,“ sagde Sebastian og strøg 
hende blidt over håret. „Posy fortæller mig, at du har været en fantastisk 
støtte for Sam.“

 „Ja, det kan man vist ikke sige, at jeg er mere,“ mumlede hun trist.
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 „Det helt store spørgsmål er selvfølgelig ...“ Sebastian tøvede og tænk
te tydeligvis over, hvordan han skulle formulere sætningen, „... om du 
vil lide i stilhed og blive sammen med Sam for børnenes skyld, eller du 
vil acceptere, at jeres ægteskab er forbi, og være modig nok til at lægge 
det bag dig?“

 „Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke.“
 „Nej, selvfølgelig ved du ikke det, og det er heller ikke rimeligt af mig 

at spørge. Vi må begge to acceptere, at jeg har en ret så stor egeninteresse 
i situationen, så måske er det bedre, at jeg holder min mund. Det eneste, 
jeg vil sige, er, at jeg elsker dig og ønsker at være sammen med dig. Fra 
min synsvinkel ville det være bedre – for nu at sige det mildt – hvis du 
var fri, men jeg lover at forsøge at være tålmodig og ikke presse dig til 
at træffe en hurtig beslutning.“

 Hun vendte sig om, så de var ansigt til ansigt. „Hvordan kan du være 
så sikker på dine følelser efter så kort tid, Sebastian?“

 „Det ved jeg ikke. Det er jeg bare. Men det er også meget nemmere 
for mig. Jeg er fri som fuglen. Jeg må bare vente og håbe på, at du en 
dag er det samme.“

 Tyve minutter senere kyssede hun ham farvel og lovede at ringe til 
ham dagen efter. Så kørte hun mod Southwold for at hente børnene, 
og mens hun kørte, var hendes hjerte ved at sprænges af modstridende 
følelser. Det gik op for hende, at hun helt havde glemt at prøve vintage
kjolen på.

Den følgende lørdag sagde Sam, at han godt kunne passe børnene om 
eftermiddagen, mens Amy kiggede på huse sammen med Posy.

 „Det vil gøre dig godt at komme lidt hjemmefra,“ erklærede han. 
„Tænk ikke på, hvor længe det tager. Vi skal nok klare os.“

 „Tak, Sam. Tærten i ovnen bør være færdig om en halv times tid. Sørg 
for, at børnene spiser op, inden du giver dem dessert.“

 „Det skal jeg nok. Farvel, skat. Mor dig godt,“ sagde han, idet de 
hørte Posy dytte udenfor. Han ville kysse hende på læberne, men hun 
drejede hovedet, så hans kys landede på kinden.

 På vej ud til sin ventende svigermor tænkte Amy, at hun næsten ville 
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ønske, Sam ikke anstrengte sig så meget for at rette op på sine synder. 
Det øgede kun hendes dårlige samvittighed.

 „Hvordan går det, min ven?“ sagde Posy.
 „Jeg har det glimrende,“ sagde Amy, idet hun satte sig til rette ved 

siden af Posy.
 „Godt. Lad os få en hyggelig dag sammen, bare dig og mig, ikke? Jeg 

tænkte på at køre til Walberswick og spise frokost på den dejlige pub 
der. Det første hus, vi skal se, ligger i Blythburgh, og der er åbent hus 
klokken to, så det burde passe fint med tiden.“

 „Du bestemmer, Posy,“ sagde Amy, og så tog de turen uden om hoved
gaden og langs vandet.

 „Evie Newman bor lige der,“ sagde Posy og pegede på et stort victo
riansk hus, netop som de drejede ind ad en bred allé kun et stenkast fra 
havnen. „Huset er alt for stort til hende og hendes datter, men meget 
imponerende,“ fortsatte hun. „Lykkedes det dig for resten at få prøvet 
aftenkjolerne i onsdags? De så ikke ud, som om du havde rørt dem.“

 „Øh, jo. Jeg er bange for, at de var for store.“ Det var den første løgn, 
Posy fortalte, og hun hadede sig selv for det.

 „Det siger du ikke? Det kommer godt nok bag på mig. Min mor var 
ellers myndeslank. Vi er tydeligvis nødt til at fede dig op, Amy.“

 Over dampede muslinger på pubben lykkedes det Amy at begræn
se samtalen til at handle om Posy, som efter en smule opmuntring 
 begyndte at fortælle om sin tur til Amsterdam sammen med Freddie.

 „Den fik mig til at indse, at man kan blive meget snæversynet af at 
bo i en lille by. Mens Sams far levede, rejste vi verden tynd, fra den ene 
militærbase til den næste, og det skænkede jeg ikke en tanke.“ Posy drak 
en slurk af sin vin. „Når Admiral House er solgt, kan det godt være, at 
jeg tager på et krydstogt rundt i Skandinavien. Jeg har altid haft lyst til 
at se de norske fjorde.“

 „Tror du, Freddie tager med?“
 „Hvem ved? Vi er som sagt bare gode venner. Ja, det er, hvad vi er,“ 

understregede hun. „Men det er nu langt sjovere at opleve den slags ting 
sammen med en anden. Nu må vi også hellere se at komme videre, hvis vi 
ikke skal komme for sent til den første fremvisning.“ Posy tog sin frakke 
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på og kiggede ud på støvregnen. „En trist og grå novemberdag – helt 
perfekt til at se et hus under de værst mulige omstændigheder.“

 De to første huse kunne hurtigt udelukkes på grund af Posys krav 
om en sydvendt have.

 „Jeg ved godt, at jeg bad Marie om at finde noget med ‘personlighed’,“ 
sagde Posy og spændte sikkerhedsselen, „men nu spekulerer jeg helt ær
ligt på, om ikke sådan et lavloftet hus vil gøre mig nedtrykt efter al den 
plads, jeg har været vant til. Der er kun et enkelt sted mere, og det er 
et treetages byhus i nærheden af fyret. Jeg må indrømme, at jeg faktisk 
mest har lyst til at bo i byen efter at have skullet køre frem og tilbage til 
byen i så mange år.“

 Byhuset viste sig at være dagens bedste: Det var helt nyrenoveret med 
masser af store vinduer og et moderne køkken samt en lille, men helt 
afgjort sydvendt have. Amy travede misundelig rundt i hælene på Posy 
og tænkte, at hun ville give sin højre arm for sådan et hus.

 „Det kunne ikke være mere forskelligt fra Admiral House, hva’?“ 
bemærkede Amy, da de stod udenfor i regnen, mens Posy forsøgte at 
regne ud, nøjagtig hvordan solen faldt dagen igennem.

 „Jeg må indrømme, at jeg er temmelig forelsket i det. Jeg kan godt 
se, at det måske passer bedre til et ungt menneske end til en gammel 
bedstemor som mig, men jeg kan virkelig godt lide det. Det er lyst og 
luftigt på grund af de store vinduer og høje lofter, og der er soveværelser 
nok til, at jeg kan invitere venner og familie på besøg i flere dage.“

 „Det er nu ret dyrt, Posy. Det koster næsten halvdelen af, hvad du vil 
få for Admiral House.“ Amy granskede salgsopstillingen, mens Roger, 
som havde vist huset frem, låste efter dem.

 „Ja, det er fuldstændig latterligt, ikke?“ medgav Posy. „Men ligklæderne 
har jo ingen lommer, og eftersom det, jeg efterlader mig, vil blive delt 
imellem Sam og Nick, tror jeg, at et hus som det her vil være en temme
lig god langsigtet investering,“ bemærkede hun, mens de kørte igennem 
Southwold. „Jeg er nødt til at tale med Sam og høre, hvordan det går med 
Admiral House, og så kan det godt være, jeg er fristet til at lægge et bud.“

 Da de kørte forbi Evies hus, stirrede begge kvinder på den letgenken
delige røde bil, der holdt parkeret ved fortovskanten foran det.
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 „Er det ikke Nicks bil, Posy?“
 „Jo, det er det.“
 „Vidste du, at han var i Southwold den her weekend?“
 „Nej.“ Posy rømmede sig. „Men han er jo voksen og behøver ikke at 

fortælle sin mor om hver eneste lille ting, han foretager sig.“
 Ingen af dem havde nogen lyst til at forfølge emnet, og de kørte videre 

i tavshed.
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Om morgenen på den dag, hvor der var åbningsfest for Reborn, 
vågnede Tammy op badet i sved af nervøsitet. Alt var så klappet 

og klart, som det på nogen måde kunne være, men hun havde alligevel 
hundrede ting, hun skulle nå i dagens løb. Hun sprang ud af sengen, 
tog et bad, lavede sig en hurtig kop kaffe og kørte så hen til butikken. 
Meena var der allerede, i færd med at støvsuge gulvtæppet.

 „Men hvorfor jeg ulejliger mig med det, når der kommer hundrede 
par fødder og slæber skidt ind over det hele, ved jeg ikke,“ fnøs hun.

 Tammy kastede et blik på sit ur. Hun havde et interview med en af 
de landsdækkende aviser klokken ti, blomsterne til vinduet blev leveret 
klokken tolv, og maden kom klokken tre.

 „Jeg aner ikke, hvor vi skal stille alle kanapéerne,“ sagde hun be
kymret. „Vi skal bruge bordet til at skænke champagne i alle glassene.“ 
Tammy lod sig dumpe ned på en stol. „Jeg tror ikke, jeg har været så 
nervøs før i hele mit liv. Det er værre end dengang, jeg skulle på cat
walken første gang i Paris.“

 „Åh, Tammy, husk nu, at det udelukkende er venner, der kommer i 
aften. De vil alle sammen gerne se dig få succes. Prøv på at nyde det. Man 
får ikke ret mange store dage som den her. Hvornår kommer Nick?“

 „Først senere. Han har også en masse at se til. Vi har knap set hinan
den i de sidste tre uger. Når dagen i dag er overstået, får vi forhåbentlig 
lidt mere tid til hinanden.“

 „Ja. Han er en god mand, din Nick. Jeg kan godt lide ham,“ erklærede 
Meena. „Men nu vil jeg gå ud og vaske de hundrede champagneglas, 
der kom i går. Jeg er ikke tilfreds med, hvor rene de er.“

 Blomsterne ankom, og Tammy tilbragte en time med at flytte dem 
rundt i vinduet og tænke på Nick. Hun savnede ham, når han ikke lå i 
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sengen ved siden af hende om morgenen. Tanken fik hende til at ringe 
til hans mobil, mens hun kravlede ind fra udstillingsvinduet. Han tog 
den med det samme.

 „Hej, skat, det er mig.“
 „Hvordan går det?“ spurgte han hende.
 „Jeg er ude af mig selv af nervøsitet, hvis sandheden skal frem.“
 „Selvfølgelig er du det. Lige nu venter jeg på at få nogle møbler leveret, 

men når det er sket, skal jeg nok komme over og yde moralsk støtte.“
 „Tak, skat. Det sætter jeg pris på. Jeg savner dig,“ tilføjede hun genert.
 „Jeg savner også dig. Vi ses senere.“
 Da Tammy stak mobilen tilbage i baglommen på sine jeans, gik 

det op for hende, hvor meget hun havde ønsket at sige tre andre, langt 
stærkere, ord i stedet for ‘jeg savner dig’.

 „Åh, for pokker, Tammy,“ mumlede hun for sig selv, idet hun gik hen 
for at hjælpe Meena med at stille glassene op. „Du er hårdt ramt.“

Amy var taknemlig for, at Posy arbejdede på galleriet den formiddag, 
fordi det betød, at hun kunne aflevere børnenes tasker til overnatningen 
derinde i stedet for at løbe risikoen for at rende ind i Sebastian i Admiral 
House.

 „Hej Amy,“ sagde Posy smilende. „Er I klar?“
 „Så godt som, bortset fra at Jake ser ud til at have fået den modbyde

lige hoste, Sara havde for nogle uger siden. Han har ikke feber, og han 
er sendt i skole, men jeg gav hans lærer nummeret her til galleriet bare 
for en sikkerheds skyld. Jeg håber ikke, det gør noget.“

 „Nej, selvfølgelig ikke.“
 „Og jeg har lagt en flaske hostesaft i hans taske.“ Amy rakte tasken til 

Posy. „Hvis han hoster meget, burde et par teskefulde hjælpe. Og måske 
er det bedst at springe badet over i aften.“

 „Prøv på ikke at bekymre dig, Amy. Jeg lover at passe godt på dem. 
Jeg har selv opfostret to, som du ved,“ svarede Posy tålmodigt. „Hvornår 
skal du mødes med Sam?“

 „Han er hos arkitekten i Ipswich, så jeg kører til banegården der, og 
så tager vi toget sammen til London. Jeg må hellere se at komme af sted. 
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Du ved, at vi overnatter hos Tammy i aften, hvis du har brug for os,“ 
sagde Amy.

 „Ja, det ved jeg. Jeg håber, at I får en god tur. Farvel.“

Amy sad på en perron i Ipswich og kiggede nervøst på sit ur. Der var 
kun to minutter, til toget til London skulle køre, og Sam havde stadig 
ikke vist sig. Hun havde ringet til hans mobiltelefon utallige gange, 
men den var slukket.

 Hun så toget køre ind på perronen og forsøgte igen at ringe til Sam. 
Denne gang tog han telefonen. „Ja, hallo?“

 „Det er mig. Hvor er du? Toget holder på perronen!“
 „Jeg er bange for, at jeg er blevet forsinket hos arkitekten og ikke 

kan nå det. Jeg beklager virkelig, Amy. Tag du af sted uden mig og 
mor dig.“

 „Okay, farvel.“
 Hendes vrede over at blive brændt af blev opvejet af en lettelse over, 

at hun ikke skulle tilbringe aftenen sammen med Sam. Men kunne hun 
virkelig tage derind uden ham? Ja, gu kan jeg så. Inden hun kunne nå at 
ombestemme sig, sprang Amy på det ventende tog, netop som dørene 
begyndte at glide i.

 Hun nåede frem til Tammys butik lidt i seks og bankede på døren, 
der blev åbnet af en glamourøs indisk dame med fantastisk flotte hvide 
tænder.

 „Amy, ikke sandt?“
 „Jo. Er Tammy her?“
 „Nej, hun er lige smuttet hjem for at tage et bad og skifte tøj. Jeg 

hedder Meena – førstedame og eneste ansatte. Hun sagde, at du ville 
komme sammen med din mand.“

 „Nej, det endte med kun at være mig. Min mand kunne alligevel ikke 
komme.“

 „Nå, sådan kan det gå,“ sagde Meena og trak på skuldrene. „Kan jeg 
tilbyde dig en kop te?“

 „Åh, det ville være skønt,“ sagde Amy og fulgte efter Meena igennem 
butikken, hvor Tammy havde hængt et stykke cremefarvet damask op 
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under det høje loft, så man fik følelsen af at være i et stort telt. „Det her 
lyder måske dumt, men hvor er tøjet henne?“ spurgte Amy.

 „Vi har båret varelageret ned i kælderen for at få bedre plads i butik
ken. Tammys gamle modelveninder og så mange af de kønneste kvin
delige gæster, som hun kunne overtale, er blevet bedt om at bære en af 
kjolerne. Tammy har hængt en kjole frem til dig, hvis du er villig til at 
tage den på.“

 „Det er utroligt sødt af hende, men jeg er ikke ligefrem nogen foto
model,“ sagde Amy.

 „Sludder!“ sagde Meena. „Du er meget smuk. Du minder mig om 
Grace Kelly som ung. Hvad med at gå ind i prøverummet og prøve den 
kjole, der hænger der til dig?“

 „Ja, hvorfor ikke?“ sagde Amy og tænkte på den gamle sorte cocktail
kjole fra Topshop, der lå krøllet sammen i hendes weekendtaske. Hun 
gik ind i prøverummet og beundrede den enkle midnatsblå aftenkjole 
af glinsende silkesatin med hundredvis af bittesmå skinnende perler på 
brystet.

 „Wauw!“ udbrød hun, da hun så på mærket indeni, at den var fra 
Givenchy.

 „Amy!“ udbrød Meena og slog hænderne sammen af fryd, da hun 
kom ud. „Du ser fantastisk ud.“

 „Ja, det er utroligt, så godt den passer mig,“ anerkendte Amy og snur
rede rundt.

 „Og den fremhæver din smukke skikkelse. Du bør sætte håret op i en 
knold, sådan her.“ Meena løftede Amys hår op oven på hendes hoved. 
„Du har en smuk lang hals. Skal jeg sætte det op for dig?“

 „Ja tak, hvis du har tid.“
 „Jeg har tid, og der er intet, jeg holder mere af end at hjælpe nogen 

med at gøre sig fin til en fest. Der, hvor jeg kommer fra, bruger man 
mange timer på at gøre sig klar. Sæt dig nu ned foran spejlet, så henter 
jeg mine hårnåle.“

 Tyve minutter senere havde Meena ikke alene sat Amys hår op med 
stor ekspertise, men også lagt hendes makeup. Amy rejste sig.

 „Perfekt!“ udbrød Meena.
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 „Der er bare et enkelt lille problem,“ sagde Amy. „Jeg har ingen sko, 
der passer til.“

 „Haha!“ gnæggede Meena. „Det er jo det, gode feer er til for.“ Hun 
tog Amys hånd. „Følg mig, Askepot, ind i min datters butik ved siden 
af, så du kan komme til bal!“
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„Hvordan ser jeg ud?“ spurgte Tammy Nick, idet hun kom ned ad 
trappen til stuen.

 „Fuldstændig fantastisk, skat,“ sagde Nick og beundrede den flotte 
grønne stropløse kjole, der matchede Tammys øjne perfekt. „Jeg er sikker 
på, at du bliver fotograferet til alle sladderbladene, sådan som du ser ud.“ 
Han tog fat om hendes skuldre og kyssede hende. „Jeg er meget, meget 
stolt af dig. Værsgo.“ Han rakte hende en lille fløjlsæske.

 „Hvad er det?“ spurgte hun.
 „En gave til markering af dagen.“
 „Tusind tak, skat.“ Tammy åbnede æsken og fandt en spinkel antik 

halskæde med en krysolit. „Hvor er den smuk,“ hviskede hun, „og den 
passer perfekt til min kjole. Du har god smag.“

 „Den er omkring hundrede og halvtreds år gammel,“ fortalte Nick smi
lende, idet hun vendte sig om, så han kunne give hende den på. „Sådan.“

 Hun vendte sig om i hans favn og kyssede ham. „Jeg elsker den. Og 
jeg elsker dig,“ tilføjede hun dæmpet.

 „Gør du?“ Han løftede hendes ansigt op mod sit og så hende ind i 
øjnene. „Gør du virkelig?“

 „Ja, det gør jeg virkelig.“
 Han lod sin ene hånd glide ned ad hendes hals og ned til hendes udskæ

ring. „Hvad siger du til at glemme alt om festen og bare blive her i aften?“
 „Bare vi kunne, men vi må hellere se at komme af sted.“ Tammy tog 

en dyb indånding. „Så er det nu.“

Klokken otte var festen i fuld sving. Udenfor stod en kødrand af foto
grafer, der markerede gæsternes ankomst og exit med en byge af blitzlyn, 
og på fortovet stod et filmhold og interviewede Tammy.
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 Amy morede sig strålende. Alle var utroligt søde og blev ved med at 
fortælle hende, hvor godt hun så ud. Hun havde skaffet sig en beundrer 
ved navn Martin, en freelancefotograf, der forsynede hende med cham
pagne og komplimenter i en lind strøm.

 „Jeg siger dig, du kunne gøre karriere som fotomodel, hvad dag det 
skulle være.“

 Hans hånd kærtegnede hendes skulder, og i samme øjeblik fik hun 
øje på en mand, der stirrede på hende henne fra døren. Hendes hjerte 
sprang et slag over.

 „Undskyld mig, Martin, jeg skal lige have en mundfuld frisk luft.“ 
Hun gjorde sig fri af hans greb og gik hen til indgangen, hvor han stod.

 „Kender vi hinanden?“ spurgte han med et skævt smil.
 „Hvad i alverden laver du her?“ spurgte hun.
 „Jeg var i London for at spise frokost med min redaktør. Jeg havde 

ikke tænkt mig at deltage i festen, selvom Tammy har været venlig nok 
til at invitere mig. Den slags begivenheder er ikke rigtig mig, men min 
lejlighed ligger lige rundt om hjørnet, så jeg tænkte, at jeg ville kigge 
forbi på vej hen efter lidt mælk og brød. Og så fik jeg øje på den her 
smukke kvinde, der blev begramset af en svedig mandsperson. Hvem 
er han?“ spurgte Sebastian og nikkede i retning af Martin.

 „En eller anden modefotograf,“ svarede Amy med et skuldertræk.
 „Og hvor er din mand?“
 „Hjemme. Han nåede ikke med.“
 „Vil det sige,“ sagde Sebastian og bøjede hovedet for at hviske ind i 

hendes øre, „at du er alene i byen natten over?“
 „Ja.“
 „Og du, der ser så ...“ Sebastian rystede på hovedet, mens han forsøgte 

at finde de rette ord „... overmåde godt ud og er helt alene i en fremmed 
by, får mig til at føle, at det er min pligt at beskytte dig imod klamme 
typer som fyren derovre.“ Han kyssede hende blidt på halsen. „Jeg vil 
have dig. Lige nu.“

 „Undskyld mig, venner.“ Tammy masede sig forbi dem, og Amy rød
mede helt op til hårrødderne. „Hvordan går det, Sebastian? Dejligt at 
se dig igen.“
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 „Glimrende, tak,“ svarede Sebastian uforstyrret. „Og hjerteligt til
lykke med den tydeligvis succesfulde åbning.“

 „Tak,“ nikkede Tammy glad. „Ja, det går faktisk rigtig godt. Gud og 
hvermand ser ud til at være dukket op, og jeg burde få noget omtale i 
pressen. Hør, hvis jeg ikke ser dig senere: Et par stykker af os går over 
på La Famiglia ved King’s Road for at spise noget aftensmad senere. Jeg 
håber, at I begge to vil have lyst til at gå med.“

 „Tammy!“ kaldte en stemme inde fra butikken.
 „Jeg kommer!“ Hun hævede det ene øjenbryn. „Beklager. Ses, I to.“
 „Shit!“ hviskede Amy og kiggede efter Tammy, der snoede sig igen

nem mængden. „Hun må have set os.“
 „Amy, min skat, det her er ikke Southwold, og Tammy er ikke din 

veninde Marie. Hun er en moderne storbykvinde, der er komplet lige
glad med, om vi har en lille affære eller ej,“ svarede Sebastian.

 „Du får mig til at lyde så ... provinsiel,“ hviskede Amy.
 „Jeg har aldrig set nogen se mindre provinsiel ud, end du gør i aften, 

min skat. Lad os nu gribe chancen, mens vi har den, og nyde vores aften.“
 Amy vidste, at hun allerede havde fået alt for meget champagne, men 

hun var til en glamourøs fest i London i en vidunderlig kjole, og – bedst 
af alt – Sebastian var ved hendes side.

 En time senere hviskede Sebastian i hendes øre. „Okay, kan vi ikke 
godt gå nu? Jeg har fået nok.“

 „Men jeg morer mig så herligt, og jeg har ikke lyst til, at det skal slutte 
lige nu. Bare ti minutter mere,“ bad hun.

 Det lykkedes ham til sidst at slæbe hende hen til døren og ud på 
fortovet udenfor. „Kom, du trænger til noget at spise,“ sagde han.

 „Jeg har det fint,“ sagde hun og hikkede, hvorefter hun kyssede ham 
på kinden ... netop som en blitz lynede i ansigtet på dem.

 „Mr. Girault, må vi ikke få navnet på Deres ledsager til billedteksten?“ 
spurgte fotografen.

 „Nej, I må fandeme ej!“ svarede Sebastian vredt og slæbte den gri
nende Amy hen ad gaden, inden nogen kunne nå at tage flere billeder. 
„Det der var ikke så godt, min skat. Det billede kan ende i et skide 
sladderblad!“
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 „Betyder det, at vi kommer i Hello!?“ Amy slingrede en smule usikkert 
hen ad gaden, og Sebastian kunne ikke lade være med at smile.

 „Det glæder mig, at du ser positivt på det. Jeg er ikke så sikker på, at 
din mand vil gøre det samme.“

 „Han læser aldrig Hello!, og i aften er jeg helt ærligt totalt ligeglad 
med, hvem der ser det.“

 „Det er ikke sikkert, du har det på samme måde i morgen,“ mumlede 
Sebastian og styrede hende ind i det lokale minimarked for at købe lidt 
mad til dem, da hun tydeligvis ikke havde haft godt af at drikke på tom 
mave. Så førte han hende videre til Sloane Gardens og låste døren til sin 
lejlighed op. Amy slingrede indenfor og smed sig på sofaen. „Åh, jeg 
har haft sådan en dejlig aften,“ sukkede hun og rakte armene ud mod 
Sebastian. Hun knugede ham ind til sig. „Og jeg elsker dig.“

 „Jeg elsker også dig, din fyldebøtte. Nu bliver du lige her, mens jeg 
laver kaffe og rister noget brød til os.“

 Da Sebastian vendte tilbage til stuen, var Amy faldet i en dyb søvn. 
Han sukkede, fandt et slumretæppe, lagde det forsigtigt over hende og 
gik alene ind i soveværelset.
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Tammy vågnede til duften af frisklavet kaffe. Stadig halvt sovende 
åbnede hun øjnene, da Nick kom ind i soveværelset med en bakke 

med friske croissanter og et udvalg af morgenaviser.
 „Åååh, hvad er klokken?“ spurgte hun, hæs efter alt for mange Marl

boro Lights aftenen før. Hun røg efterhånden kun til fester, og det gjorde 
ikke noget godt for hende.

 „Næsten ti.“
 „Åh nej. Jeg sagde til Meena, at jeg ville komme klokken ni og være 

med til at rydde op efter i går.“ Tammy satte sig op og strøg det uglede 
hår væk fra sit ansigt.

 „Jeg ringede til hende og sagde, at du stadig sov, og hun svarede, at 
du bare skulle tage det roligt, og at hun bare går i gang. Meena er et af 
den slags mennesker, der elsker at føle sig nyttig.“

 „Ja, det er jeg klar over,“ lo Tammy. „Jeg tror også, at hun morede sig 
i går. Der var en oldgammel mandlig fotomodel med toupé, der lagde 
an på hende, og hun nød det.“

 Nick satte sig på sengen ved siden af hende og bredte aviserne ud. 
„Udmærket, frue. Jeg købte selvfølgelig kun dem, hvor der stod noget 
om dig,“ sagde han med et stort smil.

 Tammy kastede sig over de fire aviser, som alle sammen havde foto
grafier af hende med forskellige gæster samt en kort følgetekst.

 „‘Tammy Shaw fejrer åbningen af sin nye tøjforretning, Reborn. Den 
tidligere fotomodel Tammy Shaw, der her ses sammen med sin kæreste, 
den succesfulde antikvitetshandler Nick Montague, var vært for en bred 
vifte af kendisser.’ Du ser utroligt flot ud, skat.“ Hun kyssede ham på 
halsen og gik videre til den næste avis.

 „Jeg tror, missionen er lykkedes for dig,“ sagde Nick.
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 „Ja, og gudskelov, at det er overstået. Nu kan jeg komme videre til 
den alvorlige del, som handler om at tjene penge.“ Tammy tog Nicks 
hånd. „Tak for al din hjælp i går aftes. Du var fantastisk.“

 „Pjat med dig. Jeg forventer, at du gør det samme for mig, når jeg 
slår dørene op i næste måned og inviterer de lokale hjemløse på et 
glas lemonade og en ostemad,“ lo Nick og kyssede hende på panden. 
„Der er faktisk et sted, jeg gerne vil vise dig, inden du tager hen til 
butikken.“

 Nick kørte Tammy over Albert Bridge i tung trafik og holdt til sidst 
ind foran et victoriansk hus i en rar gade med træer og udsigt til Batter
sea Park på den anden side.

 „Hvad siger du til det?“ spurgte han.
 „Til hvad?“
 „Det hus vi holder foran.“
 Tammy granskede det. „Det virker meget ... stort.“
 „Det er det i hvert fald. Kom, jeg har nøglerne. Lad mig vise dig rundt.“
 Nick slæbte Tammy rundt på alle tre rummelige etager og åbnede til 

sidst bagdøren, som førte ud til en stor have.
 „Nå, hvad siger du så?“
 „At det ville være et fantastisk godt hus til en børnefamilie,“ sagde 

Tammy forvirret.
 „Bestemt. Det er også det, jeg godt kan lide ved det. Hvad ville du, 

miss Shaw, sige til at have vores afkom til at spæne rundt i haven her, 
mens vi sidder på terrassen og nyder et glas i solnedgangen?“ Nick så 
lige frem for sig og havde hænderne boret dybt ned i lommerne, mens 
han talte.

 „Jeg ... Nick, hvad mener du egentlig?“
 „Jeg spørger vel, om du ikke med tiden kunne overveje at rykke ind 

her i huset, i stedet for at jeg køber noget småt til mig selv? Og om du 
vil overveje at sætte det afkom i verden, der skal spæne rundt i haven.“ 
Han vendte sig omsider imod hende og smilede. „Jeg kan ikke komme 
i tanke om nogen, jeg hellere vil slå mig ned sammen med.“

 Tammy rystede på hovedet. „Det kan jeg heller ikke,“ svarede hun 
stille.
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 Han gik hen og lagde armene om hende. „Godt. Tammy?“
 „Ja?“ Hun så op på ham.
 „Der er nogle ting, jeg skal have styr på, før jeg helt og fuldt kan 

forpligte mig, men du skal vide, at det er det, jeg har i sinde at gøre.“
 „At du skal have startet forretningen, mener du? Det forstår jeg godt, 

Nick. Der er ikke noget, der haster.“
 „Der er både det og noget andet, som jeg vil fortælle dig om, lige så 

snart jeg kan. Men hvis du i princippet glæder dig ved tanken om at bo 
her i huset sammen med mig, vil jeg lægge et bud og se, om jeg kan få 
det. Jeg synes virkelig, huset har et stort potentiale, og jeg tror, vi kan 
få et fantastisk hjem ud af det.“

 „Ja,“ svarede Tammy helt overvældet. „Det tror jeg også.“

Amy følte, at hun lå og sov på en karrusel, og at hun skulle af med det 
samme, så hun kunne kaste op. Hun satte sig brat op med smagen af 
galde i munden. Der var fuldstændig mørkt i rummet, og hun havde 
overhovedet ingen erindring om, hvor hun var.

 „Hjælp,“ klynkede hun og kom vaklende op af den sofa, hun havde 
ligget på, for at lede efter en lyskontakt. Det gik ikke ret godt, og hun 
slog skinnebenet hårdt imod noget.

 „Av!“
 Døren gik op, og der stod Sebastian badet i lyset fra gangen. „God

morgen.“
 „Jeg skal ud på badeværelset,“ lykkedes det hende at få frem på vej 

hen mod ham.
 „Lige der,“ sagde han og pegede, og Amy løb.
 Hun nåede det kun lige akkurat, inden hun kastede op. Da hun havde 

vasket ansigtet i koldt vand, granskede hun sit spejlbillede. Øjenmakeup
pen fra aftenen før var ikke længere omkring, men under øjnene. Det 
opsatte hår var gledet halvt ned, og den smukke aftenkjole var krøllet 
og plettet.

 „Åh gud,“ stønnede hun og åbnede døren. Mens hun vaklede til
bage igennem gangen, begyndte gårsdagens begivenheder at dukke 
op i hendes hoved. Sebastian var ude i køkkenet, og hun kunne dufte 
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kaffe. Det fik hende til at styrte tilbage til badeværelset for at kaste op 
igen.

 „Stakkels dig,“ bemærkede Sebastian, da hun igen vendte tilbage til 
køkkenet. „Du har det vist lidt skidt, hva’?“

 „Det er noget af en underdrivelse,“ indrømmede Amy, idet hun lod 
sig dumpe ned på en stol og satte albuerne på det smalle bord. „Gjorde 
jeg mig selv fuldstændig til grin i går aftes?“

 „Overhovedet ikke. Du var ballets dronning. Er der noget, jeg må 
byde dig?“

 „Noget vand, tak, og et par hovedpinepiller, hvis du har nogen.“
 „Okay.“ Sebastian fandt et glas vand og nogle piller, og Amy sank 

med forsigtighed og håbede bare, at de ikke ville komme op igen.
 „Jeg beklager virkelig.“ Hun rystede på hovedet. „Jeg forstår ikke, 

hvordan jeg kunne blive så fuld. Jeg mindes ikke, at jeg drak ret me
get.“

 „Det kan alt for nemt ske ved den slags begivenheder,“ sagde Se
bastian. „Man tømmer et glas, og så dukker der et nyt op helt af sig 
selv. Man mister overblikket over, hvor meget man har drukket. Jeg 
går heller ikke ud fra, at du havde fået det mindste at spise først.“

 „Næ, ikke siden morgenmaden,“ sagde Amy.
 „Så måtte det jo gå sådan.“
 Hun så op på ham. „Er du vred på mig?“
 „Kun af egoistiske årsager. Vi havde en enestående chance for at 

tilbringe natten sammen, og så faldt du i søvn på sofaen. Men intet er 
så skidt, at det ikke er godt for noget: Jeg kunne fortælle Tammy sand
heden, da hun ringede for at spørge efter dig i går aftes.“

 Amy så forfærdet op på ham. „Hvor fik hun dit nummer fra?“
 „Hun ringede til Posy.“
 „Åh gud,“ jamrede Amy. „Så ved Posy også, hvor jeg er.“
 „Ja, men bare rolig – jeg ringede til hende og forklarede, hvad der 

var sket, og hun bad mig hilse dig og sige, at børnene har det fint. Jeg 
sagde, at det måske var bedst, hvis du kørte tilbage til Admiral House 
sammen med mig, og at hun hentede børnene fra skole. Så mødes vi alle 
sammen dér senere.“
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 „Jeg er virkelig ked af at give dig al den ulejlighed, Sebastian. Jeg har 
det enormt skidt med det.“

 „Det gør ikke noget, Amy.“
 „Men hvad nu, hvis de tror ...“ Hun bed sig i læben. „... at du og jeg ...“ 
 „Sådan som du ser ud her til morgen, tror jeg ikke, at nogen vil sætte 

spørgsmålstegn ved vores forklaring. Skal jeg ikke lave et karbad til dig, 
så du kan blive vasket lidt?“

 „Åh nej!“ udbrød Amy og slog hænderne for ansigtet. „Tasken med 
mit tøj er henne i Tammys butik.“

 „Ja, det må vi få gjort noget ved. Jeg skal alligevel ud at købe en avis, 
så jeg kan hente tasken, mens du tager et bad. Jeg kan også returnere 
skoene og aflevere den smukke kjole, Tammy lånte dig, på et renseri 
og give hende sedlen, så hun kan hente den senere. Hvad siger du til 
det?“

 Amy nikkede taknemligt. „Vær sød at undskylde på mine vegne, og 
sig tak for invitationen og lån af kjolen.“

 Da Sebastian var gået, lå hun i badevandet, der duftede af lavendel, 
og havde frygtelig dårlig samvittighed over sin opførsel, samtidig med 
at hun nød, at Sebastian havde taget hånd om situationen på hendes 
vegne. Det var helt anderledes end med Sam, der altid afventede, at hun 
sørgede for og planlagde alting.

 Da Amy stod op af badet og svøbte sig ind i Sebastians badekåbe, der 
duftede vidunderligt af ham, var han vendt tilbage og stod i køkkenet 
og stegte pølser, bacon og æg. Et par croissanter var ved at blive lunet i 
ovnen. „Du har sikkert ikke lyst til mad, men det bedste, du kan gøre, 
er at spise noget.“ Han stillede et glas appelsinjuice foran hende. „Drik 
ud, frøken. Få noget Cvitamin indenbords.“

 „Tak.“ Amy nippede til glasset, mens hun betragtede Sebastian i 
køkkenet. „Du er meget huslig.“

 „Når man har været alene så længe, som jeg har, har man ikke noget 
valg.“

 „Det er utroligt længe siden, nogen har lavet morgenmad til mig,“ 
sagde hun længselsfuldt.

 „Så må du nyde det, mens du kan,“ sagde han. Han fordelte maden 
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på to tallerkener og stillede den ene foran hende. Så satte han sig ned på 
den anden side af bordet.

 „Øh ... hvor er vi egentlig helt nøjagtig?“ spurgte hun og stak prøvende 
et stykke bacon i munden.

 „Hvis du mener, hvor min lejlighed ligger, så er vi to minutters gang 
fra Sloane Square,“ svarede Sebastian, „og omkring fem minutters gang 
fra Tammys butik.“

 „Hvor må det være dejligt at bo så centralt.“
 „Da jeg købte lejligheden for seks år siden, var jeg helt ærligt ikke 

sikker på, om jeg ville bryde mig om at bo her. Min kone og jeg boede i 
en skøn lille landsby i Dorset. Vi var i høj grad en del af lokalsamfundet, 
og inderst inde er jeg en bondeknøs, men efter hendes død længtes jeg 
efter et sted, hvor jeg kunne være anonym, hvor ingen ville tale til mig, 
og hvor jeg ikke hele tiden blev mindet om hende.“

 „Du ville starte på en frisk.“
 „Ja.“ sagde han. „Mine venner mente, at jeg forsøgte at flygte fra for

tiden, og det gjorde jeg måske også, men jeg er af den overbevisning, at 
man skal gøre, hvad man føler er bedst for sig selv, når man sørger. Jeg 
følte, at det her var det bedste for mig.“

 „Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan du klarede at miste din kone 
og det barn, I ventede, på én gang.“

 „Det sværeste var den forventning om stor lykke, der gik forud for 
hendes død. Altså kontrasten imellem at vente et barn og forvente al den 
glæde, som det fører med sig, og så faktisk opleve det totalt modsatte, 
at to liv slutter. Ingen ved, hvad de skal sige til en. Enten forsøger de 
at ignorere det og muntre en op, eller også går de i den anden grøft og 
behandler en med overdreven forsigtighed.“ Han trak på skuldrene. 
„Alle var meget velmenende, men der var bare ikke noget, der kunne 
lindre sorgen.“

 „Bortset fra at skrive.“
 „Ja. Da mit virkelige liv lå i ruiner, følte jeg nok, at det var det eneste 

sted, hvor jeg havde kontrollen. Jeg kunne lege Gud og bestemme, hvem 
der skulle leve, hvem der skulle dø, og hvem der skulle være lykkelige 
og ulykkelige. Arbejdet forhindrede mig i at gå fra forstanden.“
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 „Men du ønsker vel stadig hver eneste dag, at det hele var gået ander
ledes? At din kone stadig var i live?“ sagde Amy.

 „Jeg er blevet mere fatalistisk, end jeg var. Hvis hun havde levet, ville 
vi sikkert stadig bo i den landsby i Dorset. Jeg var måske blevet redaktør 
for den avis, jeg arbejdede på, og jeg ville aldrig have skrevet romanen. 
Sådan en tragedie vil enten knuse en eller gøre en stærkere, og jeg tror, 
jeg blev stærkere. Jeg er langt mindre overfladisk end før og helt afgjort 
et bedre menneske. Og hvis mit liv ikke havde taget den forfærdelige 
drejning, så ville vi to ikke sidde her og spise morgenmad sammen, Amy.“ 
Sebastian tog hendes hånd hen over bordet. „Og jeg ville have været ked 
af ikke at møde dig.“

 „Selv efter min opførsel i går?“
 „Ja. Selvom det kun var for en enkelt aften, nød jeg at forestille mig, 

at vi boede sammen. At vi var et rigtigt par, der gik i byen sammen. Jeg 
var enormt stolt over at være sammen med dig.“

 „Indtil jeg blev plørefuld, går jeg ud fra,“ sagde hun.
 „Det var faktisk dejligt at se dig så glad. Jeg tror, at der er en rigtig 

festabe gemt i dig. Sådan er du ikke i Southwold.“
 „Jeg plejer hverken at have tid eller råd til at more mig. Jeg havde helt 

glemt, hvordan det føles, og nu ...“ Amy fik tårer i øjnene og rystede på 
hovedet. „Det er forfærdeligt at sige det, men jeg har slet ikke lyst til at 
tage hjem.“

 Sebastian gav hendes hånd et klem. „Så lad være.“
 „Åh gud, hvis bare livet var så enkelt. Men det er det ikke, når man 

har børn.“
 „Selvfølgelig er det ikke det, men måske bør du prøve at se helt bort 

fra mig og bare spørge dig selv, om du ville have lyst til at blive sammen 
med Sam, hvis jeg ikke var en del af billedet?“

 „Der er ingen tvivl om, at jeg havde overvejet, om jeg skulle forlade 
ham, selv før du og jeg var sammen. Problemet er, at han er helt oppe 
at køre lige nu over udsigten til at købe Admiral House. Jeg kan ikke 
påstå, at han behandler mig elendigt, for det gør han ikke. Han gør sig 
faktisk stor umage med at forbedre sig.“

 „Måske har han opdaget, at der foregår noget.“
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 „Nej, det tvivler jeg stærkt på! Hvordan skulle han have kunnet det?“ 
Hendes hjerte begyndte at hamre. „Hvis han nogensinde fandt ud af 
det, så ...“ 

 Sebastian rejste sig. „Lad os glemme alt om din mand og nyde den 
smule tid, vi har sammen, ikke?“ Han trak hende op at stå, kyssede 
hende og førte hende i retning af soveværelset.

Amy var meget stille på køreturen tilbage til Southwold. Hun knugede 
Sebastians hånd i sin og lukkede øjnene. Selvfølgelig glædede hun sig 
til at se børnene igen, men tanken om at vende tilbage til deres elendige 
sommerhus og – værst af alt – Sam var forfærdelig.

 Kan jeg gøre det? Kan jeg forlade ham? spurgte hun sig selv.
 Måske kunne hun leje et lille hus i Southwold og give sig selv et 

pusterum, mens hun overvejede sine muligheder. Det ville være forkert 
at løbe direkte i favnen på Sebastian, selv hvis han ikke havde boet 
hos hendes svigermor i Admiral House. Han skulle lære hendes børn 
at kende og omvendt, inden de lagde langsigtede planer.

 Amy betragtede ham diskret. Han var koncentreret om vejen foran dem 
og nynnede til den klassiske musik i radioen. Det var ikke bare deres elskov, 
der blev bedre for hver gang – jo mere hun lærte ham at kende, des bedre 
syntes hun om ham. Han var rar, sjov og blid, meget ligefrem og utroligt 
kompetent. Det fik hende til at føle sig værdsat, beskyttet og elsket.

 Han var i al korthed Sams diametrale modsætning. Og Amy vidste, 
selv efter så kort tid, at hun ønskede at være sammen med ham.

 Sebastian standsede bilen lige før indkørslen til Admiral House. Han 
rakte ud efter hende, og hun puttede sig ind i hans favn.

 „Jeg vil bare sige, at jeg elsker dig, og at jeg ønsker at være sammen 
med dig, men at jeg godt forstår, hvor vanskelig situationen er for dig. 
Jeg vil vente så længe, som jeg på nogen måde kan, mens du beslutter, 
hvad du vil gøre.“

 „Tak,“ hviskede Amy. Hun tog en dyb indånding. „Lad os få det 
overstået.“

 Sara og Jake sad i køkkenet og spiste muffins, som de lige havde bagt 
sammen med Posy.
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 „Mor, mor!“ De kastede sig over Amy, da hun og Sebastian kom ind.
 „Hej, skattebørn. Har I været søde børn?“
 „Det ved jeg ikke, men vi har haft det skønt,“ sagde Jake. „Og far er 

her også.“
 Det vendte sig i maven på Amy. „Er han det?“
 „Ja, han er inde i stuen sammen med farmor. Faaaar! Mor er her!“ 

råbte Sara.
 Døren til stuen gik op, og Sam og Posy kom ud. Sam havde et bundt 

papirer og nogle sammenrullede byggeplaner i hænderne.
 „Hej, skat.“ Sam gik hen til Amy og kyssede hende. „Jeg er ked af, 

at jeg ikke kunne være med i går, men du vil forstå det, når du hører 
hvorfor.“

 Posy, der var kommet ud i køkkenet i hælene på Sam, så Sebastian 
stirre på Sam, da han omfavnede Amy. Udtrykket i Sebastians ansigt 
fortalte hende noget, hun slet ikke havde lyst til at vide. „Nå, havde I 
en god tur tilbage, I to?“

 „Ja tak, Posy,“ svarede Sebastian. „Men hvis I vil undskylde mig, må 
jeg hellere gå op og få lavet noget.“

 Han skulle lige til at gå, men blev stoppet af Sam. „Inden du går, skal 
du næsten se det, jeg lige har vist mor.“ Sam førte Amy hen til bordet og 
rullede byggeplanerne ud, og Sebastian fulgte modvilligt efter. „Kan du 
genkende det her, skat?“

 Amy stirrede på det, der tydeligvis var en arkitekttegning af grund
planen til et hus. Hun rystede på hovedet. „Nej.“

 „Kan du huske den forfaldne lade, der ligger omkring tre hundrede 
meter bag ved Admiral House, lige på kanten af grunden, bag ved pinje
træerne?“

 „Øh, svagt,“ nikkede Amy.
 „Jeg kender godt laden. Jeg gik en tur den vej sidste weekend,“ sagde 

Sebastian. „Det er et smukt sted.“
 „Netop,“ sagde Sam. „Jeg har talt med den arkitekt, der arbejder 

på en plan for lejlighederne, og han mener, at vi kan få tilladelse til 
at bygge laden om til en bolig. Og hvis vi kan det, skat,“ sagde han 
og smilede til Amy, „bliver det vores nye hjem. Du kan se her, at han 
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har tegnet en stor højloftet stue, et stort køkken, et legeværelse til 
børnene ... og fire værelser ovenpå. Hvad siger du så? Vil du ikke gerne 
bo der?“

 Amy tvang sig selv til at smile og nikke. „Det ser fantastisk ud,“ sagde 
hun.

 „Jeg sagde jo, at jeg nok skulle skaffe dig et skønt hus en dag. Hvad 
mener du, Seb?“

 Sams familiære forkortelse af hans navn sendte et gys igennem ham. 
„Jeg synes, det ser fantastisk ud. Men hvis I vil have mig undskyldt, så 
er jeg virkelig nødt til at trække mig tilbage nu. Farvel, Sam. Farvel, 
Amy.“ Han nikkede til dem og forlod køkkenet.

 „Nå, hvem har lyst til en kop te?“ spurgte Posy i et forsøg på at lette 
den trykkede stemning.

 „Jeg er nødt til at smutte ind på kontoret og foretage nogle opring
ninger.“ Sam så på sit ur. „Husk, at landmåleren kommer klokken ti i 
morgen formiddag, mor.“

 „Ja, selvfølgelig,“ sagde Posy.
 „Hvis der ikke kommer noget alvorligt i vejen, burde vi være klar til 

at skrive under på papirerne i næste uge.“
 „Ja, det har du allerede sagt tre gange, Sam,“ sagde Posy tålmodigt.
 „Jeg er nok bare bange for, at du vil ombestemme dig i sidste øjeblik, 

men det gør du ikke, vel, mor?“
 „Nej, det gør jeg ikke, Sam.“
 „Skal jeg så ikke komme tilbage og hente dig om en times tid, Amy?“ 

spurgte Sam.
 Hun nikkede, selvom hun inderst inde ønskede, at han aldrig ville 

hente hende. Da hendes mand var gået, følte Amy sig træt og trist. Hun 
satte sig tungt ned ved bordet, og begge børnene klatrede omgående op 
på skødet af hende. Posy så udtrykket i Amys ansigt og spurgte børnene, 
om de ikke havde lyst til at se fjernsyn inde i stuen. Det ville de gerne, 
og hun tog dem med derind.

 „Du ser helt smadret ud, min ven,“ sagde Posy, da hun vendte tilbage 
og satte vand over til te.

 „Det er jeg også,“ sukkede Amy. „Jeg er ikke vant til at være sent oppe 
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eller drikke alkohol. Jeg skammer mig over at måtte sige, at jeg drak alt 
for meget og faldt bevidstløs om på Sebastians sofa.“

 „Ja, det fortalte han. Men indimellem kan det nu være godt at more 
sig lidt.“

 „Jeg har ikke tænkt mig at gøre det til en vane, Posy. Jeg har trods alt 
ansvaret for to børn. Men hvordan har du det med at slippe Admiral 
House?“ spurgte Amy for at skifte emne.

 „Jeg prøver at tænke positivt. Hvis vi skriver under i næste uge, kan 
jeg byde på det skønne lille hus inde i byen, som vi kiggede på sidste 
weekend. Det er da spændende, ikke?“

 „Er det?“ Amy betragtede Posy, mens hun hældte vand i tepotten. 
„Er du fuldstændig sikker på, at du vil af med Admiral House?“

 „Selvfølgelig er jeg ikke det, men det betyder ikke, at jeg ikke godt 
kan se, at det er det rigtige at gøre, for det er det.“ Hun kiggede på sin 
svigerdatter. „Nogle gange skal man følge sit hoved, selvom hjertet siger 
en, at man skal gå i den modsatte retning, min ven. Den slags hårde 
beslutninger står vi alle sammen over for en gang imellem, ikke sandt, 
min ven?“

 Amy blev varm i kinderne, selvom hun vidste, at Posy talte om sit 
eget dilemma. „Jo,“ lykkedes det hende at svare.

 „Og desuden tror jeg, at jeg kunne blive rigtig lykkelig i det hus inde 
i byen. Jeg vil selvfølgelig savne haven her, men den er alligevel ved at 
tage magten fra mig. Hvad siger du til at bo i den gamle lade, hvis det 
lykkes Sam at få tilladelse til at bygge den om?“

 „Det lyder da fantastisk.“ Amy gjorde sit bedste for at lade, som om 
hun var begejstret. „Men jeg vil ikke begynde at håbe på for meget.“

 „Jeg kan nu temmelig godt lide tanken om, at der stadig bor en Mon
tague på ejendommen med sin familie. Det gør ligesom bruddet mindre 
definitivt, og det betyder selvfølgelig også, at jeg stadig kan komme på 
besøg,“ smilede Posy.

 „Ja, selvfølgelig,“ sagde Amy. „Hvis det altså bliver til noget.“
 „Jeg forstår godt, at du er skeptisk over for Sams evner som forret

ningsmand, men jeg har sjældent set ham så begejstret for noget. Det 
må gøre livet meget nemmere for dig, at din mand er så glad og tilfreds.“
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 Amy følte, at Posy snagede, og hun orkede ikke rigtig at snakke med 
hende. „Ja, selvfølgelig.“ Hun rejste sig. „Hvis det er okay med dig, går 
jeg ind og ser lidt fjernsyn sammen med børnene.“

 Posy så Amy forlade køkkenet og sukkede. For en gangs skyld ønskede 
hun, at hun ikke var blevet så klog med alderen. 
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Tammy arbejdede hårdt med en stor hjælpende hånd fra Meena og 
fik butikken nogenlunde klar til at åbne for kunder. Der havde 

ligget en masse telefonbeskeder, primært fra journalister og dernæst 
kunder, der ville høre, hvornår butikken var åben.

 „I morgen åbner vi for alvor,“ sagde Meena på deres tur ned i kælderen 
efter de allersidste kjoler.

 „Ja. Men hvis vi er færdige nu, vil jeg smutte over til Nicks forretning. 
Han har inviteret mig ud at spise.“ Tammy vendte sig mod Meena og 
smilede. „Du har været sådan en stjerne. Må jeg ikke invitere dig ud at 
spise i næste uge som tak?“

 „Det behøves ikke, men jo, det vil være mig en fornøjelse, Tammy.“
 „Jeg kunne ikke have gjort det uden dig,“ sagde hun og gav Meena 

et stort knus.
 „Og du har givet mit liv indhold igen, så det er en god ordning for os 

begge to. Ha’ en dejlig aften. Vi ses i morgen.“
 Tyve minutter senere stod Tammy foran Nicks butik og kiggede ind 

ad vinduet. Et par runde spejle i art decostil hang på væggen i usynlige 
wirer, og en udsøgt lysekrone fra Murano med utallige rækker af fine 
krystaller hang over en chaiselong betrukket med det originale lyse 
læder. Kærlighed og stolthed vældede op i hende, da hun trådte ind i 
butikken. Hun kunne høre nogen hamre voldsomt nede i kælderen.

 „Det er bare mig, skat!“ råbte hun ud over gelænderet.
 „Okay! Jeg kommer om et øjeblik!“ råbte Nick og genoptog sin hamren.
 Tammy slentrede rundt i butikslokalet, som var ved at være fyldt op 

med de møbler, Nick så omhyggeligt havde samlet sammen igennem de 
sidste to måneder. En mobiltelefon ringede et sted i lokalet, og hun fandt 
den efter en kort søgen på det bord af satintræ, Nick brugte til skrivebord.
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 „Nick, der er telefon!“ råbte hun ned ad trappen, men han blev ved med 
at hamre, og hun tog telefonen. „Hej, det er Nick Montagues telefon.“

 Der var stille et øjeblik, og så blev der lagt på i den anden ende. 
Tammy tjekkede listen over indgående opkald og så, at der stod ‘EN’ ud 
for det seneste nummer. Opkaldet lige under det var fra ‘Mor’, og hun 
bemærkede, at de havde det samme områdenummer, så det var tyde
ligvis et opkald fra Southwold. Hammerslagene nedenunder standsede 
omsider, og Nick kom svedig og støvet op ad trappen.

 „Du har et mistet opkald,“ sagde Tammy. „Jeg tog telefonen, men 
personen i den anden ende lagde bare på. Det var en, der hedder ‘EN’.“

 „Åh ja, det er en kammerat, der er ved at tjekke et par fantastiske 
marmorlamper ud for mig,“ sagde Nick og trak i sin jakke.

 „En der bor her i London?“ spurgte Tammy henkastet.
 „Ja, han bor her i London. Skal vi se at komme af sted, skat?“

„Hej Sebastian,“ sagde Freddie, idet han åbnede sin hoveddør. „Tak, 
fordi du ville komme.“

 „Det er mig en fornøjelse,“ svarede Sebastian, da Freddie førte ham 
ind i stuen, hvor ilden blussede i kaminen. „Jeg glæder mig helt ærligt 
over enhver undskyldning for at forlade computeren.“

 „Du kæmper med det?“
 „Ja. Lige nu er jeg midt i historien, og for mig føles det at skrive en bog 

ligesom at svømme over Den Engelske Kanal: Man starter fuld af energi 
og forventning, og når man så er halvvejs og ikke kan se land hverken 
bag sig eller foran, går det op for en, at man er kommet for langt til at 
vende om, men heller ikke er i nærheden af at være færdig. Jeg håber, 
du forstår, hvad jeg mener,“ tilføjede Sebastian, idet han satte sig ned i 
den stol, Freddie havde angivet.

 „Øl, eller måske et glas vin?“
 „Det ville være dejligt med en øl, tak.“
 Freddie vendte tilbage med to flasker, rakte Sebastian den ene og satte 

sig ned. „Skål.“
 „Skål.“
 De drak en slurk, og Sebastian afventede, at Freddie skulle forklare, 
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hvorfor han ville tale med ham. Der gik et stykke tid, før Freddie flyt
tede blikket fra ilden.

 „Der er faktisk et par ting, jeg gerne vil tale med dig om. Jeg har brug 
for det, man kunne kalde en objektiv vurdering. Du kender Posy, og det 
er mit indtryk, at du holder af hende, men du er samtidig ikke alt for 
følelsesmæssigt involveret. Jeg ved også fra den korte forfatterbiografi i 
din bog, at du tidligere har været nyhedsjournalist, så jeg tror ikke, du 
vil blive alt for chokeret over det, jeg har at sige.“

 „Jeg forstår. Jeg lover selvfølgelig at holde alt, hvad du fortæller mig, 
for mig selv.“

 „Tak. Jeg har svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal begynde.“ 
Freddie kløede sig i håret. „Det første er, at jeg er temmelig bekymret 
over, at Posys søn vil købe Admiral House.“

 „Okay. Mener du ikke, at man kan stole på ham?“
 „Det er ikke så meget ham, men snarere hans forretningspartner og 

økonomiske bagmand, en herre ved navn Ken Noakes.“
 „Hvordan det?“
 „Posy bad mig om at kigge på papirerne, og jeg lagde mærke til, at 

denne Noakesfætter ikke står som medejer af selskabet, og at hans navn 
heller ikke figurerer på de juridiske dokumenter. Jeg har været advokat i 
fyrre år, så jeg er stødt på flere tvivlsomme figurer i ejendomsbranchen, 
end de fleste mennesker har spist ærter. Og hvis det er denne mand, der 
finansierer hele foretagendet, hvilket det må være, eftersom vi begge to 
ved, at Sam ikke ejer en klink, så er det virkelig mistænkeligt, at hans 
navn ikke er at finde nogen steder.“

 „Okay. Jeg kan helt sikkert få en gammel journalistkollega til at 
under søge sagen og se, om der er noget på ham. Jeg kender en, der kan 
spotte den slags fusk på lang afstand.“

 „Det ville være enormt pænt af dig, Sebastian. Jeg ville hade at se 
Posy blive snydt i forbindelse med salget af Admiral House. Og imellem 
os – jeg har kun mødt ham i forbifarten, men jeg kan ikke påstå, at jeg 
er nogen stor fan af Sam heller. Det er bare ikke noget, man kan sige til 
en mor, vel?“

 „Nej, det kan man ikke.“
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 „Har du truffet ham?“ spurgte Freddie.
 „Ja, jeg har faktisk mødt ham et par gange, og jeg deler desværre din 

opfattelse.“
 „Jeg har virkelig ondt af hans søde kone. Han slår mig som en tem

melig aggressiv type. Og Posy siger altid, at Amy er meget blid og efter
givende.“

 „Det er hun, ja.“
 Der blev stille igen. Freddie rejste sig for at lægge brænde på en ild, der 

ikke trængte til mere brænde, og vendte sig så mod Sebastian. „Pokker tage 
det! Jeg må have en whisky, inden jeg siger mere. Vil du have en med?“

 „Nej, ellers tak. Så får jeg slet ingenting skrevet i eftermiddag,“ smi
lede han. Freddie forlod stuen, og da han vendte tilbage med whiskyen, 
havde han et dystert udtryk i ansigtet. Det gik straks op for Sebastian, 
at alt det, de indtil da havde talt om, bare var en mindre bekymring, 
og at han først nu ville få at vide, hvad det var, Freddie i virkeligheden 
havde brug for at tale med ham om. Freddie satte sig ned og tog en stor 
slurk af sit glas.

 „Tja,“ sukkede han og kiggede på Sebastian. „Tilgiv mig, at jeg sådan 
trækker tiden ud. Du vil forstå det, når du hører, hvad jeg har at sige. 
Og det bliver første gang, de oplysninger kommer over mine læber. Jeg 
håber, jeg kan regne med, at du kan holde på en hemmelighed.“

 „Det kan du,“ bekræftede Sebastian.
 Freddie tog en dyb indånding og tømte sit glas. „Godt, så begynder 

jeg ...“ 

En time senere havde Sebastian drukket er par whiskyer sammen med 
Freddie, og flasken stod halvtom på bordet.

 „Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige.“
 „Nej,“ sagde Freddie. „Hvad er der at sige?“
 „Jeg er forfatter, og jeg tror ikke, jeg nogensinde kunne have opdigtet 

en situation, der er så tragisk.“
 „Men jeg kan forsikre dig for, at hvert eneste ord, jeg har sagt, er 

sandt. Desværre,“ tilføjede Freddie. „Hvis du leder længe nok, kan du 
finde det hele på internettet.“
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 „Og du er sikker på, at Posy stadig ikke ved det?“
 „Ja. Det gør hun ikke. Da jeg mødte hende igen efter så mange år, gik 

jeg ud fra, at hun vidste det på nuværende tidspunkt – at nogen måtte 
have fortalt hende det. Men hun var jo borte fra Admiral House i mere 
end femogtyve år.“

 „Jeg forstår det faktisk godt,“ sagde Sebastian. „Folk bryder sig ikke 
om at nævne ubehagelige hændelser for den, det er gået ud over. Da min 
kone døde, var selv mine nærmeste venner ikke meget for at tale om det, 
og fremmede gjorde det slet ikke.“

 Freddie kiggede på Sebastian og derefter på de ulmende gløder i ka
minen. „Så du forstår, hvorfor jeg var nødt til at forlade hende i første 
omgang?“

 „Ja. Du var i en umulig situation.“
 „Da det gik op for mig, hvem hun var, og at hun ikke vidste det, havde 

jeg faktisk ikke noget valg. Jeg ...“ Freddies stemme knækkede over, og 
han fik tårer i øjnene. „Jeg var fuldstændig knust, men ellers ville det 
have knust hende, det vidste jeg.“

 „Ja, det ville, på det tidspunkt, ud fra hvad du fortæller mig.“
 „Og jeg spørger mig selv igen og igen ...“ Freddie skænkede mere 

whisky til sig selv „... om sandheden stadig vil knuse hende?“
 Sebastian forsøgte at mærke efter, hvordan han selv ville have det i 

den samme situation ... noget han havde lært at gøre, når han var i tvivl 
om, hvordan en af hans romanfigurer skulle handle.

 „Jeg ved simpelthen ikke, hvordan hun vil reagere, Freddie. Jeg gætter 
på, at hun vil være dybt chokeret og have svært ved at tro det. Men i det 
mindste vil hun så forstå, hvorfor du forlod hende.“

 „Ja, og hvorfor jeg ikke har kunnet gå ind i et forhold nu. Hun må 
spekulere over, hvad i alverden det er, der holder mig tilbage. Det lat
terligste ved det hele er, at jeg ikke har noget højere ønske her halvtreds 
år senere end at gå ned på knæ, fortælle, at jeg elsker hende, og omsider 
gøre hende til min.“ Freddie fiskede et lommetørklæde op af lommen 
og pudsede højlydt næsen. „Måske bør jeg bare gå min vej, sælge huset 
her og ...“ 

 „Og slutte dig til Fremmedlegionen?“
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 Det lokkede i det mindste et smil frem hos Freddie. „Selv det er jeg 
for gammel til! Hvad ville du gøre, hvis du var mig?“

 „Jeg tror ... jeg tror, at jeg måske ville finde en måde at fortælle hende 
det på, men det er måske bare mig, på grund af det liv jeg har haft. Da 
jeg mistede min kone, gik det op for mig, at man er nødt til at gribe 
livet med begge hænder, især hvad kærlighed angår.“

 „Det er jeg selvfølgelig enig i, men når noget først er sagt, kan det 
aldrig gøres usagt, vel?“

 „Nej, men husk, at I begge to var de uskyldige ofre for noget, der var 
uden for jeres kontrol. Jeg ved, at du forsøgte at beskytte hende, fordi 
du elskede hende så højt, men du led også. Det er jeg sikker på, at hun 
vil forstå.“

 „Jeg led, ja, og du har ret. Nu har jeg taget nok af din tid, og jeg er 
dybt taknemlig for dine kloge ord. Måske ... måske skal jeg vente med at 
fortælle hende det, til hun er flyttet ud af Admiral House og har kastet 
sig ud i en ny tilværelse. Jeg tænker, at det kan mildne slaget – så bor 
hun ikke lige midt i det, så at sige.“

 „Det tror jeg, at du har ret i. Lad hende flytte, hvilket i sig selv 
bliver traumatisk, og lad hende så falde lidt til ro.“ Sebastian rejste 
sig, og Freddie fulgte ham ud til døren. „Farvel, Freddie. Lad os holde 
kontakten.“

 „Absolut. Det glæder mig, at du bor derude sammen med Posy. Det 
har ellers bekymret mig, at hun bor i det store hus helt alene.“

 „Posy er et af de stærkeste mennesker, jeg nogensinde har truffet. Jeg 
tror ikke, at du behøver at bekymre dig,“ svarede Sebastian. „Og jeg 
sætter min kammerat til at tjekke ham Ken Noakes og giver dig besked 
om, hvad han finder.“

Posy sov dårligt. Tankerne om alt det, hun skulle nå inden flytningen, 
plagede hende. Samme morgen havde Nick ringet og sagt undskyld for 
sin spontane reaktion på nyheden om salget af huset, og han fortalte 
hende, at han havde bedt sin gamle studiekammerat Paul om at komme 
forbi og vurdere hendes malerier. „Han håber, at jeg har overset en van 
Gogh,“ lo hendes søn.
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 „Søde skat, du ved udmærket godt, at de klatmalerier, der hænger her i 
huset, skal direkte på lossepladsen snarere end på auktion hos Sotheby’s.“

 „Men om ikke andet er det en undskyldning for at besøge Southwold, 
mor. Du ved, hvor glad Paul altid har været for dig og Admiral House. 
Han vil gerne sige farvel.“

 „Til mig eller til huset?“
 „Meget morsomt. Paul kommer altså klokken ti på lørdag, og jeg 

kommer også på et tidspunkt i løbet af weekenden.“
 „Dejligt. Jeg laver noget god mad. Tager du din søde kæreste med 

igen?“
 „Nej, Tammy har enormt travlt i butikken for tiden.“
 „Men hun er nødt til at komme på et tidspunkt for at bestemme, 

hvilke af din mormors kjoler hun gerne vil have. Du kan bede hende 
komme til jul, ikke? Det bliver vores sidste jul her i huset, og jeg vil gerne 
have så mange gæster som muligt, så det bliver en rigtig god jul.“

 „Jeg ... ja, selvfølgelig.“
 „Er der noget galt imellem jer?“ spurgte Posy. Hun kendte sin søn, 

og den lille tøven i hans svar bekymrede hende.
 „Nej, vi har det fint, mor. Vi har bare virkelig travlt begge to – og 

apropos det skal jeg skynde mig af sted til en auktion hos Lots Road. Jeg 
sender dig en sms med nummeret til den lokale auktionarius i South
wold, så han kan komme og vurdere dine møbler. Du skal nok desværre 
ikke regne med at få ret meget for dem, mor. Brune møbler er praktisk 
taget værdiløse nu om stunder, medmindre de er virkelig sjældne. Hvis 
jeg var dig, ville jeg pille det fra, der har affektionsværdi, og så leje et 
par affaldscontainere og komme af med ting som senge og sofaer på den 
måde. Dem får du ingenting for.“

 „Det regner jeg heller ikke med, skat.“
 „Men salget er en realitet?“
 „Ja, så vidt jeg ved.“
 „Og du er stadig okay med det?“
 „Det gør ingen forskel, om jeg er ‘okay’ med det eller ej. Jeg føler vir

kelig ikke, at jeg har noget valg, når jeg ikke kan fremtrylle en million 
pund til at sætte huset i stand for.“
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 „Nej, det kan der være noget om. Jeg ville ønske, at jeg havde pengene, 
men alle mine midler går til at etablere forretningen her i London.“

 „Det er, som det skal være, Nick. Jeg skal videre, uanset hvor hårdt 
det bliver. Det bliver haven, jeg kommer til at savne mest, men i det 
mindste siger Sam, at ejendomsselskabet skal stå for den udvendige 
vedligeholdelse og vil tage sig godt af hele haven. Jeg glæder mig faktisk 
til at få termoruder og moderne møbler.“

 „Godt, men jeg er nødt til at skynde mig af sted nu. Vi tales ved i 
morgen. Farvel, mor.“

 „Farvel, min dreng.“ Posy lagde røret på og sukkede, og så ringede 
hun til den lokale auktionarius, som Nick havde anbefalet til at komme 
og vurdere inventaret. De lavede en aftale et par dage senere.

 Da hun vandrede fra rum til rum, sådan som Nick havde foreslået, gik 
det op for Posy, at der var meget lidt, hun ønskede at tage med til sit nye 
liv. Et par malerier, art decouret af jade, der stod på kaminen i stuen, 
og hendes fars skrivebord med det gamle skriveunderlag af læder ...

 Posy satte sig tungt ned på den gamle madras i en af gæstesengene. 
Hun betragtede sit eget spejlbillede i det meget anløbne spejl med for
gyldt ramme, som generationer af familien Anderson havde spejlet sig 
i. Hvad ville de alle sammen tænke, når hun smed tre hundrede års 
familiehistorie væk, grublede hun. Hvis nogen altså ‘tænkte’ noget på 
den anden side af døden, og det tvivlede hun meget på. Og dog – i de 
uger, der var gået, siden hun besluttede sig for at sælge, havde hun mærket 
sin fars nærvær stærkere end i mange år.

 „Tiden er inde, Posy,“ sagde hun til sit spejlbillede.

„Jeg spekulerede på, om du vil bruge en halv time på at gå med mig ned 
til tårnet i haven, Sebastian. Det var nemlig min fars fristed, og som 
lille var jeg forment adgang. Min far, som du ved, at jeg forgudede, tog 
mig med rundt i haven og lærte mig at fange sommerfugle i et net. Han 
tog dem med til tårnet for at ‘studere’ dem og sagde til mig, at han slap 
dem løs bagefter. En dag lykkedes det mig at snige mig derind, og så 
fandt jeg selvfølgelig en meget stor samling af meget døde sommerfugle 
på væggene. Det knuste mit hjerte på det tidspunkt, men han samlede 
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jo bare på dem. Det var helt normalt dengang, og han bevarede dem 
for eftertiden – der er formentlig nogle af arterne, der er uddøde i dag.“

 Sebastian, som sad med et stykke ristet brød, der dryppede af hjemme
lavet syltetøj, stivnede et øjeblik. „Det kan være, at de i det mindste er 
noget værd, så.“

 „Sikkert, men jeg kunne ikke drømme om at sælge dem. Hvis de har 
nogen som helst værdi, donerer jeg dem til Naturhistorisk Museum. Men 
det korte af det lange er, at jeg ikke ligefrem glæder mig ved tanken om 
at gå derind. Jeg har ikke været inde i tårnet i mere end tres år. Efter 
min fars død blev jeg sendt til Cornwall for at bo hos min farmor, og 
da jeg omsider vendte tilbage hertil med mand og børn – ja, da kunne 
jeg slet ikke bære tanken om at gå derind.“

 „Jeg kan sagtens forstå hvorfor, Posy,“ svarede Sebastian neutralt.
 „Og jeg tror heller ikke helt, at jeg kan klare det nu – ikke alene, i 

hvert fald. Men det er jeg jo ganske enkelt nødt til, fordi det skal ryddes 
inden flytningen.“

 „Selvfølgelig vil jeg gå med, Posy. Du siger bare til, når det passer dig.“
 „Hvad med her i eftermiddag? Jeg er simpelthen nødt til at få det 

gjort, og jeg tænkte, at det måske ville være en god idé at vise sommer
fuglene til Paul, en ven af Nick som er kunsthandler, når han kommer 
i weekenden.“

 Sebastian så med tungt hjerte Posy forlade køkkenet og undrede sig 
over, at hun ikke bad Sam om at gå med sig derned. Som ældste søn 
var han det oplagte valg. Sebastian vaskede sin tallerken og sit krus og 
tænkte, at han måske var forudindtaget, men han var rimelig sikker på, 
at han ville have fundet Sam øretæveindbydende og arrogant, selv hvis 
han ikke var forelsket i hans kone.

 „Gener er noget underligt noget,“ mumlede han for sig selv, mens 
han gik op ad den vidunderlige svungne trappe. Han håbede ikke, Posy 
ville have noget imod, at han brugte dens store skønhed som et centralt 
motiv i sin roman.

„Har du mulighed for at gå med mig ned til tårnet i en halv time nu?“ 
spurgte Posy, da de var færdige med at spise frokost.
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 Sebastian samlede kniv og gaffel på sin tallerken. „Den her gryderet 
er noget af det bedste, jeg nogensinde har smagt, og jeg vil rejse med 
dig til månen, hvis du lover at servere den for mig igen en anden gang. 
Jeg henter lige et par lommelygter, for jeg tvivler på, at der er elektrisk 
lys dernede.“

 Posy smilede svagt, men Sebastian kunne fornemme hendes an
spændthed.

 De gik ned igennem haven, hvor en våd efterårståge havde hængt 
tungt hele dagen, og Sebastian fik øje på tårnet bag rækken af nøgne 
kastanjetræer. Han kom uvilkårligt til at gyse – på grund af det, han 
vidste, var han måske lige så nervøs som Posy.

 Egetræsdøren, som engang havde været tyk og solid, var nu delvist 
rådden efter så mange års forsømmelse. Posy løftede det tunge nøgle
bundt op til låsen. Hendes hænder rystede så meget, at hun ikke kunne 
ramme nøglehullet med den korrekte nøgle.

 „Lad mig.“
 Sebastian måtte lægge alle kræfter i for at dreje nøglen om i låsen. 

Det gik op for ham, at døren næppe havde været åbnet i mere end tres 
år, og det fik hans hjerte til at hamre. Guderne måtte vide, hvad der var 
at finde derinde – hvad den tragedie, som han vidste havde fundet sted 
bag disse mure, havde efterladt sig af spor ...

 Låsen gav sig omsider, og inden han kunne nå at tænke mere over 
det, skubbede Posy døren op. De kom ind i et mørkt rum. Vinduet var 
dækket af edderkoppespind på indersiden og vedbendranker udenfor. 
De tændte deres lommelygter og så sig omkring.

 „Det var her, min far opbevarede alle vores sportsredskaber,“ forkla
rede Posy og trådte hen over en bunke pinde, der var dækket af grøn 
skimmel. „Gærdepinde,“ sagde hun. „Og se engang her.“ Hun tog en 
anden genstand af træ og viftede med den. „En kroketkølle. Jeg kan 
huske, at vi spillede kroket, når mine forældre holdt selskab.“

 Sebastian rettede sin lommelygte mod et stort skab. Lågen stod på 
klem, og da han åbnede den helt, så han nogle geværer stå pænt på række. 
Metallet var helt brunt af rust, og hans hjerte sprang et slag over, da han 
så, at der tydeligvis manglede et.
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 „Det er min fars jagtvåben,“ sagde Posy. „Jeg mindes, at jeg ind
imellem hørte et skud om natten. Min far sagde, at det var de lokale 
landmænd, der skød kaniner, men gårdene ligger temmelig langt væk, 
og skuddene lød, som om de kom herfra, så det var sikkert ham.“

 „Hvis det her er et Purdeygevær, er det sikkert temmelig meget 
værd, hvis det altså stadig virker,“ sagde Sebastian, idet han tog et af 
geværerne ud.

 „Går du på jagt?“
 „Du godeste, nej, jeg ved kun lidt om Purdeygeværer, fordi jeg var 

nødt til at researche jagtvåben til min seneste roman,“ svarede han smi
lende. I mørket så han Posy lyse op ad en trappe.

 „Skal jeg gå forrest?“ spurgte han.
 „Ja tak, hvis det er i orden med dig. Pas på – trappen drejer, så vidt 

jeg husker, meget skarpt.“
 „Okay.“
 Lyden af deres trin på den gamle stentrappe gav genlyd i tårnet. 

Lugten af fugt var gennemtrængende, og Posy fik et nyseanfald, netop 
som de nåede den lille afsats øverst oppe.

 „Du godeste,“ sagde hun og rodede i lommen på sin Barbourfrakke 
efter et lommetørklæde til at pudse næse i. „Jeg tror, vi indånder luft fra 
krigens tid!“

 Sebastian studerede døren foran sig. Den var en miniudgave af ege
træsdøren nedenunder, men den her var i meget bedre stand. „Så er vi 
her.“

 „Ja.“ Posy betragtede også døren, og det føltes, som om hundrede 
minder kom flyvende ud af selve træet.

 „Skal jeg låse op?“
 Posy gav ham den store jernring med nøglerne, der mindede hende 

om et overdimensioneret armbånd med nøglerne i forskellige størrelser 
som charms.

 Sebastian tog i håndtaget for at kontrollere, om døren overhovedet 
var låst – hvilket den var – før han prøvede tre nøgler, inden han fandt 
den rigtige.

 „Er du klar til at gå ind?“
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 „Kan jeg ikke få bind for øjnene, så jeg ikke behøver at se alle de 
stakkels døde sommerfugle?“

 „Jo, men så vil hele besøget jo desværre være meningsløst.“
 Sebastian rakte hånden frem, og Posy tog den, mens hun tog en dyb 

indånding for at berolige sit hamrende hjerte. Bag disse planker fandtes 
selve essensen af hendes elskede far. Hun fulgte efter Sebastian derind 
med øjnene rettet mod gulvet, som var dækket af flere årtiers støv.

 Sebastian lod sin lommelygte glide rundt i det runde værelse og over 
alle de døde sommerfugle, der hang skævt i deres rammer på væggen. 
Han lagde mærke til skrivebordet, læderstolen og bogreolen, der stadig 
var fuld af bøger. Oven over den fik han øje på en stor plet på væggen. 
Den var kobberbrun med små stænk omkring, som om en moderne 
kunstner havde eksperimenteret med at kaste maling på et lærred.

 Det tog lidt tid at forstå, hvad det var, men da han gjorde det, måtte 
han trække vejret dybt i den dårlige luft for at bevare fatningen. Han 
vendt sig mod Posy og så, at hun stod med ryggen til ham og studerede 
en bestemt sommerfugl i en af rammerne.

 „Jeg kan huske den her – det var mig, der fangede den, og min far 
var begejstret, fordi sortplettet blåfugl er meget sjælden. I virkeligheden 
var det nok den sidste sommerfugl, jeg nogensinde fangede,“ sukkede 
hun. „Jeg tror, jeg vil bede Amy om at male den, så jeg kan mindes dens 
skønhed uden at skulle konfronteres med dens død,“ sagde hun og vendte 
sig mod Sebastian med et sørgmodigt smil.

 Da hendes blik gled rundt i rummet, følte han en instinktiv trang til 
at få hende ud derfra, inden hun opdagede pletten, men det var allerede 
for sent. Posy rettede lyset fra sin lygte direkte imod den.

 „Hvad i alverden er det?“ Hun gik hen til væggen for at studere plet
ten mere indgående.

 „Måske er det noget, der er dryppet ned fra loftet.“
 Selv han kunne høre, hvor dumt det lød.
 „Nej ...“ Posy praktisk taget snusede til pletten. „For mig ligner det 

tørret blod, Sebastian. Det ser faktisk ud, som om nogen har stået foran 
væggen og er blevet skudt.“

 „Måske har en af dine forfædre været involveret i noget skummelt?“
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 „Ja, det er muligt, men jeg er temmelig sikker på, at jeg ville have lagt 
mærke til pletten, hvis den havde været her, da jeg sneg mig herind som 
barn. Den er jo nærmest ikke til at overse. Og så lige over for døren.“

 „Måske var den dækket bag sommerfugle i rammer, da du var her 
sidst.“

 „Det kan du have ret i. Jeg er faktisk ret sikker på, at min fars samling 
af admiralsommerfugle hang lige der. Hvis jeg husker ret, var det de 
første sommerfugle, jeg så, da jeg åbnede døren, og så flygtede jeg ned 
ad trappen igen. Ja, det ville forklare det.“

 Sebastian blev helt svag i knæene af lettelse, da Posy vendte sig om og 
gik hen til skrivebordet. Hun tog et forstørrelsesglas og pustede på det. 
En sky af støv hvirvlede op i luften og glitrede i lyset fra lommelygten.

 „Jeg formoder, at det her var et af hans torturinstrumenter. Sikke 
nogle løgne, voksne fortæller børn for at beskytte dem,“ sukkede hun. 
„Det gør vi selvfølgelig alle sammen, men jeg spekulerer på, om det er 
det bedste i det lange løb.“

 Igen måtte Sebastian tage en dyb indånding. „Skal jeg tage alle ram
merne med sommerfugle ned og bære dem op til huset?“ spurgte han.

 „Ja tak, Sebastian.“ Posy pegede på bøgerne i reolen. „Men ikke dem 
her. Jeg tror, de skal direkte i affaldscontaineren.“ Hun gøs. „Jeg kan 
virkelig ikke lide at være her. Der er en underlig atmosfære. Som barn 
forestillede jeg mig altid, at min far sad på en skinnende trone og regerede 
over alferne heroppe i sit slot. Men det var jo bare en leg, ikke?“ sagde 
hun og trak på skuldrene.

 „Jo, det var det. Gå du bare, Posy. Jeg skal nok komme med sommer
fuglene.“

 „Tak, Sebastian,“ svarede hun.
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Tammy lå i sengen ved siden af Nick og kiggede på ham, mens han 
læste i et auktionskatalog.

 „Du tager altså til Southwold her i weekenden?“ sagde hun.
 „Ja, Paul skal som sagt kigge på min mors malerier, og der er en 

auktion, jeg gerne vil til, i Lavenham på søndag. Jeg kører ud til Ad
miral House fredag aften og burde være tilbage sidst på eftermiddagen 
søndag.“

 „Må jeg komme med? Jeg vil forfærdelig gerne møde din mor igen, 
og hun sagde, at hun havde nogle kjoler, jeg skulle kigge på.“

 „Jeg troede, at du skulle passe butikken lørdag. Du sagde, at det var 
den travleste dag i hele ugen.“

 „Men jeg har jo Meena, og hun er en langt bedre sælger, end jeg 
nogensinde bliver!“

 „Ja, men hun er jo ikke dig, og har du ikke også aftalt at spise frokost 
sammen med Jane?“

 „Jo, men det kan jeg altid lave om. Jeg vil gerne besøge din mor igen,“ 
sagde Tammy.

 „Jeg tror helt ærligt, at hun har rigeligt om ørerne for tiden. Kan det 
ikke vente til en anden weekend, hvor alt det med huset er mere afklaret?“

 „Åh, Nick, det siger du fandeme hele tiden!“ Al Tammys usikkerhed 
og frustration vældede frem. „Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst til
bragte en weekend sammen. Du forsvinder altid et eller andet sted hen 
på egen hånd.“

 „Ja, for at kunne købe nogle gode ting ind og gøre klar til åbningen 
af min butik. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan give dig min udelte 
opmærksomhed, Tammy,“ sagde han køligt, „men jeg troede, vi forstod 
og respekterede hinandens arbejde.“
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 „Det gør vi også,“ sagde Tammy, „men selv midt i det her kaos må 
det da være muligt at finde et helt døgn, vi kan tilbringe sammen fra tid 
til anden. Handler livet ikke om at finde en balance?“

 „Ikke for at være streng, Tammy, men det lyder næsten, som om du 
har noget imod, at jeg bruger tid på min butik, nu hvor din egen er 
kommet godt fra start.“

 „Jamen, det er strengt! Jeg har altid sat tid af til, at vi to kunne være 
sammen.“

 Nick kylede auktionskataloget ned på gulvet og stod ud af sengen. 
„Mit hoved er fyldt med hundrede ting, som jeg skal tage mig af, og 
det sidste, jeg har brug for, er dit brok. Jeg tager over til Paul og Jane og 
forsøger at få lidt fred!“

 Tammy hørte døren smække bag ham. Hun begravede ansigtet i 
hovedpuden og brast i gråd.

Da Tammy to dage senere stadig ikke havde hørt et ord fra Nick, forlod 
hun butikken ved middagstid for at spise lørdagsfrokost med Jane på 
deres sædvanlige restaurant til det formål, Langan’s på Beauchamp 
Place.

 „Du ser strålende ud,“ sagde Tammy, idet hun satte sig over for sin 
veninde.

 „Tak. Jeg har det også godt. Jeg har været til den første scanning, og 
barnet ser – syv, ni, tretten – ud til at være helt perfekt, så jeg kan slappe 
en lille smule af. Vil du have et glas vin, Tam? Du ser ud, som om du 
trænger til det.“ Jane så granskende på hende. „Har du det godt? Du ser 
meget bleg ud.“

 „Jeg har bare ikke sovet ret godt.“
 „Nå? Har du for travlt med at tælle overskuddet sammen i hovedet?“ 

spurgte Jane smilende og bestilte et glas vin og en flaske mineralvand 
hos en forbipasserende tjener.

 „Nej. Det er ellers gået rigtig godt i denne uge, og vi havde enormt 
travlt i formiddags. Jeg kan i virkeligheden ikke blive ret længe, for jeg 
har overladt det hele til Meena.“

 „Jeg er sikker på, at hun er mere end i stand til at klare butikken alene 
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et par timer, men hvis tingene bliver ved med at gå så godt, kan det være, 
du skal have en assistent mere til at hjælpe jer.“

 „Ja, jeg ved det. Jeg vil tænke over det,“ sagde Tammy.
 „Kom nu, Tammy ... du burde hoppe op og ned af begejstring. Alle 

taler om dig og dine fantastiske kjoler, men du ser så trist ud. Hvad er 
der galt?“

 Tammy tog en stor slurk af sin vin. „Jeg skændtes med Nick for et 
par dage siden, og jeg har ikke hørt fra ham. Janey ...“ Tammy tog en 
slurk mere af sin vin. „Jeg tror, Nick har en anden.“

 Jane kiggede dybt forbløffet på hende. „Hvabehar? Nej, aldrig i livet!“
 „Nå, men det tror jeg altså.“
 „Men I så jo så lykkelige ud sammen til åbningen.“ Jane rystede på 

hovedet. „Jeg beklager, men det er jeg ude af stand til at tro på. Af alle 
mænd ville Nick være den sidste. Han er bare ikke typen.“

 „Men der skete noget for nylig, Jane, og det er en kendsgerning, at 
Nick løj for mig om det.“

 „Hvad var det?“
 Tammy fortalte Jane, at hun havde taget Nicks telefon, og at røret 

var blevet smækket på i den anden ende. Så havde hun set, at nummeret 
tilhørte en, han kaldte ‘EN’, og at vedkommende havde et område
nummer, der var det samme som Posys i Southwold.

 „Nick fortalte mig, at denne ‘EN’ boede i London. Hvorfor skulle 
han lyve om det?“

 „Måske bor ‘EN’ virkelig i London noget af tiden. Det er i hvert fald 
ikke et bevis på utroskab, Tammy.“

 „Nej, det ved jeg godt, men jeg har bare en fornemmelse ...“ Tammy 
drejede sit vinglas imellem fingrene. „Han har også sagt rent ud, at han 
har noget, han skal have styr på, inden han kan forpligte sig fuldt ud 
til mig. Nævnte du ikke engang en pige, han havde kendt, der boede i 
Southwold?“

 „Jo, men ... jeg tror ikke, det var noget alvorligt. Hvis jeg husker ret, 
boede hun sammen med sin kæreste.“

 „Men der var altså en?“ vedblev Tammy.
 „Ja.“
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 „Hvad hed hun?“
 „Jeg tror, det var Evie etellerandet. Åh ja, Evie Newman.“
 „Åh gud! ‘EN’!“ Tammy fik tårer i øjnene. „Jeg vidste det!“
 „Tag det nu roligt, Tammy ...“ 
 „Hvordan skal jeg det? Det er jo indlysende, at han er begyndt at se 

hende igen.“
 „Det her ligger ti år tilbage i tiden, og du har intet bevis overhovedet 

for, at han har et forhold til hende nu,“ sagde Jane beroligende.
 „Men hvorfor ringede hun så til ham, og hvorfor ville han absolut 

ikke have mig med til Southwold her i weekenden?“
 „Han tænkte måske, at du ville kede dig og havde noget bedre for, 

som for eksempel at spise frokost sammen med mig?“
 „Nej, vi ved begge to, hvad han laver deroppe, Jane, og hvis jeg ser 

tilbage på den sidste måned, har Nick været væk næsten hver weekend, 
angiveligt for at gå på auktion.“

 „Og hvad så? Han er antikvitetshandler. Det skal han jo,“ sagde Jane 
og trak på skuldrene.

 „Og han spørger aldrig, om jeg vil med. Jeg har faktisk foreslået at 
tage med, men han finder altid på en grund til, at det ikke kan lade sig 
gøre.“

 „Hør, jeg forstår godt, at du er mistænksom, Tammy. Det ville jeg 
også være. Men jeg er fuldstændig sikker på, at Nick elsker dig – det 
har han sågar indrømmet over for Paul. Så inden du ødelægger det 
bedste, der er sket i dit liv i årevis, er du nødt til at konfrontere Nick 
med det her og høre hans forklaring. Der kan være en helt rimelig årsag 
til, at han tager til Southwold. Men hvis du skal tilbage til butikken 
inden lukketid, må vi hellere få bestilt noget mad. Jeg vil gerne have 
havtasken.“

 „Jeg er ikke sulten. Jeg tager rucolasalaten og et glas vin mere.“
 Mens Jane bestilte maden, pillede Tammy adspredt ved sin serviet.
 „Det bliver kun endnu mærkeligere af, at han for nylig viste mig et hus 

i Battersea og spurgte, hvad jeg syntes om det – om jeg kunne forestille 
mig, at vores børn løb rundt i haven.“

 „Der kan du bare se! Det beviser da, at det er dig, han vil have.“
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 „Det gør det vel,“ sagde Tammy og dyppede et stykke brød i oliven
tapenade, „men det forklarer stadig ikke ‘EN’.“

 „Hør, jeg har kendt Nick i årevis. Han er ikke typen, der laver numre, 
Tammy, det sværger jeg på. Så sent som forleden aften talte Paul og jeg 
om, at vi begge følte, at han havde fundet den rigtige. Elsker du ham?“

 „Ja, det er jeg bange for, at jeg gør.“
 „Så er mit råd som gift kvinde, at du ikke må lade det her udvikle 

sig. Overnatter Nick hjemme hos sin mor i Southwold i aften?“
 „Ja, det siger han i hvert fald.“
 „Hvis jeg var dig, ville jeg tage min bil og køre derhen i aften. Det er 

meningsløst at plage dig selv med det her længere end højst nødvendigt. 
Tag af sted og få styr på det.“

 „Måske, men jeg har aldrig før løbet efter en mand,“ sagde Tammy 
med et skuldertræk.

 „Det her er ikke en hvilken som helst mand, Tammy. Det er den 
mand, du ønsker at tilbringe resten af livet sammen med. Så slug din 
stolthed, og tag ned og snak med ham. Det er i hvert fald mit råd,“ sagde 
Jane. „Og lad mig nu være totalt uncool og vise dig det billede af barnet, 
som jeg fik med hjem fra scanningen.“

Tammy vendte tilbage til butikken, hvor Meena tappert forsøgte at 
hjælpe fire kunder samtidig. I det næste par timer lå de vandret, men 
klokken fire var butikken pludselig tom, og klokken kvart i fem kunne 
de konstatere, at der ikke havde været en eneste kunde siden klokken fire.

 „Jeg tror, jeg lukker tidligt, Meena,“ gabte Tammy. „Jeg er dødtræt.“
 „Du har arbejdet alt for hårdt. Sørg nu for at hvile dig godt i morgen, 

unge dame. Det har været en hektisk tid for dig.“
 „Ja, det har det i hvert fald,“ svarede Tammy. Hun slukkede for kasse

apparatet og gav sig til at hjælpe Meena med at tælle kassebeholdningen 
op.

En halv time senere gik Tammy rastløst rundt derhjemme.
 „Fanden tage det!“ sagde hun så og smed en toilettaske og et sæt 

skiftetøj i en weekendtaske, forlod huset og gik hen til sin bil. På vej til 
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Southwold holdt hun ind og ringede til Nicks mobiltelefon, der som 
sædvanlig sendte hende videre til telefonsvareren. Hun skar tænder og 
lagde en besked.

 „Hej, det er mig. Jeg vil bare sige, at jeg er ked af det forleden. Det var 
egoistisk af mig. Jeg er på vej til Southwold, fordi jeg gerne vil tale med 
dig og finde ud af, hvad der foregår. Jeg er nok fremme ved ottetiden. 
Ring tilbage, hvis det er ubelejligt. Hej.“

 Da Tammy omsider drejede ind ad indkørslen til Admiral House, 
bankede hjertet hurtigt i hendes bryst. Hun var rædselsslagen ved tanken 
om, hvad turen kunne afsløre. Men der var i det mindste nogen hjemme, 
kunne hun se, for der var lys i vinduerne. Hun gik hen og bankede på 
hoveddøren.

 „Hej Tammy, hvad laver du her?“
 Det var Amy, ikke Posy, der lukkede op.
 „Jeg ... øh, jeg kommer for at tale med Nick.“
 „Nick?“ Amy rynkede panden. „Men han er ikke her, Tammy.“
 „Åh.“
 „Men kom indenfor. Det er dejligt at se dig igen,“ sagde Amy smi

lende og viste hende ind i køkkenet. „Jeg er her for at lave de tegninger 
af huset, der skal på forsiden af Posys julekort.“

 Sebastian sad ved bordet i køkkenet med et glas vin i hånden.
 „Sikke en behagelig overraskelse, Tammy. Vil du have et glas vin? 

Jeg sad bare og holdt Amy med selskab, mens hun lagde sidste hånd på 
arbejdet.“

 Den kendsgerning, at det havde været mørkt i mindst tre timer, 
kombineret med deres overdrevne iver efter at forklare, hvad de lavede, 
bekræftede, hvad Tammy havde fået mistanke om til sin åbningsfest.

 „Ja, det ville være skønt med et glas vin,“ sagde hun og sank fuldstæn
dig udmattet ned på en stol. „Hvor er Posy?“

 „Hun er ude at spise sammen med sin herreven, Freddie,“ sagde Amy. 
„Det er ikke mere end ti minutter siden, hun gik.“ Amy skænkede et 
stort glas vin til hende. „Værsgo.“

 „Nå, jeg smutter tilbage til arbejdet,“ sagde Sebastian. „Og over
lader jer to tøser til jer selv. Det var hyggeligt at se dig igen, Tammy, 
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og tusind tak for sidst, det var alle tiders fest. Hej Amy,“ tilføjede han 
med et nik.

 „Hej Sebastian.“
 Tammy forsøgte at lade være med at smile ad deres overdrevne for

malitet. Hun drak en stor slurk af sin vin.
 „Posy regner altså ikke med at se Nick her i aften?“
 „Det nævnte hun ikke noget om, men han har sikkert sin egen nøgle, 

og måske har han sagt til Posy, at han kommer og lukker sig selv ind.“ 
Amy skævede til AGAkomfuret, vel vidende, at Posy ville have stillet 
noget mad, hvis der kom nogen til overnatning, uanset hvor sent ved
kommende ville dukke op. Der var tomt.

 „Nick fortalte mig, at han sov her natten til i dag.“
 „Det er meget muligt, Tammy. Jeg kom først over middag. Hans 

kunsthandlerven, Paul, var her og gik ved tretiden. Jeg er virkelig ked 
af det, men det lader til, at du er kørt forgæves.“

 „Ja,“ svarede Tammy og skar en grimasse. „Vi har tydeligvis talt forbi 
hinanden.“

 „Men pyt med det. Jeg er i hvert fald glad for at se dig, og jeg er sikker 
på, at Posy ville sige, at du er velkommen til at overnatte.“

 „Nej, jeg tror, jeg vil køre direkte tilbage til London.“
 Amy kunne læse fortvivlelsen i Tammys udtryksfulde grønne øjne. 

„Det er ikke, fordi jeg vil blande mig, men har du lyst til at tale om det?“
 „Der er i virkeligheden ikke noget at tale om. Jeg troede, Nick sagde, 

at han skulle være her i weekenden. Det har jeg åbenbart ... misforstået.“ 
De seneste dages følelsesmæssige smerte indhentede hende. Hun fik en 
klump i halsen, og tårerne stod hende i øjnene. „Åh, pis! Undskyld mig, 
Amy. Jeg har ingen ret til at belaste dig med mine problemer.“

 „Vær nu ikke så fjollet. Her.“ Amy skød en æske med lommetørklæder 
over bordet, og Tammy tørrede sine øjne. „Jeg ringer lige til Sam og siger, 
at jeg bliver forsinket, og så kan vi få en snak, ikke?“

 Mens Amy talte med Sam, forsøgte Tammy at få hold på sig selv.
 „Jeg går ud fra, at I har været oppe at skændes om noget?“ sagde Amy 

og satte sig ved bordet igen.
 „Ja.“
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 „Må jeg spørge, hvad det drejer sig om?“
 „Ikke noget specifikt,“ svarede Tammy og trak på skuldrene. „Jeg fik 

en mistanke om noget, som gjorde mig usikker, og det førte så uundgå
eligt til et skænderi.“

 „Det kommer bag på mig, at du kan mistænke Nick for noget. Han 
forguder dig.“

 „Ja, det siger alle,“ sukkede Tammy. „Men der er noget, jeg er nødt 
til at spørge dig om, Amy. Kender du en, der hedder Evie Newman?“

 „Ja, jeg kender hende, men ikke ret godt. Jeg mødte hende, da jeg 
lige var begyndt at komme sammen med Sam, men jeg boede stadig i 
London. Da vi blev gift, og jeg flyttede til Southwold permanent, var 
Evie rejst.“

 „Men nu er hun tilbage.“
 „Ja.“
 „Var Nick forelsket i hende?“
 „Så vidt jeg ved, ja,“ bekræftede Amy. „Det gør mig ondt, Tammy.“
 „Det er okay, min veninde Jane havde allerede fortalt mig det. Slår 

det dig ikke som underligt, at Evie dukker op i Southwold igen, netop 
som Nick vender tilbage fra Perth?“

 Amy kom i tanke om, at hun var kørt forbi Evies hus sammen med 
Posy og havde set Nicks bil holde parkeret udenfor, og det gav et sug i 
maven. „Jeg ... jo, det gør det vel.“

 „Jeg tror, at han har genoptaget forholdet til hende. For et par dage 
siden tog jeg hans mobiltelefon, da en, der hed ‘EN’, ringede. Da jeg 
sagde hallo, lagde vedkommende røret på, men jeg bemærkede, at det 
var et nummer her fra Southwold. Det må da være hende, ikke?“

 „Jo, det er lidt af et sammentræf.“
 „Du tror altså ikke, at jeg bare er paranoid?“
 Amy rystede sørgmodigt på hovedet. „Nej, det gør jeg ikke.“
 „Og så sagde Nick, at han ville besøge Admiral House her i weeken

den. Hvorfor? Hvorfor løj han for mig?“
 „Det ved jeg helt ærligt ikke.“
 „Det må være, fordi han er sammen med hende.“
 Amy svarede ikke, fordi hun var tilbøjelig til at tro det samme. 
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Følelsen måtte have vist sig i hendes ansigt, for Tammy fortsatte: „Vær 
sød at fortælle mig det, hvis du ved noget. Det er meget bedre, at jeg 
finder ud af det nu, end at jeg fortsætter i min uvidenhed og kommer 
til at ligne en total idiot.“

 „Jeg ... altså, for et par uger siden kørte Posy og jeg forbi Evies hus, 
og vi så begge to en rød Austin Healey holde parkeret udenfor. Men det 
betyder ikke nødvendigvis, at det var Nick, vel? Det kan have været et 
tilfældigt sammentræf ...“ 

 Tammys øjne blev blanke. „Det ved vi godt begge to, at det ikke er. 
Hvor mange gamle røde Austin Healeyer kan der køre rundt i South
wold?! Shit! Hvordan kan han gøre det her imod mig?!“

 „Men du kan ikke vide det med sikkerhed. Du er nødt til at tale med 
ham. Måske er der en god grund til, at han besøger hende – måske noget, 
der har med hans forretning at gøre,“ sagde Amy.

 Tammy rejste sig. „Jeg må bede dig om at gøre mig en stor tjeneste, 
Amy. Vil du ikke nok køre med mig ind til Southwold og vise mig, hvor 
Evie Newman bor?“

 „Jo, hvis du virkelig vil.“
 „Det vil jeg,“ sagde Tammy bestemt og forlod køkkenet, så Amy 

måtte skynde sig efter hende. De satte sig ind i Tammys bil, og hun 
kørte hurtigt ud ad indkørslen.

 „Drej til højre her og tag så første vej på venstre hånd,“ dirigerede 
Amy. „Okay. Det er huset lige der på hjørnet.“

 Amy kunne næsten ikke bære at se på Tammy, da de satte farten ned 
og langsomt trillede forbi Evies hus. Der holdt ingen biler på gaden foran 
huset, og hun drog et lettelsens suk.

 „Der ser du. Det var sikkert bare et tilfæld“
 „Der!“ Tammy pegede mod den anden side af gaden, tredive meter 

længere henne. Hun kørte langsomt forbi bilen, så hun kunne læse 
nummerpladen og være helt sikker. „Det er ganske rigtigt Nicks bil.“

 Tammy holdt brat ind lidt længere henne ad gaden, og de to kvinder 
sad tavse i bilen.

 Til sidst brød Amy tavsheden: „Det gør mig virkelig ondt, Tammy, 
men jeg mener stadig, at du er nødt til at tale med Nick. Der kan 
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godt findes en uskyldig forklaring på det her. Nick er simpelthen ikke 
typ“

 „Jeg vil ikke høre mere om, hvilken type Nick er, når det er så 
forbandet indlysende, at han er et totalt RØVHUL!“ Tammy slog 
knytnæven i rattet og brast i gråd. „Undskyld, jeg råbte, Amy. Det er 
ikke din skyld.“

 „Det er okay. Jeg kan sagtens forstå dig. Lad os køre tilbage til Ad
miral House, drikke et glas vin mere og snakke.“

 „Nej, ellers tak.“ Tammy fandt et lommetørklæde i handskerummet 
og pudsede næsen. „Lige nu har jeg ikke lyst til at træde nogen steder, 
hvor Nick Montague har sat sine ben. Jeg sætter dig bare af og kører 
direkte tilbage til London.“

 De kørte tilbage til Admiral House i tavshed. Amy vidste, at det var 
omsonst at komme med trøstende klichéer. Tammy standsede bilen 
foran huset.

 „Er du sikker på, at du kan køre forsvarligt?“
 „Ja.“
 „Det gør mig virkelig ondt, Tammy.“
 „Også mig.“
 „Må jeg ringe til dig om et par dage og høre, hvordan det går?“ spurgte 

Amy stilfærdigt, idet hun åbnede døren for at stige ud.
 „Ja, selvfølgelig. Og tusind tak for din hjælp. Farvel.“
 Amy så Tammy vende bilen og fræse ud ad indkørslen igen. Så kig

gede hun op og så Sebastian stå i vinduet på sit værelse og kigge efter 
Tammys bil.

 Amy havde lige været vidne til den smerte, et bedrag som hendes 
kunne forårsage, og hun orkede ikke at gå ind og forklare. Hun fiskede 
sine nøgler op af tasken, satte sig ind i sin egen bil og kørte hjem til sin 
mand og sine børn.
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Posy vendte dødtræt tilbage fra middagen med Freddie. Hun havde 
vænnet sig til hans humørsvingninger – det ene øjeblik var han 

munter og varm, det næste fjern og næsten hemmelighedsfuld – men i 
aften havde han været ualmindeligt fåmælt, og det havde været en kamp 
at føre en samtale med ham.

 Derudover havde Nicks ven, Paul LyonsHarvey, været i Admiral 
House for at kigge på malerierne. Hun havde troet, at hun var resig
neret i forhold til salget, men det var først, da hun hørte ham tale om 
maleriernes værdi – eller mangel på samme, i de fleste tilfælde – at det 
rigtig var gået op for hende, hvad der skulle ske.

 Det overraskede hende at se Nicks bil parkeret foran huset. Hun havde 
ikke ventet ham før næste morgen, og hun havde for en gangs skyld ikke 
lyst til at være sammen med sin søn. Det eneste, hun havde lyst til, var 
at krybe i seng med en varmedunk.

 „Mor!“ Nick travede oprørt rundt i køkkenet. „Gudskelov du kom. 
Har Tammy været her i aften?“

 „Jeg har været ude at spise, men hvorfor skulle hun dog det, Nick?“
 „Fordi hun lagde en besked på min telefonsvarer tidligere på dagen 

og sagde, at hun ville komme herned og tale med mig, og at hun ville 
være her ved ottetiden. Jeg hørte først beskeden for et kvarter siden og 
kørte direkte herud.“

 „Aha. Amy har været her, og Sebastian. Du må hellere gå op og spørge 
ham, om Tammy har været her.“

 „Nej, jeg vil ikke forstyrre ham, mor.“
 „Han går sjældent i seng før klokken et eller to,“ sagde Posy.
 „Ja, jeg er en vaskeægte vampyr, der lever om natten,“ bemærkede 

Sebastian, der i det samme trådte ind i køkkenet med sit krus i hånden. 
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„Jeg kom ned for at lave noget varm kakao. Hej Nick. Hold da op, der 
har været mere trafik i det her køkken end på en banegård her til aften.“

 „Har Tammy været her tidligere, Sebastian?“ spurgte Nick og fulgte 
med hen til komfuret, hvor Sebastian gav sig til at varme mælk i en gryde.

 „Jeps,“ nikkede han. „Hun kom lidt over otte.“
 „Var hun okay?“
 „Det ved jeg ikke helt. Jeg overlod hende til Amy og smuttede op for 

at arbejde. Hun lod dog til at være ret overrasket over, at du ikke var 
her. Jeg tror, hun havde fået det indtryk, at du ville være her.“

 „Pis! Hvor længe blev hun?“ Nick lod åndsfraværende hånden glide 
igennem sit hår.

 „Omkring et kvarter. Så fræsede både hun og Amy af sted i hendes bil. 
De vendte tilbage en halv time senere, og jeg er bange for, at jeg lurede 
på dem oppe fra vinduet og så Amy stige ud af Tammys bil og ind i sin 
egen, hvorefter de kørte hver for sig. Det er alt, hvad jeg ved.“

 „Hvor besynderligt,“ grundede Posy.
 Nick så på sit ur. „Klokken er ti. Mon ikke Amy stadig er oppe?“ 

spurgte han ud i rummet og gik hen til telefonen. Han bladrede i Posys 
adressebog og ringede op. „Hej Amy, det er Nick. Jeg hører, at du har 
talt med Tammy i aften. Gør det noget, hvis jeg lige smutter forbi for 
at tale med dig? Tak. Vi ses om et par minutter.“ Nick smækkede røret 
på, snuppede sine nøgler og gik hen mod døren. „Hej mor. Jeg ringer 
angående i morgen, men som tingene står, bliver jeg måske nødt til at 
køre til London i aften, så du skal ikke vente oppe.“

 „Så gør jeg ikke det, men lad mig høre fra dig.“
 „Jeg skal nok sende en besked, mor. Hej.“
 Sebastian hævede et øjenbryn, da de hørte Nicks bil flyve over gruset 

og ud ad indkørslen. „Og her prøver jeg at opdigte noget interessant, 
mens virkeligheden bliver stadig mere spændende om ørerne på mig.“

 „Tror du, jeg vil vide, hvad der er sket?“ spurgte Posy forsigtigt.
 „Aner det ikke. Jeg ved ikke mere, end du gør. Vil du have noget varm 

kakao? Du ser helt oprevet ud.“
 „Ja tak, og det er jeg også,“ sagde Posy.
 „Vil du tale om det?“ spurgte Sebastian.
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 „Nej, ikke i aften, men tak for tilbuddet.“ Posy fyldte sin varmedunk 
med kogende vand. „Man skulle helt ærligt tro, at livet blev mindre 
kompliceret, efterhånden som man blev ældre.“

 „Og det gør det ikke?“ spurgte han og rakte hende kruset med kakao.
 „Nej, desværre ikke. Godnat, Sebastian.“

Amy åbnede døren for Nick iført morgenkåbe.
 „Hej Amy. Undskyld, jeg kommer så sent. Er Sam hjemme?“ spurgte 

han.
 „Næ, han er stadig nede på pubben. Han passede børnene, indtil jeg 

kom hjem, så jeg sagde, at han godt måtte tage af sted. Kom indenfor,“ 
sagde hun, og han fulgte efter hende ind i den lillebitte stue. „Sid ned, 
Nick.“

 Nick satte sig ikke ned, men gik rastløst frem og tilbage. „Hvad skete 
der med Tammy i aften, Amy?“

 „Jeg synes ikke, det tilkommer mig at fortælle dig det. Du må hellere 
tale med Tammy.“

 „Hvor er hun?“
 „Hun sagde, at hun ville køre tilbage til London.“
 „Shit! Hvordan havde hun det, da hun opdagede, at jeg ikke var i 

Admiral House?“
 „Hun blev ked af det. Meget.“
 „Ledte I efter mig?“
 Amy nikkede tavs.
 „Og fandt I mig så?“
 „Ja, det gjorde vi, Nick. Beklager.“
 „Men hvordan ...“ Han rystede på hovedet. „Du har vel ikke fortalt 

hende noget?“
 „Nej, jeg har ej! Tammy kom til Southwold, fordi hun allerede havde 

en mistanke om, at der foregik noget. Hun havde hørt om Evie. Hun 
havde taget din mobiltelefon engang og lagt to og to sammen.“

 „Jeg går ud fra, at Tammy bad dig om at vise hende, hvor Evie boede? 
Og hvor hun havde en mistanke om, at jeg var?“

 „Ja, det gjorde hun, og hun – vi – fik øje på din bil. Hvad skulle jeg 
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stille op? Jeg anede ikke, om du var der eller ej.“ Amy begyndte både at 
blive ked af det og temmelig vred. „Den her situation har intet med mig 
at gøre, og jeg vil hverken bebrejdes for noget eller blandes ind i det.“

 „Nej, selvfølgelig ikke.“ Nick lod sig dumpe ned på en stol. „Jeg er ked 
af, at jeg råbte ad dig. Åh, Amy, hvad i alverden skal jeg sige til hende? 
Hvordan skal jeg få hende til at forstå?“

 „Det ved jeg ikke, Nick. Jeg troede, du elskede Tammy.“
 „Det gør jeg, det gør jeg. Men der er en situation ... åh gud ...“ Han 

rystede hjælpeløst på hovedet. „Jeg kan intet stille op.“
 „Hør, det rager ikke mig, hvordan du styrer dit privatliv, men det 

er indlysende, at du var hos Evie i aften. Hvis du forsøger at forklare 
grunden til, at du var der, vil Tammy måske forstå det. Jeg ved, at hun 
elsker dig meget højt, men du har virkelig såret hende.“

 Nick stirrede blindt frem for sig. „Måske er det bedst på den måde. 
Hvordan kunne jeg nogensinde tro, at jeg kunne få det hele? Det ville 
aldrig have fungeret. Hvordan skulle det kunne det?“

 Amy kiggede forvirret på ham. „Det giver ikke mening, Nick.“
 „Nej, det gør det helt sikkert ikke.“ Han rejste sig. „Undskyld forstyr

relsen, Amy. Det er sent. Jeg må hellere gå. Tak for hjælpen.“
 „Kører du tilbage til London nu?“ spurgte hun, mens hun fulgte ham 

ud til døren.
 Nick trak på skuldrene. „Nej, det er der ingen grund til. Jeg kan ikke 

forklare hende det, og der er som sagt intet, jeg kan stille op. Vi ses.“
 Amy lukkede døren efter ham og forstod ikke, hvorfor hun følte en 

dyb medlidenhed med ham, når det var så tydeligt, hvad han havde 
gjort.
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Mandag morgen bankede Sebastian på Freddies dør.
„Hej Sebastian, hvad skylder jeg æren?“ spurgte Freddie, idet 

han viste ham ind i stuen.
 „Jeg tog bare chancen og håbede, at du var hjemme, så jeg kan fortælle 

dig, at min gamle journalistkollega har fundet nogle meget interessante 
oplysninger om Ken Noakes. Han søgte på navnet og sendte det rundt til 
sine kolleger.“ Sebastian fiskede nogle A4ark op af lommen og foldede 
dem ud. Så fandt han sine læsebriller og tog dem på. „I slutningen af 
90’erne var Kenneth Noakes eneejer af et ejendomsudviklingsselskab. 
Han skulle bygge nogle gode huse på et stykke jord, han havde købt 
af en lokal skole i Norfolk. Han tog imod folks depositum, men et par 
måneder senere erklærede han selskabet konkurs. Der var kun lige støbt 
fundamenter, og hans kreditorer fik meget lidt eller ingenting.“

 „Jeg vidste det.“ Freddie rystede på hovedet. „Hvad skete der så med 
vores ven Ken?“

 „Det viser sig, at mindst tre, muligvis fire – men han graver stadig – 
andre ved navn Noakes siden er blevet registreret som direktører i diverse 
selskaber. Og de er alle sammen i familie med ham. Vi har ekskonen, 
den nuværende kone, en bror og muligvis også en datter, men det sidste 
er som sagt ikke bekræftet endnu.“

 „Det er det sædvanlige – han er personligt afskåret fra at oprette en 
virksomhed, men bruger sin familie proforma og driver selskabet, som 
han normalt ville, bare bag kulisserne.“

 „Netop.“
 „Er alle virksomhederne ejendomsudviklingsselskaber?“
 „Nej, det var kun en ud af de fire, de øvrige tre var ejendoms

udlejningsselskaber.“
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 „Jeg forstår. Fortsæt endelig,“ sagde Freddie.
 „På listen her står der ...“ Sebastian læste op af det, han havde printet 

ud: „Trimco Ltd. der driver forretning under navnet Westway Holi
day Cottages, Ideal Ltd. der driver forretning som Hedgerow Holiday 
Homes, og Chardway Ltd. der kalder sig St. Tropez Blue.“ Sebastian 
tog brillerne af. „Min kollegas kontakt hos Erhvervsstyrelsen siger, at 
svindel med udlejning af sommerhuse og ferielejligheder desværre er 
uhyre almindeligt. Man lejer bare et kontor med et par telefonlinjer, får 
lavet en rigtig flot hjemmeside og reklamerer de sædvanlige steder. Så 
kradser man folks depositum til sig, og seks måneder senere, når man 
har vasket pengene hvide i en bank på Isle of Man, erklærer man firmaet 
konkurs og skynder sig at stikke af med gevinsten. Og så starter man 
forfra et andet sted.“

 „Og efterlader sine stakkels kunder uden depositum og uden ferie,“ 
bemærkede Freddie.

 „Lige nøjagtig. Min kollega mener, at det, han har fundet, kun er 
toppen af isbjerget. Det er kun lykkedes ham at finde de her selskaber, 
fordi mr. Noakes har benyttet stråmænd med samme efternavn som 
sig selv. Men der skal helt sikkert nok være andre fjolser, som nu for ek
sempel Sam, der i dette tilfælde står som eneejer af Montague Property 
Development Ltd.“

 „Ja.“ Freddie sukkede dybt. „Hold da op.“
 „Jeps,“ sagde Sebastian.
 „Hvor bor den her Noakesfyr?“
 „Så langt nåede min kollega ikke, er jeg bange for, men jeg vil godt 

garantere for, at det er uden for britisk lovgivnings rækkevidde.“
 „Hvad skal vi så gøre?“
 „James graver noget mere – han har kontakter hos politiet, og han vil 

undersøge, om mr. Noakes er eftersøgt af bagmandspolitiet. Sandsynlig
heden taler for, at det er tilfældet, men hvis han er stukket af til udlandet, 
er han næppe tilstrækkeligt interessant til, at politiet vil bruge penge på 
at få ham udleveret, så økonomisk pressede som de er for tiden. James 
sagde, at jeg bare skulle overlade det til ham. Han er godt tilfreds – det 
kan blive en god historie for hans avis.“
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 „Jeg ved, at Noakes er tilbage i landet. Posy fortalte mig, at Sam 
mødtes med ham i Norfolk forleden.“

 „Okay.“
 „Bør vi ikke fortælle Posy det her? Hvis Noakes har tænkt sig at lave 

det samme nummer igen – reklamere med nogle flotte pensionistlejlighe
der i Admiral House og indkassere nogle store depositummer, hvorefter 
han erklærer selskabet konkurs – så skal hun da vide det. Og hvad med 
Sam? Tror du, han ved noget?“

 „Aner det ikke. Man skulle tro, at han ville tjekke sin samarbejds
partners forhistorie, men ...“ 

 „Måske ønskede han ikke at vide noget,“ afsluttede Freddie Se
bastians tanke. „At dømme ud fra det, Posy har fortalt mig om sin 
søn, er han ikke nogen dygtig forretningsmand. Og han er åbenbart 
desperat efter at bevise sit værd over for både sin mor og sin kone. 
Sikke noget rod.“

 „Ja, mon ikke. Jeg synes, vi bør vente lidt, mens James graver videre. 
Når vi har flere oplysninger, kan vi beslutte os for den rigtige løsning. 
Der er ikke skrevet under på noget endnu, vel?“

 „Nej, men Posys advokat har lige fremsendt papirerne,“ sagde Freddie. 
„Hun har bedt mig om at kigge på dem.“

 „Godt. Så kan du tage dem og trække tiden ud, indtil vi ved, hvordan 
landet ligger.“

 „Det skal jeg nok, men hvis det hele går i vasken, stikker det en kæp i 
hjulet for det andet, vi talte om. Så kan der gå måneder eller år, før hun 
finder en køber til huset, og jeg ved ikke, hvor meget længere jeg kan 
blive ved med at omgås hende uden at fortælle hende sandheden. Det 
er ved at æde mig op indefra ... Glem alt om Noakes,“ sukkede Freddie, 
„jeg føler mig som en større bedrager.“

 „Det forstår jeg godt, Freddie, men giv lige James et par dage mere 
til at finde ud af noget. Jeg må hellere se at komme tilbage.“

 „Selvfølgelig.“ Freddie rejste sig og fulgte ham ud til døren. „Jeg kan 
slet ikke takke dig nok for din hjælp, Sebastian.“

 „Ikke noget at takke for. Jeg kontakter dig, lige så snart jeg hører 
noget. Vi ses, Freddie.“
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 Sebastian gik derfra, mens han tænkte, at han havde lyst til at slå den 
første anmelder, der sagde, at plottet i hans romaner var alt for søgt og 
urealistisk.
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Amy stod og kiggede ud over et gråt og oprørt hav. Skyerne susede 
 over himlen jaget af en strid vind, som også greb fat i hendes hår 

og fik det til at flyve til alle sider. Det hylede i hendes ører, og den avis, 
hun havde købt, blafrede i hånden på hende.

 Hun gik hen til busskuret, som lugtede af alskens afskyelige og uap
petitlige ting, satte sig ned og forsøgte at tænke sig om.

 Aftenen før havde Sam bredt arkitekttegningen af laden ud på 
køkken bordet, da han kom hjem.

 „Jeg mødtes med landmåleren, og han er temmelig sikker på, at vi kan 
få byggetilladelse. Den eneste nabo, der kan gøre indsigelse, er Admiral 
House, og det bliver ikke noget problem, eftersom det er ejet af mig,“ 
sagde han med et stort smil. Så var han igen begyndt at udbrede sig om 
arkitektens planer om en kæmpestor stue med loft helt op til de gamle 
loftsbjælker, et stort muret ildsted og det topmoderne køkken, de ville 
indrette.

 Amy havde gjort sit bedste for at se ud og lyde, som om hun var be
gejstret og spændt, men det var mislykkedes fuldstændig, og det havde 
virkelig irriteret Sam.

 „Jeg forstår dig ikke,“ havde han sagt. „Jeg troede, at du ønskede dig 
et smukt hjem. Jeg troede, at det ville gøre dig glad.“

 Da de senere var gået i seng, havde Sam forsøgt at komme til 
at elske med hende, men alene hans berøring gav hende myrekryb. 
Han havde tydeligvis mærket hendes modvilje, som havde gjort ham 
vred, og det havde resulteret i, at han holdt hendes hænder fast over 
hovedet og lagde sig oven på hende, så hun ikke kunne røre sig. Hun 
havde råbt, at han skulle lade hende være, og det havde han gjort. 
Han havde bandet voldsomt, da han forlod soveværelset og buldrede 
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ned ad trappen for at søge trøst i resterne af den flaske whisky, han 
havde haft med hjem.

 Nu kiggede Amy ned på sine håndled, hvor den tynde hud på inder
siden havde svage blå mærker der, hvor han havde holdt hende fast.

 Tårerne sved i øjnene på hende ved tanken om den blide og kærlige 
måde, Sebastian havde elsket med hende på.

 Det gik op for hende, at Sam altid havde været aggressiv i sengen, især 
når han havde fået lidt at drikke. Hun havde troet, at det var lidenskab, 
men det var det ikke.

 Det er ikke normalt, hvis det gør ondt på dig, Amy ...
 Hun ville bare ønske, at der var nogen, hun kunne betro sig til med 

hensyn til Sams temperament og de ting, han havde gjort imod hende 
i årenes løb, men hvem skulle det være? Og desuden var det mest, når 
han havde fået for meget at drikke. Men her til morgen var der sket 
noget, der virkelig bekymrede hende. Hun havde været ved at få Sara i 
tøjet ovenpå, da der lød et brag nede fra køkkenet, og Sam råbte. Hun 
havde skyndt sig ned og havde fundet en knust smørskål på gulvet og 
Sam, der ruskede Jake, som om han var en slaskedukke. Hun havde 
skreget til Sam, at han skulle slippe Jake, og så havde hun lagt armene 
om sin lille dreng og mærket ham ryste af skræk over sin fars pludselige 
raseriudbrud.

 I bilen på vej til skole havde hun forsigtigt spurgt Jake, om far havde 
gjort sådan noget før.

 „Ikke på den måde, men han slår mig nogle gange, når du ikke er 
hjemme, hvis jeg har været uartig.“

 „Også mig,“ sagde Sara omme fra bagsædet. „Far kan blive virkelig 
vred.“

 Amy gned sig uroligt over panden.
 „Åh gud, åh gud,“ hviskede hun fortvivlet for sig selv. Selv kunne 

hun godt klare det, men hvis han var begyndt at lade sine frustrationer 
gå ud over børnene ...

 Hun indså, at det ikke havde noget at gøre med, hvor de boede, el
ler endda om de havde penge eller ej. Hun ønskede ikke længere at bo 
sammen med Sam nogen steder. Hun havde ganske enkelt ikke lyst til 
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at være sammen med ham overhovedet. Hans vrede var ved at komme 
ud af kontrol, og efter det, der var sket til morgen, vidste Amy, at hun 
var nødt til at gøre noget.

 Amy rejste sig fra bænken for at tage på arbejde med én tanke i ho
vedet: For børnenes skyld var hun nødt til at forlade ham.

 Den eftermiddag skimmede hun ‘boliger til leje’ i The Gazette. Der var 
en række møblerede ferieboliger, som ejerne gerne ville leje ud vinteren 
over, de fleste til en meget rimelig månedlig leje. Det var ikke perfekt, 
for det betød, at de ville skulle flytte igen til påske, når feriesæsonen 
begyndte, men så havde de i det mindste et sted at være – borte fra Sam.

 Hvad Sebastian angik ... ja, hun elskede ham, men hun forlod ikke 
Sam til fordel for Sebastian. Hun forlod Sam for at bringe dem alle tre 
i sikkerhed.

 Hun ventede, til hun var alene i receptionen, og ringede så til det 
nummer, der stod i The Gazette.

 „Hej, jeg ringer om den feriebolig, De vil leje ud. Er den stadig ledig?“
 „Ja, det er den,“ sagde en dyb manderøst.
 „Jeg har to børn, er det okay?“
 „Ja, mig generer det ikke, men jeg tror, De vil finde huset lidt småt 

så.“
 „Jeg leder egentlig ikke efter noget stort. Kan De fortælle mig lidt om 

huset?“
 „Der er et godt soveværelse med dobbeltseng og direkte adgang til et 

brusebadeværelse, et lille køkken, et toilet og en stue med en åben hems. 
Der har jeg stillet en sovesofa, men hvis den skal bruges permanent, tror 
jeg godt, jeg kan finde en rigtig seng til Dem.“

 „Det lyder perfekt,“ sukkede Amy. „Må jeg komme forbi og kigge?“
 „Ja, selvfølgelig. Hvornår kan det passe Dem?“
 „Hvad siger De til klokken halv seks i aften?“
 „Det er udmærket.“ Han gav hende adressen, som hun skyndte sig at 

notere. „Jeg hedder Lennox. Hvad med Dem?“
 „Øh ... Amy.“ Hun havde ikke lyst til at give ham sit efternavn. Fa

milien Montague var ret kendt i Southwold. „Jeg ser frem til at møde 
Dem senere. Farvel, mr. Lennox.“
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Freddie havde lige lagt telefonen efter at have talt med Amy, da den 
ringede igen.

 „Hej Sebastian. Hvad så?“
 „James, min gamle kollega, har lige ringet igen. Det lader til, at bag

mandspolitiet faktisk er ret interesseret i at tale med Kenneth Noakes.“
 „Aha.“
 „Som James havde mistanke om, forlod Noakes landet, inden de fik 

slået kløerne i ham. Jeg er lige blevet ringet op af en ansat hos bagmands
politiet. Han ville gerne vide, om Noakes kan forventes at komme til 
England i den nærmeste fremtid.“

 „Og hvordan skal vi så finde ud af det?“
 „Det ved Amy sikkert. Vi må bare finde ud af det.“
 „Og hvordan er det så meningen, at vi skal gøre det, Sebastian?“ lo 

Freddie. „Jeg tog til Southwold for at komme langt væk fra al krimina
litet, ikke for at blive hemmelig agent for bagmandspolitiet!“

 „Nej, selvfølgelig ikke. Det er simpelthen et spørgsmål om at stikke 
fingeren i jorden. Hvis nu for eksempel Posy siger noget om, at han 
kommer for at skrive under.“

 „Hvorfor i alverden aflytter de ikke bare Sams mobiltelefon?“
 „Den betjent, jeg talte med, sagde, at de vil prøve en mere gelinde 

tilgang først og se, om de kan snuppe en intetanende Noakes, mens han 
er i landet. De vil gerne have fat i ham, men jeg fik ikke den opfattelse, 
at han står allerøverst på deres liste. I deres øjne er han en småsvindler.“

 „Men selvfølgelig et stort problem for dem, han har bedraget, og ikke 
mindst vores elskede Posy.“ Freddie fnøs irriteret. „Jeg har desværre set 
det masser af gange i min tid hos anklagemyndigheden. Politiet har for 
lidt personale og for få ressourcer, og så slipper en skyldig forbryder for 
tiltale på grund af en teknisk detalje.“

 „Vi må bare gøre, hvad vi kan. Jeg ringer igen en anden gang. Farvel, 
Freddie.“

 „Farvel, Sebastian.“

Amy fandt det søde lille hus, der lå inden for gåafstand fra hotellet, og 
tænkte, at det havde en fantastisk praktisk beliggenhed. Det lå for enden 
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af en smal smøge, og selvom hun følte, at hun kendte Southwold ud og 
ind, ville hun aldrig have opdaget, at der lå et hus der. Det var et gam
melt hus bygget af lokale sten, og det var smukt vedligeholdt. De visne 
blade var revet sammen, og messingdørhammeren, som hun bankede 
med for at sige, at hun var kommet, var nypudset. Døren blev åbnet, og 
et par klare øjne betragtede hende.

 „Jeg formoder, det er Amy?“ sagde manden.
 „Ja, og De må være mr. Lennox.“
 „Sandelig, men sig endelig du og Freddie. Jeg har nøglerne lige her, 

så skal vi kaste et blik på malteriet?“
 Amy nikkede og fulgte efter Freddie over den brolagte gårdsplads til 

den ombyggede bygning på den anden side. „Malteriet er som sagt ikke 
nogen stor bolig. Jeg tror, du måske vil finde det for småt til dit behov,“ 
sagde han og låste døren op.

 Det tog Amy to minutter at se det hele. Freddie havde ret, det var 
småt, men Amy var vild med det. Det var tydeligvis blevet sat i stand 
med stor omtanke, hver eneste kvadratcentimeter var udnyttet, og fordi 
der var så højt til loftet i stuen, føltes det ikke klaustrofobisk.

 „Hører der nogen have til?“ spurgte hun.
 Freddie rystede på hovedet. „Desværre ikke, men jeg kan ikke se 

nogen grund til, at I ikke skulle bruge min, hvis I har lyst til det, når 
vejret bliver lidt bedre.“

 „Jeg formoder, at det kun er for en kort periode, indtil feriesæsonen 
begynder?“

 „Jeg ville foretrække at tage det en måned ad gangen, hvis det er. Så 
kan vi se, hvordan vi kommer ud af det sammen. Vi kommer jo til at 
leve temmelig tæt på hinanden, som du kan se,“ sagde han smilende.

 „Jeg synes, det virker fuldstændig perfekt for os, Freddie, men sig det 
endelig, hvis du hellere vil have en lejer uden børn. Jeg ville gerne kunne 
sige, at mine er stille som små mus og aldrig laver ballade, men det er 
desværre ...“ 

 „... ikke sådan, børn er,“ afsluttede han sætningen for hende. „Per
sonligt har jeg intet imod små børn. Skal vi gå over til mig og drikke en 
kop te?“
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 Amy så på sit ur. „Ja tak, men jeg skal snart af sted,“ sagde hun og 
fulgte efter ham tilbage over gården.

 „Har du selv børn?“ spurgte hun, idet han rakte hende en kop te og 
de satte sig ned i stuen.

 „Desværre ikke. Som jeg sagde til en god ven forleden aften, så har 
jeg kun mig selv at tænke på.“

 „Hvornår kan jeg flytte ind, og hvor meget skal jeg lægge i depositum, 
Freddie?“ spurgte Amy.

 „Jeg tror, den sædvanlige betingelse er én måneds leje forud. Og du 
kan flytte ind, når som helst det passer dig.“

 „Er det for tidligt med i overmorgen? Hvis jeg betaler depositum og 
første måneds husleje først, selvfølgelig.“

 Freddie kunne se, hvor desperat hun var. „Det er helt i orden. Hvad 
med bare at betale den første uge forud? Så kan vi se, hvordan vi kom
mer ud af det med hinanden. Vi kan betragte det som en ferieudlejning, 
hvis du synes.“

 „Hvor er det sødt af dig, Freddie.“ Amys øjne var blanke af tårer.
 „Du må undskylde, at jeg snager, men børnenes far flytter vel ind 

sammen med jer?“
 „Nej. Vi er, øh, vi skal separeres, men jeg arbejder som receptionist 

på The Feathers, så jeg kan sagtens komme med en personlig anbefaling 
derfra.“

 Så gik det endelig op for ham, hvem hun var. „Amy, du er vel ikke 
tilfældigvis i familie med Posy Montague?“ spurgte Freddie.

 „Øh, jo. Jeg er hendes svigerdatter.“
 „Det tænkte jeg nok,“ nikkede han. „Du er Amy Montague, gift 

med hendes søn Sam. I har to børn, og du knokler som en hest for at få 
enderne til at mødes i jeres familie. Posy siger altid, at du er en engel.“

 „Så må du være Posys gode ven Freddie,“ sagde Amy langsomt, da 
det hele faldt på plads i hendes hoved. „Åh gud.“ Hun kiggede panik
slagen på ham. „Hvor er det dog pinligt. Sagen er, at ingen ved, at jeg 
har besluttet at forlade Sam. Hverken ham eller Posy.“

 „Kære ven, lad mig forsikre dig for, at min mund er lukket med syv 
segl.“
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 Amy rejste sig, på en gang forlegen og beroliget. Freddie virkede som 
et meget venligt menneske. Hun måtte tage sig alvorligt sammen for ikke 
at kaste sig i favnen på ham, græde ud ved hans skulder og fortælle ham 
det hele. „Jeg kommer med mine ting i morgen og betaler depositum 
og den første uges husleje?“

 „Det haster ikke, Amy, min ven. Jeg er sikker på, at du har meget at 
tænke på for tiden.“

 „Freddie?“ Amy vendte sig mod ham ude ved døren med et blik, der 
bønfaldt ham om at være diskret.

 Han lagde en finger over munden. „Ikke et ord, det lover jeg.“
 „Jeg ...“ Amy standsede tøvende på dørtrinnet. „Ved du, om Posy er 

hjemme lige nu?“
 „Det er hun ikke. Hun arbejder sent på galleriet. Der er fernisering 

i aften, men hvis du har brug for at tale med hende, er jeg sikker på, at 
hun kan finde ti minutter.“

 „Jeg ... nej, det er okay. Farvel, Freddie.“
 Freddie lukkede døren og gik ud i køkkenet for at skænke et stort 

glas whisky til sig selv.
 „Hvad skal jeg dog gøre?“ mumlede han og mærkede, hvordan Mon

taguefamiliens spind begyndte at stramme sammen omkring ham. Han 
havde set de blå mærker på Amys håndled, da hun løftede tekoppen op 
til munden. Men hvordan skulle han nogensinde kunne sige til Posy, at 
hendes søn var en brutal voldsmand? Og Posy kunne meget vel opfatte 
det som et forræderi imod hende, at han tilbød hendes svigerdatter et 
tilflugtssted.

 „Allerkæreste Posy,“ hviskede Freddie op mod den klare natte
himmel over køkkenets glastag, „er det vores skæbne aldrig at finde 
sammen?“

Amy hentede børnene hos en veninde, der havde passet dem, og kørte 
forbi Admiral House, vel vidende, at Posy ikke var hjemme. Hun var 
nødt til at se Sebastian og mærke hans trygge arme omkring sig et øjeblik, 
mens hun fortalte ham om sin store beslutning. Da hun havde parkeret 
foran huset, vendte hun sig om og så, at Sara sov i autostolen.
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 „Jake, jeg skal lige tale med farmor et øjeblik. Kan du vente her? Jeg 
lover dig, at det ikke tager ret længe.“

 Jake nikkede, dybt optaget af den tegneserie, hun havde købt til ham. 
Så spurtede hun rundt om huset, ind ad køkkendøren og op ad trappen 
til Sebastians værelse.

 „Amy!“ Han lukkede computeren og rejste sig op.
 „Jeg kan ikke blive ret længe. Børnene sidder nede i bilen.“
 Sebastian kom hen og trak hende ind til sig. „Hvor har jeg savnet dig, 

skat,“ hviskede han mod hendes hals.
 „Der skete noget i morges, og jeg har truffet en beslutning. Jeg har 

fundet et sted, hvor børnene og jeg kan bo, og jeg vil skilles fra Sam. Jeg 
fortæller ham det i morgen.“

 Sebastian kiggede overrasket og chokeret på hende. „Vil det være 
taktløst af mig at sige, at det gør mig enormt glad?“

 „Sikkert, men jeg har brug for at høre det.“
 „Åh skat, det er jeg.“ Han knugede hende ind til sig. „Og jeg lover at 

hjælpe og støtte dig så meget, som du vil lade mig gøre det.“
 „Hvilket ikke bliver ret meget i første omgang,“ sukkede hun. „Det 

sted, jeg har fundet at bo, er ejet af Posys gode ven Freddie. Han bor 
lige ved siden af.“

 Sebastian hævede øjenbrynene. „Det er godt nok fantastisk. Jeg bor 
hos din snarlige ekssvigermor, og så lejer du et sted at bo af ekssvigermors 
kæreste.“ Han smilede ned til hende. „Vi kan lige så godt indrykke en 
bekendtgørelse på forsiden af The Gazette.“

 „Det ved jeg godt, men jeg tror faktisk, Freddie er en flink fyr, som 
vil være diskret. Desuden er stedet billigt, meget dejligt og klar til ind
flytning med det samme.“

 „Ja, Freddie er virkelig en flink fyr, og du ved, at jeg nok skal hjælpe 
dig økonomisk, hvis du får brug for det. Du skal bare sige til.“

 „Tak, men jeg har behov for at gøre det her på egen hånd, Sebastian. 
Og du skal vide, at det ingenting har med dig at gøre.“

 „Ingenting?“
 „Det er ... jeg havde ikke længere noget valg.“
 „Jeg forstår.“
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 „Jeg havde været nødt til at gøre det, selv hvis jeg ikke havde mødt 
dig.“

 „Okay.“
 „Og vil du ikke nok lade være med at sige noget til Posy? Ikke endnu.“
 „Selvfølgelig ikke.“
 Amy lod åndsfraværende hånden glide igennem sit hår, og Sebastian 

fik øje på det blå mærke på hendes håndled.
 „Hvordan har du fået det?“ spurgte han.
 „Jeg faldt og landede kejtet på håndleddet. Jeg er nødt til at gå – Sam 

må undre sig over, hvor vi bliver af.“
 „Pas nu godt på dig selv, ikke, Amy? Sam kan blive vred, når du 

fortæller ham det.“
 „Det skal jeg nok, bare rolig. Sam er ikke hjemme i aften. Han skal 

møde sin partner på Hotel Victoria i Norfolk. Partneren skal give ham 
depositummet i kontanter, så de kan underskrive skødet på huset her i 
løbet af de kommende dage.“

 Bingo! tænkte Sebastian.
 „Så jeg pakker vores ting i aften,“ fortsatte Amy, „og bærer det ud 

i bilen. Så er jeg klar til at køre, når jeg har sagt det til ham i morgen 
tidlig.“

 „Svar mig lige på det her, Amy: Er du bange for Sam?“
 „Bange? Nej, selvfølgelig ikke. Jeg ved bare, at han bliver ked af det, 

når jeg fortæller ham det. Jeg ringer til dig, lige så snart det er overstået.“
 „Amy?“
 „Ja?“
 „Husk, at jeg elsker dig, og at jeg er lige her, hvis du får brug for mig, 

okay?“
 Sebastian så til fra sit værelse, mens Amy satte sig ind i sin rampone

rede bil, startede og kørte ud ad indkørslen. Så tog han sin mobiltelefon 
og ringede til det nummer, bagmandspolitiet havde givet ham, for at 
fortælle dem, hvor mr. Noakes opholdt sig den aften. Om alt gik vel, 
ville Amy slet ikke være nødt til at tale med Sam ...
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Da børnene sov, pakkede Amy en stor taske med sit tøj og lagde 
noget af børnenes legetøj under et tæppe bag i sin bil. Så gik hun 

i seng og gjorde sit bedste for at falde i søvn, men måtte til sidst give op. 
Hun gik ned og lavede en kop kaffe til sig selv, hvilket bare fik hendes 
hjerte til at banke endnu hurtigere.

 „Bevar roen, Amy. Du er nødt til at være rolig for børnenes skyld,“ 
hviskede hun til sig selv, mens hun så det grå daggry kæmpe sig fri af 
natten.

 Hun forsøgte at fokusere på, at hun og børnene den aften ville være i 
sikkerhed i det trygge og hyggelige malteri. Hun kunne tude af lettelse 
over, at hun havde fundet det. Hun havde ikke nævnt det for Freddie, 
men alene det, at det var gemt væk på den måde, var en kæmpestor 
fordel. Og hvis det lykkedes Sam at finde hende, skulle hun bare skrige, 
så ville Freddie høre hende.

 Klokken syv vækkede hun børnene og gav dem morgenmad, for at 
det hele skulle være så normalt som muligt. På vej hen for at aflevere 
dem hørte hun Jake læse op af sin læsebog og Sara snakke om det engle
kostume, hun skulle være klædt ud i til krybbespillet.

 Tilbage i sommerhuset gik hun ind på børnenes værelse og stoppede 
deres tøj i to skraldesække, som hun skyndte sig at lægge ned til de andre 
ting i bagagerummet på sin bil. Så satte hun sig ved køkkenbordet, helt 
ude af sig selv af nervøsitet. Hun kiggede endda på den sjat rødvin, der 
stod i en flaske på bordet, og overvejede at drikke den. Uret på væggen 
fortalte hende, at klokken snart var ni – der var en hel time, til Sam 
havde sagt, at hun kunne vente ham retur. Netop som hun begyndte at 
overveje at gå en tur, ringede hendes mobiltelefon.

 „Åh gud,“ hviskede hun, da hun så, at det var Sam. „Hallo?“
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 „Amy, gudskelov! Du er nødt til at komme og hente mig.“
 „Er din bil brudt sammen?“
 „Nej, jeg ... jeg er på politistationen i Wells i Norfolk. Åh gud, Amy ...“ 

Sams stemme knækkede over, „de har sigtet mig.“
 „Men ... for hvad?“
 „Jeg kan ikke forklare det nu. Min advokat har fået mig løsladt mod 

kaution, og jeg skal bruge tusind pund. Kan du ikke fortælle min mor, 
hvad der er sket, og tigge hende om at låne dig pengene? Jeg er nødt til 
at smutte nu. Jeg elsker dig, skat. Farvel.“

 Røret blev lagt på. Amy stirrede helt lammet af chok på sin mobil
telefon. Da hun fik fattet sig, opdagede hun, at hun rystede over hele 
kroppen. Hun ringede til Posy og refererede kort samtalen med Sam og 
hans bøn om penge.

 „Jeg kører ind til byen med det samme, henter pengene i banken og 
kommer ud til dig. Du skal ikke være bange, Amy, jeg er sikker på, at 
der er sket en fejl.“

 Amy vidste instinktivt, at der ikke var sket nogen fejl. Mens hun 
ventede på Posy, sad hun ved køkkenbordet og stirrede på en revne, der 
zigzaggede hele vejen ned ad væggen.

 „Åh, du gode.“ Posy stod i døråbningen, ligbleg i ansigtet af chok. 
Amy førte hende ind i stuen. „Hvad sagde han helt nøjagtig til dig?“

 „At han er blevet sigtet og befinder sig på politistationen i Wells i 
Norfolk,“ svarede Amy automatisk.

 „Hvad i alverden kan han have gjort, Amy?“
 „Det har jeg ingen anelse om,“ sagde Amy sløvt.
 „Måske spirituskørsel?“
 „Måske.“
 „Hvad nu, hvis han har kørt nogen ned?“
 „Det eneste, jeg kan gøre, er at tage af sted og finde ud af det.“
 „Skal jeg tage med for at støtte dig?“
 Amy tænkte på alt det, hun havde i bilens bagagerum, og rystede på 

hovedet. „Nej, jeg klarer mig, ellers tak.“
 „Okay. Her er de tusind pund i kontanter.“ Posy tog en kuvert op af 

tasken.
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 „Tak,“ sagde Amy og stak pengene i sin egen taske. „Jeg ringer, så 
snart jeg ved noget.“

 Posy gav Amy et hårdt knus. „Du ved, hvor jeg er, hvis du eller bør
nene har brug for mig.“

 Amy gav ikke sig selv lov til at tænke i den time, det tog at køre til 
Wells. Hun skruede godt op for en radiostation med klassisk musik og 
koncentrerede sig om kørslen.

 På den ganske lille politistation udfyldte hun et skema og afleverede 
de tusind pund. Så blev hun bedt om at sætte sig i et venteværelse, der 
gudskelov var tomt.

 Til sidst kom Sam ud. Han så forfærdeligt ud – helt hvid i ansigtet 
og med håret strittende i alle retninger. Hun rejste sig, og han kastede 
sig i hendes favn. „Gudskelov, du kom, skat. Gudskelov.“

 „Skal vi så ikke se at komme ud herfra?“ spurgte hun blidt.
 Da de gik, klyngede Sam sig til hendes arm, som om han ikke havde 

kræfter til at holde sig oprejst på egen hånd.
 „Min bil holder stadig henne ved hotellet,“ sagde han, idet han sank 

ned på passagersædet, og Amy startede motoren.
 „Okay. Fortæl mig, hvad vej jeg skal køre.“
 „Kør ud til kystvejen. Hotel Victoria ligger omkring ti minutters 

kørsel herfra på venstre hånd. Du husker det sikkert.“
 Mens Amy navigerede igennem byens smalle gader og til sidst kom 

ud på kystvejen, gik det op for hende, at hun ganske rigtigt kunne huske 
sidste gang, hun havde besøgt det dejlige hotel for mere end ti år siden. 
Hun mindedes sin spænding, mens Sam kørte langs kysten, og hun 
håbede, at han ville fri til hende den aften. Det havde han ikke gjort, 
men det havde alligevel været en vidunderlig aften. Dengang havde so
len fået alting til at skinne. I dag hang der et tungt skydække lavt over 
landskabet. De kørte ind på hotellets parkeringsplads, og Amy standsede 
ved siden af Sams Fiat.

 „Er du i stand til at køre hjem?“ spurgte hun.
 „Jeg ... ja.“
 „Nå, men det er jeg ikke, før du fortæller mig, hvad det er, du skal 

forestille at have gjort.“
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 „Åh gud, Amy.“ Sam rystede på hovedet og kunne ikke se hende 
i øjnene. „Jeg har svigtet dig og børnene helt forfærdeligt. Jeg troede 
virkelig, at jeg den her gang ville have succes med mit projekt og gøre 
dig stolt af mig. Nu er alt – alt – tabt. Hvad skal vi dog gøre?“

 „Det kan jeg ikke sige dig, før du fortæller mig, hvad der er sket.“
 „Det er min forretningspartner, Ken Noakes. Han er åbenbart en 

slyngel og svindler af værste skuffe. For at gøre en lang historie kort har 
han bedraget folk i årevis. De penge, der skulle bruges til at udvikle vores 
ejendomsselskab, var teknisk set stjålet. De var i hvert fald ikke hans, men 
hans kreditorers. Vi sad der i baren og fik en drink – Ken havde medbragt 
de hundrede tusind pund i kontanter, så vi kunne underskrive skødet på 
Admiral House i dag – og så dukkede der pludselig to civilklædte betjente 
op og bad os om at følge med og svare på nogle spørgsmål om ‘på svigagtig 
vis at have tilvejebragt penge fra ...’“ Sam rystede på hovedet. „Jeg kan 
ikke huske, hvad de helt nøjagtig sagde. Jeg var alt for chokeret. Jeg blev 
sat ind i den ene bil, og Ken i den anden. Jeg har ikke set ham siden.“

 „Okay, men hvis alt det her handler om Ken Noakes’ fortid, hvorfor 
har de så sigtet dig?“

 „Fordi jeg står som eneejer af hans forbandede selskab! Ken er kun 
den økonomiske bagmand, hans navn står ikke engang på vores brev
papir! Shit! Hvor skulle jeg vide fra, at hans penge kom fra et eller andet 
svindelforetagende?! Men bagmandspolitiet troede ganske enkelt ikke 
på, at jeg ikke vidste noget.“

 „Åh, Sam ...“ Amy bed sig i læben. „Havde du virkelig ingen anelse?“
 „Selvfølgelig ikke! For pokker, Amy,“ bandede han vredt. „Meget kan 

man kalde mig, men jeg er ingen svindler. Okay, det kan godt være, 
at jeg har nogle konkurser bag mig, og tro mig, de havde gravet alt det 
skidt op, de kunne finde i den henseende. De beskyldte mig for at have 
handlet, selvom jeg vidste, at jeg var insolvent, i det sidste selskab, jeg 
havde, hvilket også er ulovligt. Det kan godt være, at de kan få mig dømt 
for det også, men den advokat, jeg fik beskikket, mente, at han nok kan 
få dem til at frafalde den sigtelse, hvis jeg til gengæld vidner imod Ken. 
Problemet er, at jeg overhovedet ingenting ved.“ Sam kiggede på hende. 
„Du tror mig da, gør du ikke, Amy?“

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   376 09-09-2019   14:30:54



377

 Jo, Amy troede ham, alt til trods. Hendes mand var ikke kriminel, 
bare desperat og ikke alt for kvik.

 „Jo, selvfølgelig gør jeg det. Lad os snakke videre derhjemme.“
 „Åh gud.“ Sam lagde ansigtet i hænderne. „Hvordan skal jeg nogen

sinde se min mor i øjnene igen? Salget af Admiral House er gået i vasken, 
det er helt sikkert. Jeg er bare en gigantisk taber. Intet er nogensinde 
lykkedes for mig, og jeg har virkelig kæmpet hårdt. Jeg er forfærdelig 
ked af det, Amy. Nu har jeg svigtet dig igen.“ Han klyngede sig pludselig 
til hendes arm. „Lov mig, at du ikke forlader mig. Uden dig og børnene 
kan jeg bare ... bare ikke fortsætte.“

 Amy var ikke i stand til at svare.
 „Lov mig det, Amy, jeg beder dig. Jeg elsker dig. Det gør jeg virkelig.“ 

Sam begyndte at hulke. „Du må ikke forlade mig ...“ tiggede han ligesom 
et barn og klamrede sig til hendes arm hen over håndbremsen.

 „Jeg forlader dig ikke, Sam,“ hørte Amy en sløv stemme, der slet ikke 
lød som hendes egen, svare.

 „Lover du det?“
 „Det lover jeg.“
 Da de nåede hjem, sagde Amy til Sam, at han burde gå op og tage et 

brusebad. Tyve minutter senere kom han ned og lignede sig selv igen.
 „Jeg kører over til Admiral House og taler med mor. Om ikke andet 

skylder jeg hende en forklaring.“
 „Ja, det gør du.“ Amy fortsatte med at folde tøjet fra tørretumbleren 

sammen ned i en kurv.
 „Jeg elsker dig, og jeg er enormt ked af det, Amy. Jeg lover at redde 

os ud af det her rod på en eller anden måde. Farvel, skat.“
 Da Sam var gået, ventede Amy i fem minutter, og så gik hun ud til 

sin bil og slæbte alt det, der lå i bagagerummet, ind igen. Hun lagde sit 
eget og børnenes tøj tilbage i skufferne i soveværelset og børneværelset, 
og så gik hun nedenunder igen, fandt lappen med Freddies nummer i 
sin taske og ringede op.

 „Hallo?“
 Lyden af hans beroligende stemme truede med at forstyrre den sære 

ro, der havde sænket sig over hende. Hun tog en dyb indånding.
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 „Hej Freddie, det er Amy Montague. Jeg ringer bare for at sige, at der 
er sket noget, og at jeg alligevel ikke kan flytte ind i dag.“

 „Aha. Det gør ikke noget. Bare giv besked, når det passer dig, Amy. 
Ingen stress.“

 „Problemet er, at jeg ikke helt ved, hvornår det bliver, så det er nok 
bedst, at du lejer malteriet ud til en anden.“

 Der blev stille i den anden ende af røret.
 „Jeg forstår. Er alt i orden, Amy?“
 „Nej, egentlig ikke, men Posy vil sikkert fortælle dig, hvad der er 

sket. Jeg ... jeg er nødt til at løbe nu, Freddie, men tusind tak for al din 
venlighed. Farvel.“

 Hun afsluttede opkaldet, inden hun brast i gråd. Vel vidende, at Sam 
kunne vende tilbage når som helst, ringede hun til Sebastian, men blev 
sendt videre til hans telefonsvarer.

 „Det er mig, Amy. Vær sød at møde mig i busskuret ved havnen 
klokken fem i dag.“

 Amy smed sin mobil tilbage i tasken og gik ovenpå for at trække i sit 
arbejdstøj.

Da Amy nåede frem, var Sebastian der allerede. Han rejste sig fra bænken 
og kom hen for at omfavne hende, men hun trak sig væk.

 „Jeg har hørt, hvad der er sket, Amy. Posy fortalte mig det, da Sam 
var kørt.“

 „Ja.“ Amys stemme var monoton. „Jeg er kommet for at fortælle dig, 
at jeg bliver hos Sam, fordi jeg er hans kone og børnenes mor, og han 
har brug for mig.“

 Sebastian anstrengte sig for at vælge sine ord med omhu. „Jeg ved, at 
du har fået et chok i dag, og det er meget forståeligt, at du lige nu føler, 
at du bør støtte ham. Du er nødt til at lade tingene falde til ro, det er 
klart.“

 „Nej, det er mere end det, Sebastian. Det vi gjorde – det jeg gjorde 
– var forkert. Jeg er Sams kone, jeg aflagde et løfte i kirken. Jeg er hans 
børns mor, og ... jeg kan ikke forlade ham. Nogensinde.“

 „Du siger altså, at det er forbi – med os?“
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 „Ja. Jeg må ligge, som jeg har redt. Sam er dybt ulykkelig, og jeg føler, 
at jeg er nødt til at støtte ham, uanset hvordan jeg ellers har det. Jeg tror, 
det ville tage livet af ham, hvis han hørte om dig og mig. I bilen her i 
formiddags truede han praktisk taget med at begå selvmord.“

 „Jeg forstår, men måske på et tidspunkt ...“ 
 „Nej! Der kommer ikke noget ‘tidspunkt’, Sebastian. Tro mig. Jeg 

vil aldrig forlade min mand, så det er ikke rimeligt at lade dig håbe på 
det. Find en anden, der er fri, og skab dig et liv sammen med vedkom
mende,“ bad hun.

 „Jeg vil ikke skabe et liv sammen med en anden. Jeg vil have et liv 
sammen med dig. Jeg elsker dig!“

 „Jeg er ked af det, Sebastian, men det er som sagt slut. Jeg er nødt til 
at gå nu. Farvel.“

 Amy vendte ryggen til ham og begyndte at gå.
 „Amy! Vent! Jeg ved, hvordan han behandler dig!“
 Hun rystede på hovedet og fortsatte hurtigt videre i retning af hoved

gaden. Sebastian kiggede efter hende, indtil hun drejede omkring et 
hjørne og var væk. Så bandede han dæmpet og inderligt, fordi han vidste, 
at det hele var hans egen skyld. Hvis ikke han havde sat bagmandspolitiet 
på sporet af Ken Noakes, ville Amy og børnene nu sidde trygt og godt 
i Freddies feriehus. I forsøget på at beskytte Posy havde han ødelagt sin 
egen chance for at blive lykkelig – og i sidste ende også Amys.

 Sebastian satte sig ned på bænken, lagde ansigtet i hænderne og græd.
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Posy
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London 

 

Sommeren 1958

Jeg stod i bussen, klemt inde imellem en kvinde med en klapvogn og 
en ung mand, der stank af sved. Selvom vinduerne stod åbne, var der 

varmere end i noget drivhus, jeg nogensinde havde arbejdet i. Det var 
med stor glæde, jeg så Baron’s Court dukke op omkring hjørnet, så jeg 
kunne trykke på klokken og klemme mig ud imellem passagererne for 
at stå af bussen bagest.

 Der var aldeles ubehageligt i London i august, tænkte jeg ved mig 
selv og mindedes vemodigt de smukke sommerdage, jeg plejede at nyde 
i Cornwall på den tid af året. Byen var ikke skabt til de få dage om året, 
hvor det virkelig var varmt, gik det op for mig, mens jeg spadserede ad 
fortovet hen til den etageejendom, jeg boede i. Estelle og jeg havde en 
lejlighed på øverste etage, hvilket betød, at jeg skulle tage seks hold trap
per op. Det var utvivlsomt sundt for mig at få noget motion, men ikke 
når det var så varmt. Jeg låste sveddryppende døren op og gik direkte 
ud på det lille badeværelse for at gøre et lunkent bad klar. Stuen lugtede 
som sædvanlig af cigaretrøg, og jeg åbnede vinduerne på vid gab for at 
lufte ud. Så gav jeg mig til at rydde sofabordet, som flød med tomme 
ølflasker, ginglas og overfyldte askebægre.

 Jeg bar det hele ud i køkkenet og smed det i henholdsvis affalds
spanden og vasken, mens jeg overvejede, om det nu også havde været 
så god en idé at dele en lejlighed med Estelle. Vi havde vidt forskel

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   383 09-09-2019   14:30:55



384

lige måder at leve på – jeg stod tidligt op for at møde i Kew Gardens 
klokken ni, mens Estelle sov længe. Hendes træning i Covent Garden 
startede først klokken elleve. Om eftermiddagen hvilede hun sig forud 
for aftenens forestilling og tog så af sted, mens jeg var på vej hjem. 
Jeg havde fred fra om eftermiddagen til omkring klokken elleve om 
aftenen, hvor jeg gik i seng, træt efter dagens arbejde, og netop som 
jeg var ved at falde i søvn, gik døren op, og Estelle kom hjem med en 
flok af sine kunstnervenner, frisk fra barerne omkring teatret, for at 
fortsætte festen. Så lå jeg og kunne ikke sove, mens musikken brølede 
inde i stuen. Jeg havde engang elsket Frank Sinatra, men nu tænkte 
jeg på ham som en torturbøddel, hvis blide stemme holdt mig vågen 
til langt ud på natten.

 Da jeg havde ryddet op i stuen og spurgt mig selv, hvorfor det aldrig 
faldt Estelle ind at gøre det selv, inden hun tog på teatret, tog jeg tøjet 
af og satte mig i badekarret, der var så lille, at jeg måtte trække knæene 
helt op til brystet.

 Jeg går i seng klokken otte i aften, tænkte jeg, da jeg havde ligget i blød 
lidt og steg ud og tørrede mig. Iført badekåbe lavede jeg mig en ostemad 
og satte mig i sofaen for at spise den. Er jeg kedelig, fordi jeg foretrækker at 
få planter til at spire frem for at feste hele tiden? spurgte jeg mig selv. Da 
jeg et par dage tidligere havde klaget over larmen, havde Estelle sagt, at 
jeg var ved at blive gammel før tid.

 „Du kan sove, når du er fyrre, Posy, min skat. Nyd din ungdom, mens 
du har den,“ havde hun nonchalant sagt, mens hun tog endnu et drag af 
en joint, som en ung mand, der tydeligvis brugte læbestift, havde rakt 
videre til hende. Jeg var lusket tilbage til mit værelse og havde proppet 
vat i ørerne.

 Men i det mindste elskede jeg mit arbejde. Mr. Hubbard, havens 
nye chef, opmuntrede mig og lod til at kunne lide mig, og hver morgen 
modtog vi nye planter fra hele verden. Nogle blev leveret af plante
jægere i særlige tasker, der var designet til at holde planterne i live på 
en flere måneder lang rejse igennem bjerge og jungler, og nogle kom 
i kasser sendt fra botaniske haver i Singapore, Australien eller Nord 
og Sydamerika. Når jeg omhyggeligt havde tjekket planten for små 
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blinde passagerer som lus og fluer, gav jeg mig til at studere dem, lave 
videnskabelige tegninger ved mit lille arbejdsbord, fotografere dem og 
fremkalde billederne.

 Jeg havde lært at presse planterne og montere dem på arkivpapir i 
monteringsrummet for så at mærke dem med oprindelse, indsamler, 
familie og art på små etiketter. Det mest tidskrævende var at afkode 
noterne fra botanikere over hele verden, men det gav os i sidste ende 
uvurderlige oplysninger om planternes rette pleje. De tørrede planter 
blev arkiveret i de høje skabe i herbariet, som var et allerede overfyldt 
rum i to etager. Jeg spurgte min kollega Alice, hvor mange prøver der 
var i alt, og hun tyggede eftertænksomt på sin blyant, inden hun svarede: 
„Måske fire og en halv million?“

 Jeg kunne ikke have ønsket mig et mere vidunderligt sted at arbejde. 
Den botaniske have, der omgav mig, udgjorde en kærkommen kontrast 
til byens travlhed.

 Jeg hører dybest set til på landet, erkendte jeg og gabte. Så vaskede jeg 
min tallerken og gik i seng. „Jeg savner Cambridge og Jonny,“ mum
lede jeg, da jeg lå på den hårde madras uden noget over mig – det var 
for varmt selv til et lagen. Jeg svedte stadig, så jeg tog også natkjolen af 
og lå nøgen. Jeg forsøgte at læse lidt i den bog, jeg havde liggende på 
natbordet, men jeg var så træt, at jeg inden længe faldt i søvn, svalet af 
en let brise fra det åbne vindue.

 Nogle få timer senere vågnede jeg ved lyden af døren, der blev smæk
ket i, og latter i den lille entré.

 „Åh gud,“ stønnede jeg, da Frank Sinatra igen rungede fra grammo
fonen. Jeg rakte ud efter vandglasset på natbordet og drak tørstigt. Så 
lagde jeg mig ned igen, lukkede øjnene og ønskede, at jeg kunne flyve op 
til månen, sådan som Sinatra bønfaldt en kvinde om at gøre. Deroppe 
ville der i det mindste være stille.

 „To sekunder, jeg skal bare lige ...“ 
 Døren ind til mit værelse gik pludselig op, og jeg så en skikkelse i 

silhuet mod lyset i gangen. Jeg udstødte et lille hyl og fumlede efter et 
lagen til at trække over min nøgne krop.

 „Ud herfra!“ råbte jeg, mens jeg kiggede på personen i døren. Fordi 
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lyset var bag ham, kunne jeg ikke se hans ansigtstræk, men det gav et 
sæt i mig, da det gik op for mig, hvem han var.

 „Åh, undskyld, jeg troede, det var toilettet,“ sagde manden og lod 
hånden glide igennem sit kraftige bølgede hår, mens han kiggede direkte 
på mig. Jeg rødmede og trak lagnet sammen omkring mig.

 „Okay,“ sagde jeg og sank en klump. „Toilettet er på den anden side 
af gangen.“

 „Selvfølgelig. Og jeg beklager virkelig.“ Han stirrede på mig igen. 
„Kender vi ikke hinanden? Du ser utroligt bekendt ud.“

 „Jeg har aldrig set dig før,“ svarede jeg og ønskede bare, at han ville 
gå sin vej.

 „Har du tilfældigvis studeret i Cambridge?“
 „Ja, det har jeg,“ sukkede jeg.
 „Og har du en veninde, der hedder Andrea?“
 „Ja.“
 „Jeg glemmer aldrig et ansigt,“ smilede han. „Hun havde dig med til 

et selskab hos mig – det mindes jeg levende. Du havde en rød kjole på.“
 „Ja, det var mig,“ sagde jeg. Mine øjne havde vænnet sig til halv

mørket, så jeg kunne se hans store brune øjne.
 „Der kan man bare se. Hvor er verden dog lille. Jeg hedder Freddie 

Lennox. Det er hyggeligt at møde dig igen, øh ...“ 
 „Posy Anderson.“
 „Selvfølgelig. Nu kan jeg godt huske det. Må jeg spørge, hvorfor du 

ligger herinde som en anden Askepot, mens festen er inde i stuen?“
 „Fordi jeg i modsætning til de fleste af gæsterne skal møde på arbejde 

i morgen tidlig.“
 „Det lyder meget alvorligt,“ svarede Freddie smilende. „Nå, men så 

vil jeg lade dig få din skønhedssøvn. Det var hyggeligt at træffe dig igen, 
Posy. Godnat.“

 „Godnat.“
 Han lukkede døren bag sig, og jeg lagde lettet hovedet tilbage på 

puden. Jeg mindedes, at jeg var gået med Andrea til det selskab – og jeg 
huskede levende Freddie. På det tidspunkt havde jeg tænkt, at han var 
den flotteste mand, jeg nogensinde havde set, og i en helt anden klasse 
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end mig på grund af sit udseende, sin selvtillid og det forhold, at han 
gik på tredje årgang. Jeg var forbløffet over, at han kunne huske mig – vi 
havde kun talt sammen et øjeblik.

 Musikken spillede inde ved siden af, og jeg tænkte på, at Freddie sik
kert stod bare et par meter fra mig med en drink og snakkede med en 
af Estelles kønne ballerinaveninder. Jeg trak natbordsskuffen ud, tog et 
par totter af det bomuldsvat, jeg havde liggende der, og proppede det i 
ørerne.

 Næste morgen forlod jeg mit værelse og sukkede ved synet af rodet 
inde i stuen. Der lå en person på gulvet, og en på sofaen, men jeg igno
rerede dem og gik ud i køkkenet for at lave te og riste brød til mig selv. 
Jeg var lige ved at smøre marmelade på det ristede brød, da en velkendt 
stemme lød bag mig.

 „Godmorgen, Posy. Hvordan har du det på denne skønne morgen?“
 Freddie stod i døren og betragtede mig.
 „Jeg har det udmærket, tak,“ svarede jeg høfligt, idet jeg skar min 

marmelademad midtover.
 „Det ser lækkert ud,“ sagde han og pegede på maden. „Må jeg tage 

et stykke?“
 „Du kan selv riste et stykke brød,“ svarede jeg. „Du må have mig 

undskyldt, jeg har lidt travlt.“ Jeg tog min tallerken og mit krus og gik 
hen mod døren. Han trådte til side for mig og smilede.

 „Tak.“
 „Men jeg må nu sige,“ hviskede han, idet jeg passerede ham, „at jeg 

langt foretrækker dig nøgen.“
 Jeg vendte ryggen til og fortsatte igennem stuen, for at han ikke 

skulle se mig rødme. Mens jeg sad på min seng og drak te og spiste 
morgenmad, svor jeg for mig selv, at jeg ville tage hele situationen op 
med Estelle. At blive antastet af fremmede mænd, mens jeg forsøgte at 
lave morgenmad, var simpelthen for meget. Jeg lagde læbestift, tog min 
håndtaske og mappe og forlod værelset.

 „Hvor skal du hen?“ spurgte Freddie, netop som jeg åbnede hoved
døren.

 „Til Kew Gardens.“
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 „Det må jeg nok sige,“ svarede han og fulgte efter mig ned ad de 
uendeligt mange trin. „Er det en fornøjelsestur?“

 „Nej, jeg arbejder der.“
 „Som gartner?“
 „Nej, jeg er botaniker.“
 „Åh ja, selvfølgelig. Det fortalte du mig godt dengang. Jeg er meget 

imponeret.“
 Jeg spurgte mig selv, om han gjorde nar ad mig, og han må have 

fornemmet det, for han tilføjede: „Det er jeg virkelig.“ Efter en tøven 
fortsatte han: „Jeg læste jura i Cambridge.“

 „Det siger du ikke?“ sagde jeg, da vi omsider nåede hele vejen ned, 
og jeg kunne åbne gadedøren.

 „Jo, men jeg vil egentlig være skuespiller, så nu forsøger jeg at gøre 
mine hoser grønne her i London.“

 „Aha,“ sagde jeg, idet vi trådte ud på fortovet. Han spadserede sel
skabeligt videre ved min side.

 „Jeg har lavet lidt radiodramatik og haft en lille rolle på fjernsynet, 
men det er stort set det hele.“

 „Så vidt jeg kan forstå på Estelles venner, afhænger en skuespillers 
karriere mere af held end talent.“

 „Det er helt rigtigt,“ sagde Freddie. „Du husker måske, at jeg traf 
Andrea i The Footlights.“

 „Ja, det gør jeg.“
 „Det var hovedårsagen til, at jeg besluttede mig for Cambridge. Sav

ner du ikke også Cambridge?“ spurgte han, da vi nåede til busstoppe
stedet.

 „Jo, men hvis du vil have mig undskyldt, er det min bus, der kommer 
der. Jeg er nødt til at gå.“

 „Selvfølgelig, Posy. Jeg skal også hjem og vaskes og pudses. Jeg har 
en audition senere.“

 „Held og lykke,“ sagde jeg og steg på bussen.
 „Hvornår kommer du hjem?“ råbte han efter mig, idet konduktøren 

ringede med klokken for at fortælle chaufføren, at han kunne køre videre.
 „Ved sekstiden,“ råbte jeg tilbage.
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 „Farvel, Posy. Vi ses snart igen!“
 Den dag var jeg ikke nær så omhyggelig med mine tegninger, som 

jeg plejede at være. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på Freddies 
smukke øjne og det kraftige blanke hår, som det kløede i mine fingre 
efter at røre ved.

 „Nej, hør nu, Posy,“ skændte jeg på mig selv, mens jeg i frokostpausen 
spiste en sandwich i den botaniske have, „du er forlovet, og han er en 
fattig skuespiller. Tag dig nu sammen, pigebarn.“

 I bussen på vej hjem kunne jeg ikke lade være med at fantasere om, at 
han ventede uden for døren, når jeg kom hjem, og jeg gav mig selv nogle 
flere strenge formaninger på vej fra busstoppestedet. Men til mit store chok 
stod han der, nøjagtig som jeg havde forestillet mig, og så meget iøjnefal
dende (og helt fantastisk) ud i blå fløjlsjakke og sjalsmønstret halsklud.

 „Godaften, Posy. Jeg er kommet for at undskylde, at jeg brasede ind 
til dig i går aftes.“ Han rakte mig en træt buket blomster og en brun 
papirspose. „Jeg har købt gin og sød vermouth. Har du nogensinde fået 
en gin & it?“

 „Nej, det tror jeg ikke,“ svarede jeg og låste yderdøren op.
 „Så skal du have en i aften, min kære Posy. Vi har noget at fejre.“
 „Har vi?“
 „Ja, helt afgjort. Min audition var en succes!“ sagde han og fulgte efter 

mig op ad trappen. „Jeg har fået en rigtig rolle i et Noël Cowardstykke 
på The Lyric på Shaftesbury Avenue. Hele fire replikker, Posy! Er det 
ikke fantastisk?“

 „Jo,“ svarede jeg. Jeg følte mig ... ja, jeg vidste helt ærligt ikke, hvad 
jeg følte. Jeg forstod ikke, hvad han lavede der, for han kunne jo ikke 
være interesseret i en pige som mig ... vel?

 Vi nåede op på den øverste lille trappeafsats, og jeg låste døren til 
lejligheden op. Freddie fulgte med ind og så sig omkring i stuen, der 
stadig så ud, som nattens festligheder havde efterladt den.

 „Du godeste, hvor er her rodet. Lad mig hjælpe dig med at rydde op.“
 Som sagt, så gjort, og jeg syntes, det var enormt sødt af ham. Bagefter 

lavede han en gin & it til os hver.
 „Skål!“ sagde Freddie. „Lad os skåle på, at jeg går i Oliviers fodspor.“
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 „Ja, skål for dig,“ sagde jeg og tog en slurk af min drink, som faktisk 
smagte helt godt.

 „Jeg mener at kunne huske, at du oprindeligt stammer fra Suffolk 
ligesom jeg. Kommer du der ofte?“

 „Nej, aldrig,“ sukkede jeg. „Jeg har ikke været der, siden jeg var ni år 
gammel.“

 „Det er en skøn del af landet,“ sagde Freddie, „men jeg foretrækker 
selvfølgelig London. Gør du ikke også?“

 „Egentlig ikke, nej. Jeg kan godt lide store, åbne landskaber.“
 „Det siger du ikke?“
 „Jo. Når jeg får råd til det, tror jeg, at jeg vil flytte til Richmond, som 

er ganske tæt på Kew og har en vidunderlig park.“
 „Jeg har aldrig været der. Hvad siger du til at tage en madkurv med 

derud i morgen?“
 „Jeg ... øh.“ Jeg rødmede og vidste ikke, hvad jeg skulle svare.
 „Har du forfærdelig travlt? Eller prøver du bare på at signalere, at jeg 

skal skride og lade dig være i fred?“
 Jeg vidste, at tiden var inde til at fortælle ham, at jeg var forlovet. Det 

ville have været meget åbenlyst og langt nemmere, hvis jeg havde haft 
ringen på min finger, men mit konstante arbejde med planter og jord 
betød, at jeg lod min smukke forlovelsesring ligge sikkert i æsken i min 
natbordsskuffe. Jeg var inderligt splittet. Den ‘artige’ Posy opmuntrede 
mig til at sige de ord, jeg burde, mens den ‘slemme’ Posy nægtede at lade 
mig åbne munden og sige det, jeg skulle.

 „Nå?“ Freddie kiggede ufravendt på mig.
 „Nej, jeg har ikke travlt,“ sagde en forræderisk stemme, der viste sig 

at være min. „Det lyder herligt.“
 Efter min anden gin & it erklærede Freddie, at han var sulten og 

ville bikse noget sammen af det sparsomme forråd i køkkenskabene. 
Vi hyggede os med at spise sardiner og brød med smør, mens Freddie 
underholdt mig med historier om sit liv i London og de berømte skue
spillere, han havde mødt.

 „Nå, men nu må jeg vist hellere se at komme af sted, hvis jeg skal nå 
den sidste bus til Clapham,“ sagde han ud på aftenen.
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 Jeg så på uret og kunne næsten ikke begribe, at klokken var over elleve.
 „Jeg har haft en virkelig dejlig aften,“ sagde han og rejste sig.
 „Også jeg,“ sagde jeg, idet jeg også rejste mig. Det snurrede lidt rundt 

for mig på grund af den gin, jeg havde drukket.
 „Og jeg er nødt til at sige, at du er helt og aldeles vidunderlig, kære 

Posy.“
 Før jeg vidste af det, trak Freddie mig ind i sin favn og kyssede mig. 

Og det var himmelsk. Min krop reagerede omgående, på en måde som 
den aldrig havde gjort sammen med Jonny. Da han trak sig væk, var jeg 
skuffet.

 „Nu er jeg virkelig nødt til at spæne, for ellers kommer jeg til at sove 
på en bænk,“ sagde han smilende. „Jeg vender tilbage i morgen klokken 
tolv. Hvis du sørger for lidt mad, tager jeg drikkevarer med. Godnat, 
min søde pige.“

 „Godnat.“
 Da han var gået, svævede jeg ind på mit værelse, tog alt tøjet af og 

lagde mig på sengen i en vidunderlig døs af gin og begær. Jeg forestil
lede mig, at Freddies slanke hænder blidt gled ned over mine bryster 
og min mave ... Da Estelle kom hjem med det sædvanlige slæng, var 
jeg stort set ligeglad og glædede mig bare over, at jeg kunne sove længe 
næste dag.

 „Godnat, kære Freddie,“ hviskede jeg, da mine øjne gled i.

Jeg vågnede næsten morgen med en dundrende hovedpine og dårlig 
samvittighed, men ingen af delene fik mig med skam at melde til at aflyse 
skovturen med Freddie. Vi sad i det visne græs på et tæppe og drak vin, 
og jeg lagde mit hoved mod hans skulder.

 Jeg kunne slet ikke forstå, hvor naturligt det føltes – jeg huskede, 
hvordan der var gået flere måneder, før Jonny og jeg rent fysisk kunne 
slappe af i hinandens selskab. Freddie og jeg kyssede en hel masse og 
sagde ikke ret meget, og til sidst faldt vi begge to i søvn. Vi tog bussen 
tilbage til lejligheden, og han gik op sammen med mig. Der var som 
sædvanlig ikke ryddet op efter aftenen før, men det ignorerede vi til 
fordel for at kysse noget mere.
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 „Posy,“ hviskede han, mens han nussede min hals, „jeg ville elske at 
tage dig med ind i soveværelset og ...“ 

 „Nej, Freddie!“ Jeg satte mig brat op, omtåget af for meget vin og 
solskin, og kiggede strengt på ham. „Jeg er ganske enkelt ikke den slags 
pige.“

 „Og det respekterer jeg,“ nikkede han. „Jeg siger bare, at jeg gerne 
vil – at jeg er vild efter det. Hver gang jeg lukker øjnene, ser jeg dig for 
mit indre blik siddende på sengen som en marmorstatue af Afrodite med 
kun et lagen til at dække din nøgenhed.“ Han smilede.

 „Hvorfor mig, Freddie? Du må da foretrække en glamourøs skue
spiller inde frem for en kedelig videnskabsmand som mig.“

 „Du er da ikke kedelig, Posy. En del af grunden til, at jeg er så til
trukket af dig, er, at du slet ikke ved, hvor tiltrækkende du er. Du er 
så naturlig,“ sagde han, mens hans læber vandrede mod mine. „Helt 
forskellig fra de piger, jeg plejer at møde ...“ 

 Jeg trak mig væk fra ham. „Jeg er nok forskellig fra dem på mange 
måder. Er du kun ude efter min krop?“ spurgte jeg ligefremt.

 „Jeg er helt afgjort ude efter din krop, ja, det har jeg jo lige indrøm
met, men nej, det er mere end det. Under denne skuespillers tomhjernede 
facade findes nemlig et ret seriøst menneske. Alt for mange af de kvinder, 
jeg møder, er fuldstændig blanke og overfladiske. Når det første begær 
fordufter, er man nødt til at kunne føre en samtale, ikke?“

 „Jo, det mener jeg også.“
 „Og du er utroligt intelligent, Posy. Jeg elsker at høre dig fortælle om 

væksthuse og kompost. Det tænder mig.“
 Beroliget af det, han havde sagt, lod jeg ham kysse mig igen. Og, 

tænkte jeg, da han var gået, det værste, der kunne ske, var, at han fik 
sin vilje med mig, forlod mig og knuste mit hjerte. Og hvis jeg skulle 
være gift med Jonny resten af livet, var det vel i orden at opleve et lille 
eventyr inden da?

Som fra den ene dag til den anden blev sommer til efterår, og min affære 
med Freddie fortsatte. Jonny skrev til mig en gang om ugen fra officers
skolen i Aldershot og fortalte en dag, at han snart ville få orlov, så han 
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kunne besøge mig i London en hel weekend. Han lød glad og fortalte 
om det regiment, han skulle tjene i – Det 7. Gurkharegiment – og om 
hvor ‘vi’ skulle udstationeres, når han var færdig med den seks måneder 
lange uddannelse. Han håbede på et eksotisk sted som Malaysia.

 Det slog mig pludselig, at jeg slet ikke havde tænkt vores fremtid 
igennem, og nu stod jeg midt i den, med Jonny under uddannelse til 
officer og mig i min absolutte drømmestilling i Kew. Hvis jeg giftede 
mig med ham, måtte jeg bare følge med derhen, hvor han skulle, hvilket 
betød, at jeg måtte opgive alle mine egne mål og ambitioner for frem
tiden. Sammen med Freddie, derimod, ville jeg kunne blive i London 
og dyrke min karriere ...

 Freddies skuespil havde haft premiere, og jeg havde været inde at se 
ham sige sine fire replikker og juble og klappe efter tæppefald. Vi så min
dre til hinanden på grund af hans aftenforestillinger, men vi tilbragte 
altid søndagen sammen.

 „Har du været i seng med ham?“ spurgte Estelle en dag, hvor jeg 
gjorde mig klar til at spise frokost sammen med ham på Lyon’s Corner 
House på Charing Cross Road.

 „Nej, selvfølgelig ikke, Estelle,“ svarede jeg, mens jeg kiggede ind i 
det spejl, der hang over sofaen i stuen, og tog læbestift på.

 „Det overrasker mig. I ser ellers sådan ud.“
 „Hvad mener du?“
 „I virker bare så fortrolige.“
 „Nå, men det er vi altså ikke.“
 „Du må da have været fristet. Han er en steg,“ fortsatte Estelle med 

at bore. „Hvad har du tænkt dig at stille op med ham Jonny?“
 „Det ... ved jeg ikke.“
 „Ved Freddie, at han findes? Og at du er forlovet?“
 „Øh, nej, det gør han ikke.“
 „Helt ærligt, Posy,“ lo Estelle. „Og her gik jeg og var bekymret for 

min moral, mens du er din forlovede utro!“
 På vej ud for at spise frokost sammen med Freddie tænkte jeg over det, 

Estelle havde sagt. Jeg vidste, at hun havde ret. Det var meget bekvemt 
lykkedes mig at retfærdiggøre mit forhold til Freddie, ene og alene fordi 
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vi endnu ikke havde været i seng med hinanden, men jeg vidste, at jeg 
løj, både for mig selv og for ham. Jeg var dybt forelsket i ham.

 Jeg var nødt til at fortælle Jonny, at det var forbi. Det var kun rimeligt.
 Men hvad så, hvis Freddie forlader dig?
 Hvis han gjorde det, tænkte jeg, havde jeg virkelig fortjent at miste 

Jonny. Han var så sød og rar og stabil – den perfekte ægtemand. Jeg 
vidste, at han ville blive dybt ulykkelig, hvis han fandt ud af, hvordan 
hans forlovede opførte sig.

 Da vi havde spist frokost, sagde jeg til Freddie, at jeg havde hoved
pine, og så tog jeg bussen hjem og satte mig på mit værelse for at skrive 
til Jonny. Jeg måtte skrive mindst seks udkast, fordi det var så svært at 
finde de rette ord, men til sidst foldede jeg brevet sammen og stak det i 
kuverten. Så tog jeg min forlovelsesring op af æsken, pakkede den ind 
i vat og lagde den ned til brevet. Jeg lukkede kuverten, adresserede den 
og satte et frimærke på. Inden jeg kunne nå at ombestemme mig, gik 
jeg ned til postkassen og smed med et dybt suk kuverten i.

 „Det gør mig forfærdelig ondt, Jonny. Farvel.“

Tre dage senere gik jeg i seng med Freddie. Hvis jeg et eller andet sted 
inderst inde havde været bekymret for, at jeg havde truffet det forkerte 
valg ved at bryde min forlovelse, var det som blæst bort af det, Fred
die fik mig til at føle. Begivenheden fandt sted i Freddies lejlighed i 
Clapham, og bagefter lå vi og røg og drak gin & it, som var blevet vores 
yndlingsdrink.

 „Du var altså ikke jomfru.“ Freddie lod hånden glide over mit bryst. 
„Det troede jeg, at du måske var. Hvem var den heldige?“

 „Freddie, der er noget, jeg er nødt til at fortælle dig,“ sukkede jeg.
 „Ud med det, skat. Har jeg en rival?“
 „Det havde du, ja. Da vi mødte hinanden, var jeg ... forlovet med en, 

der hedder Jonny. Han er under uddannelse til officer i hæren, og for et 
par dage siden skrev jeg til ham og sagde, at det var forbi. At jeg ikke 
ville giftes med ham.“

 „Var det på grund af mig?“
 „Ja,“ svarede jeg ærligt. „Nu skal du ikke blive forskrækket eller noget, 
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vel? Det er ikke min mening, at vi to skal forloves, men jeg følte, at det 
var rigtigst at fortælle ham det.“

 „Du holder godt nok kortene tæt til kroppen,“ sagde Freddie smi
lende. „Der gik jeg og troede, at du var sød og uskyldig, og så var det i 
virkeligheden, fordi der var en anden.“

 „Jeg ved godt, at jeg har opført mig rædsomt, og det er jeg ked af. Jeg 
har ikke set ham, siden du og jeg mødtes, fordi han er under uddannelse, 
så jeg har ikke været dig utro, Freddie.“

 „Var det derfor, du ikke ville gå i seng med mig?“
 „Ja.“
 „For mit vedkommende er jeg frygtelig glad for, at han er ude af bil

ledet, og at din moral ikke længere holder dig tilbage.“ Han knugede 
mig ind til sig. „Skal vi ikke gøre det igen for at fejre det?“

 Jeg var bare glad for, at min tilståelse ikke lod til at have anfægtet 
Freddie det mindste. Det havde bekymret mig, at han måske ville tro, 
at jeg lagde pres på ham, hvilket selvfølgelig ikke var tilfældet. Jeg sagde 
til mig selv, at der var andre grunde end Freddie til at bryde forlovelsen, 
herunder ikke mindst tanken om at skulle forlade mit elskede job for 
at rejse ud i verden med Jonny. Men når jeg var helt ærlig over for mig 
selv, vidste jeg, at jeg uden tøven ville sige mit arbejde op og tage med 
til Jordens ende, hvis Freddie bad mig om det.

 Efter den første vidunderlige gang, vi gik i seng med hinanden, flyt
tede jeg praktisk taget ind hos Freddie. Jeg ventede på ham uden for 
teatret om aftenen efter forestillingen, og så elskede vi indtil ud på de 
små timer, før jeg faldt i søvn i hans favn. Det underlige var, at jeg var 
frisk som en fisk, når jeg stod op for at tage til Kew, selvom jeg fik meget 
lidt søvn. Som ung havde jeg læst en uendelig række kærlighedsromaner, 
og først nu forstod jeg, hvad forfatterne havde talt om. Jeg havde aldrig 
været lykkeligere.

Midt i oktober på et af mine ugentlige besøg til Estelles lejlighed for 
at hente post og tøj lå der inde på mit værelse en kraftig kuvert af dyrt 
papir, poststemplet i Italien, og ventede på mig.

 Maman, tænkte jeg og rev den op.
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Ma chère Posy,
Det er længe siden, jeg skrev sidst, og jeg håber, at du vil tilgive 
mig. Vi har haft travlt med at arrangere bryllup for en af Ales
sandros sønner. Tillykke med din fine eksamen. Jeg er stolt over 
at have sådan en intelligent datter.

 Posy – Alessandro og jeg besøger London i begyndelsen af 
november, og jeg vil forfærdelig gerne mødes med dig. Vi bor 
på The Ritz fra den 1. til den 9., så vær sød at ringe og fortælle 
mig, hvornår du har tid. Der er gået alt for længe, så jeg beder 
dig – sig, at du vil møde din Maman og hilse på hendes mand.

 Kærlig hilsen Maman

Jeg sad og stirrede på brevet og tænkte, at det var mere end tretten år 
siden, jeg sidst havde set Maman. Uanset hvordan man vendte og dre
jede det, havde min mor forladt mig. Og selvom den fornuftige voksne 
del af mig indså, at det rolige, stabile liv hjemme hos farmor i Cornwall 
havde været bedre for mig end at blive slæbt rundt i Europa under min 
opvækst, var den følelsesmæssige del af mig lige så vred og såret som hos 
ethvert andet barn, der var blevet forladt af sin mor.

 På bussen tilbage til Clapham grublede jeg over, om jeg skulle tale 
med Freddie om det, men besluttede at lade være. Jeg kunne ikke 
udholde tanken om, at han skulle have ondt af mig, så jeg sagde in
genting. Da jeg nåede hjem, kunne han se, at jeg havde mine tanker 
et andet sted.

 „Hvad er der sket, søde? Jeg kan se, at der er noget galt.“
 „Ikke noget, Freddie. Jeg har bare hovedpine.“
 „Så kom her og lad mig køle din varme pande.“ Han lagde armene 

om mig, og jeg følte mig trøstet og beroliget. „Ved du hvad, skat, jeg 
har tænkt på, om vi ikke skulle finde en lejlighed sammen. Jeg er træt 
af hummeret her med den her smalle seng.“

 Jeg kiggede op på ham. „Foreslår du, at vi skal flytte sammen?“
 „Se ikke så chokeret ud, skat. Vi bor jo sammen nu, bare uofficielt.“
 „Hold da op, Freddie, jeg kunne godt lide at vide, hvad min farmor 

ville sige, hvis hun vidste det. Det er meget dristigt, ikke?“
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 „Vi lever i 1950’erne, Posy, og der er masser af mennesker, der bor sam
men uden at være gift. Jeg synes, du fortjener et ordentligt køkken, hvor 
du kan lave de overdådige måltider, du altid fabler om,“ smilede han.

 „Må jeg tænke over det?“
 „Selvfølgelig må du det.“ Freddie kyssede mig på kinden.
 „Tak.“

1958 gik på hæld, julen var lige om hjørnet, og mit liv kunne ikke have 
været bedre. Det føltes, som om lykken tilsmilede mig i alle henseender 
– jeg havde mit vidunderlige arbejde, og jeg havde Freddie, som altid 
var i mine tanker og fyldte min krop og mit hjerte. Det skræmte mig 
næsten at være så lykkelig, for det kunne vel ikke vare evigt?

 Svævende på min sky af lykke besluttede jeg at mødes med Maman, 
når hun kom til London, om ikke af andre grunde så for at være høflig. 
I den uge, hvor hun havde sagt, at hun var i byen, ringede jeg altså til 
The Ritz og blev stillet om til hendes kammerpige. Jeg fortalte hende, 
at jeg kunne møde Maman til te om lørdagen. Så besøgte jeg Swan & 
Edgar i Regent Street og købte en smart spadseredragt, som jeg også 
kunne bruge ved kommende lejligheder.

 Da jeg et par dage senere trådte ind på The Ritz, føltes mine ben, som 
om de var lavet af gele, og mit hjerte hamrede i brystet på mig.

 „Kan jeg hjælpe Dem, madam?“ spurgte overtjeneren, som bevogtede 
den overdådige lounge, hvor der blev serveret te.

 „Ja, jeg skal mødes med conte og contessa d’Amici.“
 „Åh ja, De er ventet, madam. Følg mig.“
 Overtjeneren førte mig forbi velklædte gæster, der drak te og spiste 

små fine sandwich, mens mit blik fløj rundt for at få det første glimt af 
min mor. Og der var hun – det lyse hår var sat op i en elegant knold i 
nakken, og hendes makeup var perfekt. Hun lignede sig selv fuldstæn
dig, bortset fra at hun havde tre rækker glinsende perler om halsen, og 
diamanterne lynede på hendes fingre og håndled. Hun sad ved siden 
af en lille skaldet mand, som i mine øjne så ud til at være dobbelt så 
gammel som hende, men måske var det bare Maman, der havde holdt 
sig utroligt godt.
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 „Kære Posy, lad mig præsentere dig for Alessandro, din stedfar.“
 „Cara mia, du er endnu smukkere, end din mor sagde. Det er mig en 

ære.“ Alessandro rejste sig og tog mine hænder i sine, og det overraskede 
mig at se hans blanke øjne. Jeg havde været fast besluttet på ikke at bryde 
mig om ham, men hans venlighed var åbenlys, og det var tydeligt, at 
han forgudede min mor.

 Mens jeg spiste agurkesandwich og drak det ene glas champagne 
efter det andet, underholdt Alessandro mig med historier om deres liv 
i Italien, deres palazzo og deres sommersejladser langs Amalfikysten.

 „Din mor, hun er – hvad er det nu, det hedder? – eeeenestående! Hun 
har bragt lys og glæde ind i mit liv!“

 Jeg slog blikket ned, mens han kyssede hendes hånd. Maman sendte 
ham et strålende smil, og det slog mig, at jeg ikke kunne mindes at have 
set hende smile sådan i Admiral House.

 „Du skal komme og besøge os!“ sagde Maman, da tjenerne havde ta
get vores tallerkener bort. „Vores palazzo er så smukt i julen, og til næste 
sommer kan vi sejle langs kysten og vise dig alle Italiens vidundere.“

 „Jeg ved ikke, hvornår jeg kan få fri fra arbejde,“ indvendte jeg.
 „Men du må da have nogle fridage,“ sagde hun. „Jeg ...“ Maman 

vendte sig imod sin mand. „Amore mio, vil du ikke lade mig være alene 
med min datter et øjeblik?“

 „Si, certo.“ Alessandro kyssede Mamans hånd en sidste gang og forlod 
bordet.

 Da vi var alene, lænede min mor sig over mod mig. „Jeg ved, at jeg 
er gået glip af en stor del af dit liv, Posy ...“ 

 „Jeg forstår, Maman, du behøver ikke ...“ 
 „Jo, jeg gør,“ sagde hun heftigt. „Du er vokset op og blevet en smuk, 

intelligent og stærk kvinde, og jeg beklager, at jeg havde så lidt at gøre 
med det.“ Hendes stemme knækkede lidt. „Der er så mange ting, som 
jeg ville ønske, at jeg kunne forklare dig, men ...“ hun rystede på ho
vedet. „Tiden er gået, og det nytter ikke noget at dvæle ved fortiden.“ 
Hun klappede min hånd. „Vil du ikke nok overveje at holde jul i Italien, 
chérie?“
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Jeg forlod The Ritz lettere bedugget efter al den champagne, jeg havde 
drukket, og spekulerede på, om jeg virkelig havde fejlbedømt min mor. 
Hun havde virket så bedrøvet over de mange års adskillelse, så jeg havde 
fået oprigtigt ondt af hende. Det varede det meste af busturen hjem, før 
fortryllelsen lettede, og det gik op for mig, at hun endnu en gang mani
pulerede med mig, og jeg endnu en gang var faldet for det. Hun havde 
praktisk taget intet villet vide om mit liv, bortset fra det helt basale som 
hvor jeg boede og arbejdede. Jeg havde været indstillet på at fortælle hende 
om Freddie og vores kærlighed, men emnet blev aldrig bragt på bane. Hun 
havde haft alt for travlt med at beskrive sit eget glamourøse liv, hvor hun 
og Alessandro rejste rundt i Europa fra den ene fantastiske begivenhed til 
den næste. Jeg havde brug for at være alene lidt, så jeg ringede til Freddie 
og sagde, at jeg ville sove hjemme hos mig selv den aften, og så sad jeg på 
mit værelse og drak te, mens jeg forsøgte at blive ædru og tænke mig om.

 Og da det lykkedes, blev mit hjerte helt hårdt igen. Jeg besluttede, 
at jeg ikke skulle nyde noget af at tilbringe julen på deres palazzo eller 
feriere med dem i Italien den kommende sommer ... Maman forsøgte 
ikke at gøre noget for at glæde mig, hun prøvede bare at få det bedre 
med sig selv over, at hun havde forladt mig.

 „Du har overlevet de sidste tretten år uden hende, Posy – så kan du 
også overleve de næste,“ sagde jeg og strøg utålmodigt tårerne væk fra 
mine kinder.

 Det bankede på min dør, og Estelle stak hovedet ind.
 „Alt vel, Posy?“
 Jeg trak på skuldrene.
 „Er der noget, jeg kan gøre for dig?“
 „Ja. Tror du, at det er muligt at holde op med at elske sin far eller mor? 

Eller vil kærligheden stadig være der, selvom de gør noget forfærdeligt 
imod en?“

 „Hold da op, Posy, det var ellers et stort spørgsmål.“ Estelle kom ind 
og satte sig ved siden af mig på sengen. „Jeg tror, Andrea med sin grad 
i engelsk litteratur bedre kan svare dig.“

 „Men kærlighed er ikke nogen akademisk ting, vel? Den er ikke 
noget, man kan undersøge videnskabeligt. Den findes ligesom bare.“
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 „Ja, det har du selvfølgelig ret i, og hvad dit spørgsmål angår, så 
ved jeg det virkelig ikke, Posy. Jeg elsker mine forældre, så det er ikke 
noget, jeg nogensinde har været nødt til at tænke over, men når alt 
kommer til alt, er det nok sådan, at man vælge sine venner, men ikke 
sine slægtninge. Man behøver ikke at kunne lide dem, men hvad 
kærlighed angår, især når det drejer sig om en mor, så varer den måske 
bare evigt, uanset hvor dårligt hun opfører sig over for en. Den er 
ubetinget, ikke?“

 „Jo, det er den nok, og det er egentlig en skam, for jeg ville langt 
foretrække ikke at elske hende.“

 „Det var altså et vanskeligt møde?“
 „Nej, det var perfekt,“ smilede jeg. „Og det er netop problemet. Jeg 

har ikke lyst til at blive svigtet af hende igen. Og hvis hun tror, hun 
bare kan komme valsende ind i mit liv igen efter så mange år ... hun 
inviterede mig med ud at shoppe i morgen!“

 „Det ville da nok være din tid værd, Posy. Det lyder, som om hun har 
masser af penge.“

 Den evigt pragmatiske Estelle sendte mig et lille smil.
 „Jeg vil ikke lade mig købe, Estelle, og det er det, hun har i sinde at 

gøre. Og så vil hun tro, at vi er gode venner, og at alt er godt igen.“
 „Jeg forstår. Men den gode nyhed er, at hun bor i Italien og næppe vil 

komme rendende i tide og utide. Ude af øje, ude af sind, som man siger.“
 „Du synes altså ikke, at jeg er urimelig?“
 „Nej, overhovedet ikke. Hun forlod dig, da du lige havde mistet din 

far. Det er ikke noget, et par fine kjoler tretten år senere kan råde bod på.“
 „Tak, Estelle,“ sagde jeg og vendte mig mod hende. „Hun gav mig så 

dårlig samvittighed over, at jeg ikke straks sagde ja til hendes tilbud om 
at besøge dem.“

 „Du skal ikke have dårlig samvittighed, Posy. Det er hende, der skal 
forestille at være voksen, ikke dig. Nå, jeg må videre. Jeg har et stævne
møde!“ sagde Estelle med strålende øjne.

 „Du ser helt begejstret ud. Er han solodanser i Covent Garden?“
 „Nej, det er derfor, jeg er begejstret. Tro det eller ej, han laver et eller 

andet med aktier og obligationer i finansdistriktet. Han går i jakkesæt, 
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og jeg er selvfølgelig vild efter at flå det af ham, men jeg har på fornem
melsen, at han er meget anstændig.“

 „Han er altså helt almindelig, mener du?“
 „Vidunderligt almindelig, ja,“ lo Estelle og gik hen mod døren. „Så 

jeg skal have fundet min mest sømmelige kjole.“
 „Jeg vil høre alt om det, når vi ses næste gang,“ råbte jeg efter hende.
 „Det er en aftale!“

„Hvilke planer har du for julen, Posy?“ spurgte Freddie, da vi en lørdag 
drak te på en café imellem hans matiné og aftenforestilling.

 „Jeg skal som altid hjem til min farmor i Cornwall,“ svarede jeg. 
„Hvad med dig?“

 „Jeg regner med at tage hjem til min mor og tilbringe et par miserable 
dage der. Jeg har fortalt dig, at hun har dårlige nerver, ikke? Og jul og 
nytår er en særligt dårlig tid på året for hende. Men i år har jeg i det 
mindste en ægte undskyldning for at slippe væk! Jeg kan kun være der 
i tre dage, fordi vi har forestillinger imellem jul og nytår.“

 Freddie havde aldrig fortalt ret meget om sin familie eller barndom 
(men ud fra den smule, han havde sagt, kunne jeg gætte, at den havde 
været vanskelig), så selvom jeg havde udbredt mig om min far, og hvor 
vidunderlig han havde været, indtil han døde i krigen, havde jeg heller 
ikke fortalt ret meget om min egen barndom. Hvis vi nogensinde berørte 
emnet, sagde han altid, at fortiden var ligegyldig, og at vi begge bare 
burde tænke på nuet og fremtiden, hvilket passede mig fint.

 „Du får altså ikke tid til at besøge Cornwall?“
 „Nej, desværre, selvom jeg forfærdelig gerne ville. Julen i din familie 

lyder noget så hyggelig.“
 „Åh, det er ikke, fordi den er noget særligt, Freddie, bare meget ... 

juleagtig, tænker jeg. Og jeg ville forfærdelig gerne have præsenteret dig 
for min farmor.“

 „Jeg lover at tage med på besøg, lige så snart den her forbandede 
forestilling er overstået,“ sukkede Freddie. „Jeg er dødtræt af den, Posy. 
Jeg venter i en garderobe i timevis bare for at sige mine fire replikker. 
Og jeg er overbevist om, at den forbistrede skuespiller, jeg er dublant for, 
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er fast besluttet på ikke at lægge sig syg. Alle andre har været forkølede, 
men ikke ham. Jeg håbede, nogle agenter ville komme og se mig spille 
den rolle.“

 „Men du har arbejde. Det er da altid noget.“
 „Ja, og jeg tjener så godt som ingenting,“ tilføjede han dystert. „Jeg 

overvejer virkelig at smide håndklædet i ringen og forsøge mig som 
jurist, hvis der ikke snart sker noget. Man kan ikke leve udelukkende 
af sardiner, vel?“

 „Jeg har min løn, og vi klarer os da, synes du ikke, Freddie?“
 „Jo, vi klarer os, men selvom jeg godt kan lide at lade, som om jeg går 

ind for ligestilling, og at det er lige meget, hvem af os der tjener pengene, 
så er jeg ikke sikker på, at jeg bryder mig om at blive forsørget.“

 „Ups,“ sagde jeg smilende, „nu lyder du pludselig helt konservativ.“
 „Ja, og jeg skammer mig ikke over det. Jeg kastede mig ud i at spille 

skuespil, og jeg kan sige, at jeg gjorde et ærligt forsøg, men så sent som 
her i formiddags tænkte jeg faktisk, at det at stå i retssalen som forsvarer 
har en hel del til fælles med at optræde på en scene foran et publikum. 
Forskellen er, at man bliver vældig godt betalt for sin ulejlighed og måske 
ovenikøbet kan gøre en positiv forskel i verden. At være skuespiller er i 
virkeligheden den mest overfladiske beskæftigelse, der findes, ikke? Det 
hele handler om en selv, mener jeg.“

 „Ja, det kan godt være, selvom man giver andre mennesker en op
levelse. Man løfter dem ud af problemerne i deres eget liv i et par timer.“

 „Det har du selvfølgelig ret i,“ indrømmede han. „Måske er jeg bare 
ved at blive gammel, men en dag kunne jeg nu godt tænke mig at give 
dig et smukt hjem og penge nok til at få et par børn.“

 Jeg slog blikket ned for at skjule min glæde. Der var intet, jeg hellere 
ville, end at gifte mig med Freddie og tilbringe resten af livet sammen 
med ham. Jeg havde endda taget mig selv i at kigge på brudekjoler i 
damebladene.

 „Vi ville få det fint sammen, ikke?“ fortsatte han. Jeg kiggede op, og 
han smilede til mig.

 „Jo, det tror jeg. Du ... ville heller aldrig forhindre mig i at arbejde, vel?“
 „Selvfølgelig ikke! Jeg ville nok håbe på, at du tog fri en uge eller to, 
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hvis vi nogensinde fik børn, og jeg skulle selvfølgelig tjene meget mere, 
end du gør, men ...“ 

 Jeg gav Freddie et dask på armen. Jeg vidste godt, at han bare drillede 
mig. Han kiggede på sit ur.

 „Okay, jeg må hellere se at komme tilbage til min fængselscelle af 
en garderobe, inden forestillingen går i gang. Farvel, søde skat. Vi ses 
hjemme i lejligheden.“

 Han zigzaggede imellem bordene, og jeg så et par kvinder kigge 
på ham, idet han passerede dem. Han var virkelig utroligt flot, og jeg 
spekulerede for guderne måtte vide hvilken gang på, hvordan det var 
lykkedes mig at få ham.

 „Han er bare perfekt,“ hviskede jeg for mig selv og besluttede at 
spadsere langs Regent Street for at kigge på juleudstillingerne i stor
magasinernes vinduer. Det myldrede med mennesker med samme 
ærinde som mig, og salget af ristede kastanjer gik strygende.

 „I dag elsker jeg mit liv,“ sagde jeg til en kastanje, inden jeg stak den 
i munden og tog benene på nakken for at nå bussen tilbage til Freddies 
lejlighed i Clapham.

Aftenen før jeg skulle med toget hjem til Cornwall, var vemodig. Jeg 
glædede mig ganske vist til at se farmor og Daisy, men det var gået op 
for mig, at Freddie og jeg knap havde tilbragt en nat hver for sig i de 
sidste fire måneder. Freddie kom hjem fra teatret, lagde sig i sengen 
hos mig og elskede med mig med noget, der føltes som ekstraordinær 
lidenskab.

 „Åh, jeg kommer til at savne dig helt forfærdeligt,“ sagde han og strøg 
mig over håret, da jeg bagefter lå i hans favn. „Posy, min skat, vil du 
gifte dig med mig?“ hviskede han ind i mit øre.

 „Jeg ... mener du det?“ Jeg flyttede hovedet, så jeg kunne se hans ansigt 
i stearinlysets flakkende skær.

 „Ja, selvfølgelig!“ Freddie så fornærmet ud. „Det er ikke ligefrem 
noget, jeg ville spøge med. Men hvad siger du?“

 „Skal det forestille et frieri? Ikke noget med at gå på knæ?“ drillede 
jeg, mens mit hjerte var ved at sprænges af glæde og kærlighed.
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 „Hvis madame ønsker det, så ...“ 
 Han sukkede, steg ud af sengen og gik ned på det ene knæ foran mig. 

Så tog han min ene hånd og kiggede op på mig, der sad på sengekanten. 
„Elskede Posy, jeg ...“ 

 „Hvis det her er et formelt frieri, synes jeg, at du bør bruge mit døbe
navn.“

 „Hvilket døbenavn?“ spurgte han og så forvirret på mig.
 „Det, der står på min dåbsattest, selvfølgelig. Posy er jo bare et kæle

navn.“
 „Okay. Hvad står der så på din dåbsattest?“
 „Adriana Rose Anderson.“
 „Adriana Anderson?“ Han så forvirret ud, og hans blik flakkede væk 

fra mig.
 „Jeg ved godt, at det er tudegrimt. Jeg er desværre opkaldt efter min 

mor. Men du behøver kun at sige det to gange – nu og på vores bryl
lupsdag. Hvad så ...“ 

 Freddie kiggede på mig igen og trak temmelig ulykkeligt på skuldrene.
 „Jeg ... du har ret, Posy. Jeg bør gøre det ordentligt. Med tøj på, ikke?“ 

lo han nervøst og rejste sig op.
 „Åh, jeg drillede da bare, Freddie. I virkeligheden behøver du slet 

ikke bruge mit rigtige navn.“
 „Nej. Når du vender tilbage i det nye år, har jeg ... arrangeret noget.“
 Han lagde sig igen ved siden af mig i sengen, og jeg pustede lyset ud 

og puttede mig i hans favn.
 „Du virker ked af det, skat,“ hviskede jeg.
 „Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg er bare træt efter de to forestillinger 

i dag.“
 „Posy?“ sagde han så lidt senere, da jeg var lige ved at falde i søvn. 

„Hvad hed det hus i Suffolk, du boede i som barn?“
 „Admiral House,“ mumlede jeg søvnigt. „Godnat, min skat.“

Det var skønt at være hjemme hos farmor i Cornwall igen, og julen blev 
fejret med alle de sædvanlige traditioner.

 „Nå, hvornår skal jeg så møde din Freddie?“ spurgte farmor, efter at 
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jeg for guderne måtte vide hvilken gang havde bragt noget på bane, som 
han havde sagt eller gjort.

 „Når forestillingen i London er slut. Han bad mig fortælle dig, at han 
virkelig glæder sig til at møde dig.“

 „Det er i hvert fald åbenlyst, at du er dybt forelsket, kære Posy. Jeg 
kan selvfølgelig ikke helt lade være med at bekymre mig over, at han 
er skuespiller, med alt hvad det indebærer. Det er ikke den mest stabile 
profession, man kan tænke sig.“

 „Freddie har sagt, at han er næsten sikker på, at han vil vende tilbage 
til juraen i september. Han vil gerne forsørge mig standsmæssigt, så det 
skal du ikke bekymre dig om, farmor.“

 „Du tror altså, at han vil gøre en ærbar kvinde af dig inden længe?“
 „Åh ja, det har vi allerede talt om. Inderst inde er han i virkeligheden 

meget gammeldags.“
 „Og du har aldrig fortrudt, at du brød din forlovelse med Jonny?“
 „Nej, aldrig, farmor.“
 „Han var et dejligt menneske, Posy. Han ville være blevet en glim

rende ægtemand.“
 „Det bliver Freddie også.“
 „Hvis han frier til dig.“
 „Det har han allerede gjort, i hvert fald uofficielt, farmor.“
 „Du må meget undskylde, Posy, men jeg er bare bekymret for, at du 

kommer til at fortryde, at du har vinket farvel til Jonny. Jeg forstår fuldt 
ud, at man kan lade sig rive med af en ny forelskelse, men man ved, hvad 
man har, ikke hvad man får.“

 „Men Freddie er ikke nogen flyvsk kunstner, bare fordi han gerne 
vil forsøge sig som skuespiller, farmor. Det vil du selv kunne se, når I 
mødes, det lover jeg. Men nu må jeg hellere gå i seng, inden julemanden 
kommer med gaverne til i morgen.“ Jeg rejste mig smilende og kyssede 
hende på kinden. „Godnat, farmor.“

Jeg ventede hele juledag på, at Freddie skulle ringe som lovet, men det 
gjorde han af en eller anden grund ikke. Jeg blev enig med mig selv om, 
at telefonsystemet måtte være overbelastet på grund af alle opkaldene på 
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kryds og tværs af landet, og vores forbindelse havde heller aldrig været 
helt pålidelig.

 „Han ringer helt sikkert i morgen,“ sagde jeg beroligende til mig selv, 
da jeg gik i seng den aften.

 Anden juledag besøgte jeg Katie og hendes mand i det lille hus, de 
delte med deres to børn.

 „Hvor er de dog kære.“ Jeg smilede til Mary på to, som krøb op på 
skødet af mig, mens Katie ammede den nyfødte Jack. „Jeg kan slet ikke 
fatte, at du allerede har to børn. Jeg føler slet ikke, at jeg er gammel nok 
til at blive mor.“

 „Det ene kommer ligesom af det andet, ikke?“ Katie trak på skuld
rene. „Men kors, hvor er det hårdt arbejde. Jeg længes efter en hel nats 
søvn.“

 „Hjælper Thomas ikke til med børnene?“
 „Ha, den var god.“ Hun rullede med øjnene. „De fleste aftener er han 

nede på pubben.“
 Mens jeg gik hjemad, tænkte jeg, at Katie ikke ligefrem var nogen 

reklame for moderskabet. Hun plejede at gå op i sit udseende, men nu 
var hendes fedtede hår samlet i nakken med en elastik, og hun havde 
stadig været i morgenkåbe, selvom klokken var elleve.

 Jeg håber ikke, at jeg vil lade stå til på den måde, når Freddie og jeg får 
børn, tænkte jeg, idet jeg kom hjem og gik ud i køkkenet, hvor Daisy 
var ved at lave mad af resterne fra dagen før.

 „Er der nogen, der har ringet, mens jeg var ude, Daisy?“
 „Nej, beklager, miss Posy.“
 „Nå, okay. Kan jeg hjælpe med noget?“
 „Nej, ellers tak, jeg har styr på det hele.“
 Farmor havde inviteret præsten og hans kone til frokost, men jeg 

sad åndsfraværende og spekulerede på, hvorfor i alverden Freddie ikke 
havde ringet for at ønske mig et forsinket ‘glædelig jul’. Så begyndte jeg 
at bekymre mig for, at der kunne være sket ham noget, at han kunne 
ligge på hospitalet et sted, helt alene og forpint ...

 „Må jeg godt låne telefonen og ringe til Freddies lejlighed i London, 
farmor? Det bekymrer mig lidt, at jeg ikke har hørt fra ham.“
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 „Ja, selvfølgelig, min ven,“ sagde farmor.
 Jeg hentede min adressebog ovenpå og drejede så nummeret med 

rystende hænder. Telefonen var fælles for de tre lejligheder i det ombyg
gede hus, og den hang ude på gangen.

 „Tag den nu, en eller anden,“ hviskede jeg. Jeg ville bare være sikker 
på, at alt var i orden.

 „Clapham 6951.“
 „Hallo, er det Alan?“
 „Ja, det er det.“
 „Hej Alan, det er Posy,“ sagde jeg til ham, der delte en lejlighed med 

Freddie. „Er Freddie hjemme?“
 „Nej, Posy. Jeg troede, du vidste, at han skulle besøge sin mor i et par 

dage. Han burde dog være tilbage efter forestillingen i aften.“
 „Jeg forstår. Jeg blev bare en lille smule bekymret for, om der var sket 

ham noget, fordi jeg ikke har hørt fra ham. Vil du lægge en besked om, 
at han skal ringe til mig, lige så snart han kommer hjem i aften? Sig, at 
det er lige meget, hvor sent det bliver.“

 „Det skal jeg nok, Posy. Og jeg er sikker på, han har det fint. Du ved, 
hvordan juledagene kan være.“

 „Ja, selvfølgelig gør jeg det. Tak, Alan. Vi ses.“
 „Ja, vi ses, Posy.“
 Da jeg havde lagt røret på, følte jeg mig temmelig tåbelig. Selvfølgelig 

var der ikke sket Freddie noget – han havde sikkert bare haft alt for travlt 
hjemme hos sin mor. Og nu ville jeg i hvert fald høre fra ham senere. 
Jeg vendte lettet tilbage til farmor for at spille kort.

Selvom jeg blev oppe til længe efter midnat og sad på det nederste 
trappe trin lige over for bordet, hvor telefonen stod, for ikke at gå glip af 
opkaldet, forblev den stædigt stille.

 Da jeg nedtrykt gik ovenpå, var mit hoved fuldt af forfærdelige og 
dystre tanker. Freddie havde aldrig før ladet være med at returnere et 
opkald. Efter en søvnløs nat vidste jeg, at der kun var én ting at gøre, 
og da farmor kom ned for at spise morgenmad, havde jeg pakket og var 
klar til at køre til stationen.
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 „Jeg er virkelig ked af det, farmor, men en af mine veninder er blevet 
indlagt i London, og jeg er nødt til at tage tilbage og besøge hende. Hun 
er åbenbart på gravens rand,“ løj jeg.

 „Det siger du ikke? Jeg har ellers ikke hørt telefonen ringe, hverken 
i går aftes eller her til morgen.“

 „Jeg er glad for, at den ikke vækkede dig, farmor.“
 „Vender du tilbage og fejrer nytår her eller ej?“
 „Det kommer nok an på, hvordan min veninde har det. Jeg giver 

besked så snart som muligt. Nu må jeg skynde mig, så jeg kan nå toget 
klokken ni. Farvel, farmor, jeg håber, at vi snart ses igen.“

 „Pas godt på dig selv, Posy,“ råbte hun, idet jeg løb ud ad døren til 
Bill, som holdt med motoren i tomgang og min kuffert i bagagerummet 
på den gamle Ford.

 Jeg vidste godt, at farmor havde gennemskuet mig, men det var der 
ikke noget at gøre ved. Hvad der end var sket med Freddie, kunne jeg 
ganske enkelt ikke tilbringe fem dage mere i uvidenhed.

 Da toget omsider kørte ind på stationen i Paddington, tog jeg under
grundsbanen til Baron’s Court og kæmpede mig op ad de mange trin 
for at stille min tunge kuffert og nette mig lidt, inden jeg tog over til 
Freddie. Estelle havde tydeligvis haft gæster aftenen før, for der var det 
sædvanlige rod i stuen. Jeg ignorerede det, gik på toilettet og fortsatte 
så ind på mit værelse.

 Der, på min hovedpude, lå en kuvert. Jeg genkendte straks Freddies 
håndskrift. Mine hænder rystede så meget, at jeg næsten ikke kunne 
lukke kuverten op. Tårerne stod mig allerede i øjnene, da jeg begyndte 
at læse.

Kære Posy,
Jeg vil gøre det kort og klart. Da jeg friede til dig, lige inden du 
rejste til Cornwall, så du måske, at jeg bagefter var i en underlig 
stemning. Måske gik det op for mig, da jeg sagde ordene højt, at et 
ægteskab imellem dig og mig ganske enkelt ikke er det rigtige. Jeg 
troede, at jeg var parat til at slå mig til ro med ægteskab og hus 
og hjem, men det er jeg alligevel ikke. Det her handler om mig, 
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ikke dig, Posy, det sværger jeg, men for din skyld vil jeg gerne slå 
fast, at vi ikke har nogen form for fremtid sammen.

Jeg er ked af at lyde så hård, men jeg vil gerne sikre mig, at 
du slår mig helt ud af hovedet så snart som muligt og finder en 
anden, der virkelig fortjener dig. Jeg vil heller ikke bede om 
tilgivelse, for det fortjener jeg ikke.

Jeg ønsker dig et langt og lykkeligt liv.
Freddie

Jeg trak vejret i små skarpe pust, og mit hjerte hamrede voldsomt for at 
bringe ilt nok frem trods de korte åndedrag. Jeg stak hovedet ned imel
lem knæene for ikke at besvime.

 Det måtte da være en meget dårlig, ondskabsfuld spøg, ikke? Ikke 
ét ord i brevet lød som den Freddie, jeg havde kendt og elsket. Det var, 
som om en bedragerisk djævel havde taget bolig i hans sjæl og tvunget 
ham til at skrive de kolde, hårde ord, der stod der. Jeg kunne læse brevet 
hundrede tusind gange uden at finde nogen varme overhovedet. Han 
kunne lige så godt have skrevet ‘jeg elsker dig ikke længere’ og ladet det 
blive ved det.

 Da svimmelheden fortog sig, lagde jeg mig slapt ned på sengen, alt for 
chokeret til at græde. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad der kunne være 
sket i de fem minutter, der gik, fra vi elskede og han friede til hans sære 
opførsel bagefter. Den eneste mulige forklaring var, at det at sige ordene 
højt havde fået ham til at indse, at han ikke elskede mig. Medmindre, 
tænkte jeg og mærkede endnu et voldsomt stik i hjertet, han havde mødt 
en anden ...

 Ja. Det var den eneste mulige forklaring på hans fuldstændige ko
vending. Kunne det være den smukke unge skuespillerinde, der spillede 
med i det samme stykke som ham? Jeg var sikker på, at jeg havde set 
hende sende Freddie beundrende blikke, engang vi havde taget en drink 
sammen med resten af ensemblet efter forestillingen. Eller måske var 
det regissøren med det ravnsorte hår og eyeliner og rød læbestift ...

 „Hold op, Posy!“ jamrede jeg for mig selv og rystede med hovedet på 
puden. Hvad grunden end var, så fortalte ordene i brevet mig, at vores 
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forhold definitivt var forbi, og at den fremtid, der havde været min for 
mindre end tre dage siden, hang i laser omkring mig.

 Jeg rejste mig, tog brevet og krøllede det vredt sammen til en lille 
kugle. Den bar jeg så ind i stuen imellem to fingerspidser, som om den 
kunne gøre mig yderligere ondt. Jeg smed den i kaminen, satte ild til 
den med en tændstik og så den brænde til aske.

 Måske kunne jeg lade, som om jeg aldrig havde fået det, og dukke 
op ved sceneindgangen i aften, som om intet var hændt ...

 Nej, Posy, så kommer du bare til at høre ham sige de samme ord, som 
han skrev, og det vil gøre endnu mere ondt ...

 Jeg gik ud i køkkenet for at se efter, om der var rester efter gårsdagens 
fest. Jeg fandt et glas, skænkede godt med gin op, tilføjede, hvad der var 
tilbage i vermouthflasken, og drak det hele i én slurk. Så skænkede jeg 
mere – hvad som helst for at dulme smerten – og derefter endnu mere. 
En time senere faldt jeg omkuld i min seng, det hele snurrede rundt for 
mig, og ikke ret længe derefter stak jeg hovedet ud over sengekanten 
og kastede op ud over hele gulvet. Selv det var jeg fuldstændig ligeglad 
med, for der var ikke længere noget, der betød noget. Jeg ville ikke få 
den gyldne fremtid, jeg havde drømt om, sammen med den mand, jeg 
elskede, og intet andet ville nogensinde betyde noget for mig igen.
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Admiral House 
  

December
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Da Posy dagen efter Sams løsladelse nåede hjem, træt efter en 
søvnløs nat og en travl dag på galleriet, fandt hun en kuvert på 

køkken bordet stukket ind under en flaske champagne. Hun satte sig 
tungt ned for at åbne den.

Kære Posy,
Første udkast til bogen er færdigt, så jeg har gjort det, jeg kom 
til Admiral House for at gøre. Jeg undskylder inderligt, at jeg 
rejser uden at sige ordentligt farvel, men mine forpligtelser gør 
det desværre nødvendigt. Vedlagt finder du min husleje indtil 
udgangen af december og lidt ekstra for alle de flasker vin, du så 
venligt delte med mig. Jeg har skrevet min adresse og mit telefon
nummer i London øverst på brevet. Hvis du nogensinde kommer 
til London, håber jeg, at du vil ringe, så jeg kan give en god frokost.

Du er en enestående kvinde, Posy. Du fortjener stor lykke, og 
din familie er fantastisk heldig med at have dig. Men husk lige 
at prioritere dig selv fra tid til anden, ikke?

Med tak for alt og kærlig hilsen
Sebastian

P.S. Jeg skal nok sende dig et eksemplar af bogen. Du vil muligvis 
kunne genkende dele af dit smukke hus!

Posy tog pengene op af kuverten og så, at Sebastian havde vedlagt 
mindst dobbelt så meget, som han skyldte hende. Tårer sved i hendes 
øjne. Bortset fra at hun ville savne ham helt forfærdeligt, var hun over
rasket over, at han var rejst på den forhastede måde og helt uden varsel.

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   413 09-09-2019   14:30:56



414

 Posy satte vand over på komfuret. Hun kunne mærke, at stemningen 
i huset allerede var forandret. Selvom Sebastian havde tilbragt største
delen af sin tid ovenpå, havde tilstedeværelsen af et andet menneske været 
mærkbar. Nu var hun alene igen. Det plejede hun ikke at have noget 
imod – hun havde trods alt boet alene i huset i mange år – men efter 
det, der var sket med Sam, og synet af blodpletten på væggen i tårnet 
følte hun sig ikke bare alene, men ensom. Hun havde brug for at tale 
med nogen. Efter et hurtigt opkald tog hun den tærte, hun havde stillet 
til Sebastian til aftensmad, snuppede champagneflasken og forlod huset 
for at køre ind til Freddie.

„Kom indenfor, kære ven,“ sagde Freddie, da han åbnede døren for hende.
 „Tak, Freddie. Jeg har taget en tærte med. Den skal bare varmes i 

ovnen.“
 „Sikke du forkæler mig,“ sagde han og tog smilende imod den. „Jeg 

skulle lige til at lave røræg med ristet brød til.“
 „Jeg forstyrrer ikke, vel?“ spurgte Posy, mens hun fulgte efter ham 

ud i køkkenet.
 „Nej, overhovedet ikke.“ Freddie kastede et blik på champagne

flasken. „Har vi noget at fejre?“
 „Desværre ikke, nej. Den er en afskedsgave fra Sebastian. Han er 

smuttet uden at sige farvel.“
 „Det siger du ikke? Det kommer godt nok bag på mig. Han virkede 

som en meget stabil fyr, men det er måske ikke så nemt at blive klog på 
den slags kunstnertyper. Skal vi åbne den?“

 „Ja, hvorfor ikke?“ sukkede Posy. „Den er sikkert lige så velegnet til 
at drukne sorgerne som til at fejre noget.“

 „Godt, så åbner jeg den, mens du sætter maden i ovnen. Bagefter kan 
du fortælle mig, hvad der er sket.“

 „Det er Sam, Freddie. Han blev anholdt i går aftes på Hotel Victoria 
i Norfolk og sigtet for bedrageri.“

 „Jeg forstår,“ sagde Freddie og håbede bare, at hans ansigt ikke rø
bede, at han allerede havde hørt nyheden fra Sebastian. Han fandt to 
champagneglas frem fra skabet.
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 „Han er løsladt mod kaution,“ fortsatte Posy, „og hans advokat me
ner, at sigtelserne måske vil blive frafaldet, hvis han er villig til at vidne 
imod sin tidligere partner, men det er noget, anklagemyndigheden 
bestemmer.“

 „Det bliver ikke afgjort lige med det samme, Posy. Da jeg arbejdede, 
var ventetiden i den slags sager på flere måneder. Hans partner var altså 
en svindler?“

 „Åbenbart. Jeg kender ikke detaljerne, men det korte af det lange er, 
at ikke alene er min søn sigtet, salget af Admiral House er også gået i 
vasken. Tak, Freddie,“ sagde hun, idet han rakte hende et glas cham
pagne. „Jeg ved ikke helt, hvad vi skal skåle for.“

 „For livet, måske? For at ingen er død, uanset hvad der ellers er sket, 
og at Sam forhåbentlig kan slippe fra det med en streng formaning 
fra dommeren. Der er simpelthen ikke plads til alle småforbryderne i 
fængslerne, Posy.“

 „Min søn, en forbryder,“ sagde Posy og gøs. „Får han en plet på sin 
straffeattest?“

 „Det er muligt, men det er der ingen grund til at bekymre sig om. 
Der er lang vej endnu. Skål for dig, Posy,“ sagde Freddie og nippede til 
champagnen.

 De spiste tærten ved bordet i køkkenet, og Posy lagde mærke til, at 
Freddie var mere fåmælt, end han plejede.

 „Kaffe?“ spurgte han bagefter.
 „Ja tak.“
 De tog kopperne med ind i stuen og satte sig ned foran ilden.
 „Er alt i orden, Freddie? Du virker anderledes.“
 „Ja, det gør jeg vist. Måske er jeg det også.“
 „Vil du fortælle mig hvorfor?“
 Han kiggede bedrøvet på hende. „Posy, jeg ... jeg ved ikke, hvordan 

jeg skal sige det her. Der er noget, jeg er nødt til at fortælle dig. Jeg har 
udsat det og udsat det og ventet på det rette øjeblik, men nu føler jeg ikke, 
at jeg kan tie længere. Måske burde jeg have fortalt dig det for halvtreds 
år siden, men det er i hvert fald ikke et godt tidspunkt lige nu.“

 „Du godeste, hvor ser du alvorlig ud, Freddie. Hvis det har noget at 
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gøre med en anden kvinde, du kendte dengang, så kan du roligt lade 
det ligge. Det er frygtelig længe siden.“

 „Nej, det er ikke sådan noget, og det er beklageligt for os begge to.“
 „Jamen, så spyt ud. Der lader ikke til at være andet end dårlige ny

heder for tiden, så jeg tvivler på, at en mere vil gøre nogen forskel.“
 Freddie rejste sig og gik hen til Posy. Han rakte hende hånden. „Jeg er 

bange for, at den her vil. Og inden jeg fortæller dig den, skal du vide, at 
jeg elskede dig dengang, og jeg elsker dig nu, men jeg kan ikke længere 
holde denne forfærdelige hemmelighed for mig selv, og der findes ikke 
noget godt tidspunkt at fortælle den på.“

 „Nu skræmmer du mig, Freddie. Vil du ikke nok bare fortælle mig 
det?“ bad Posy indtrængende.

 „Okay.“ Freddie vendte tilbage til sin stol. Han tog en slurk cognac, 
inden han begyndte. „Det drejer sig om din far, Posy.“

 „Min far?“ Posy rynkede panden. „Hvad er der med ham?“
 „Posy, min ven, jeg er bange for, at der ikke findes nogen god måde 

at sige det her på. Din far døde ikke i en ulykke med sin Spitfire, sådan 
som du fik at vide. Han ...“ Freddie kæmpede for at finde de rette ord. 
„Han, ja, han blev fundet skyldig i drab, og ...“ Han tøvede og sukkede 
dybt.

 Det svimlede for Posy, mens hun stirrede på ham. „Hvad, Freddie? 
Sig det nu bare, for himlens skyld.“

 „Han blev hængt for sin forbrydelse. Jeg er virkelig, virkelig ked af 
det, men det er sandheden.“

 Posy lukkede øjnene. Hun følte sig åndeløs og svimmel. „Kære Fred
die, jeg tror, du har fået forkerte oplysninger. Min far blev dræbt i sin 
Spitfire. Han var en helt, ikke en morder. Jeg sværger.“

 „Nej, Posy, det var det, de fortalte dig, da du var en lille pige, men 
det var løgn.“ Freddie rejste sig, gik hen til det lille skrivebord, der stod 
foran vinduet, og tog en mappe af pap op af en af skufferne. „Det hele 
står her.“ Han åbnede mappen og fandt en fotokopi af en avisartikel 
frem. „Se engang her, Posy.“

 Posy snuppede arket ud af hånden på ham og så sin fars ansigt under 
en stor overskrift:
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LAWRENCE ANDERSON FUNDET SKYLDIG I DRAB!

„Åh gud, åh gud, åh gud ...“ Posy slap arket, og det flagrede ned på 
gulvet. „Nej! Jeg tror ikke på det. Hvorfor skulle alle have løjet for mig?“

 „Her, tag en tår cognac.“ Freddie rakte hende et glas, men hun afviste 
det.

 „Jeg forstår det ikke, Freddie. Hvorfor har ingen fortalt mig det?“ 
spurgte hun.

 „Fordi de prøvede på at beskytte dig. Du var kun otte år gammel, 
og ud fra alt, hvad du har fortalt mig om ham, både da vi mødtes første 
gang og nu, er det tydeligt, at du forgudede ham.“

 „Selvfølgelig gjorde jeg det! Han var jo min far. Han var det blideste 
menneske, og vi fangede sommerfugle sammen ... han ville ikke have 
myrdet et andet menneske. Åh gud!“ Posy vred sine hænder. „Hvorfor 
gjorde han det?“

 „Det var et jalousidrab, Posy. Han fik orlov i nytåret 1944 og tog 
hjem for at overraske din mor. Da han kom til Admiral House, fandt 
han hende sammen med ... en anden mand, oppe i tårnet. Han hentede 
et af sine jagtvåben i skabet nedenunder og skød manden op ad væggen 
på klos hold.“

 Posy kiggede ned på det sorthvide fotografi, der lå på gulvet ved 
hendes fødder. Det forestillede hendes far, der blev ført ud af retten i 
håndjern. Hun kunne hverken tale eller tænke.

 „Jeg er frygtelig, frygtelig ked af at fortælle dig det her, Posy.“
 „Hvorfor gjorde du det så?“ Hun kiggede op på ham. „Hvorfor i 

alverden gjorde du det?“
 „Jeg var nødt til det. Den mand, han myrdede – Ralph Lennox – var 

min far.“
 Posy lukkede øjnene og tog nogle dybe indåndinger, mens hun for

søgte at bevare roen. Hun kunne ... ville ikke forstå det her.
 Ralph ... navnet hvirvlede rundt i hendes hoved og sendte hende mere 

end tres år tilbage i tiden. Der var han. Onkel Ralph, hendes fars bedste 
ven, der plejede at have chokolade med til hende, når han besøgte hendes 
mor ... var Freddies far.
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 „Er du okay, Posy? Jeg forstår, hvor forfærdeligt et chok det må være. 
Men kan du ikke se ... jeg var nødt til at fortælle dig det, hvis vores 
forhold skal udvikle sig yderligere. Jeg ville ... jeg kunne ikke fortælle 
dig det dengang for mange år siden. Der burde måske have været nogle 
alarmklokker, der ringede lidt tidligere, på grund af dit efternavn og 
det, at du kom fra Suffolk, men jeg var så betaget af dig, at det ganske 
enkelt ikke trængte ind. Det gik først op for mig, hvem du var, da jeg 
friede til dig i sengen den aften, og du fortalte mig dit fulde navn. Jeg 
vidste, hvor højt du elskede din far, og at du troede, han var død i sit 
fly under et bombetogt, så jeg havde intet andet valg end at forlade dig. 
Jeg vidste, at chokket over, hvordan og hvorfor din far var død, ville 
knuse dig, og jeg kunne ganske enkelt ikke bære at skulle være den, 
der fortalte dig det. Hvilket betyder, at jeg enten er fej eller overbeskyt
tende ... jeg ved det ikke helt,“ sagde Freddie og sukkede. „Sig noget, 
Posy, jeg beder dig.“

 Posy åbnede øjnene og kiggede på ham.
 „Jeg undrer mig over, at du kan udholde synet af mig. Datteren af 

den mand, der skød din far.“
 „Du godeste, Posy! Du havde jo intet at gøre med det. Sådan har 

jeg altid tænkt, både dengang og nu. Det var bare skæbnens ironi, at 
vi skulle finde sammen. Jeg elskede dig dengang, lige så højt som jeg 
elsker dig nu, og jeg bønfalder dig om at tilgive mig for at have fortalt 
dig sandheden efter så mange år. Da vi mødtes igen, gik jeg ud fra, at du 
vidste besked. Jeg tænkte, at du havde levet så mange år her i Suffolk, i 
huset hvor det hele skete, at en af de lokale måtte have nævnt det, men 
det har de åbenbart ikke gjort.“

 „Nej, det har de ikke.“ Posy rejste sig brat op. „Du må undskylde mig, 
Freddie, men jeg er nødt til at tage hjem nu. Tak, fordi du fortalte mig 
det. Jeg forstår godt hvorfor. Men jeg er nødt til at gå.“

 „Selvfølgelig. Skal jeg ikke køre dig, Posy? Du bør ikke ...“ 
 „Nej, jeg er udmærket i stand til selv at køre.“
 „Her, tag mappen med. Når chokket fortager sig lidt, vil du måske 

gerne kunne bekræfte det, jeg har fortalt dig.“ Freddie fulgte efter hende 
ud i entréen, hvor hun allerede var ved at tage sin frakke på, og rakte 
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hende mappen. „Jeg er forfærdelig ked af det, Posy. Jeg ville for alt i 
verden ikke have gjort dig ked af det. Det håber jeg, at du ved. Men jeg 
var nødt til ...“ 

 „Ja.“ Posy havde allerede åbnet døren. „Lad mig venligst være i fred. 
Godnat, Freddie.“
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Da Tammy vågnede den anden lørdag i december, var hendes første 
tanke, at der var gået tre uger, siden hun opdagede Nicks bedrag. 

Det føltes som måneder. Selvom hun havde ekstremt travlt i butikken 
og netop havde hyret en hjælper mere til at passe den, når hun selv gik 
på jagt efter nye varer, havde hun ikke glædet sig ret meget, nærmest 
overhovedet ikke, over sin forretnings enorme succes. Hun var desuden 
klar over, at hun var nødt til at tage til Southwold og hente de gamle 
kjoler, der lå til hende i Admiral House, men hun havde virkelig svært 
ved at overskue det.

 „Det er forretning, Tammy, og du er bare nødt til at gøre det,“ sagde 
hun bestemt til sig selv. En hel garderobe af vintagekjoler var ikke noget, 
hun faldt over hver dag, og selvom hun havde indrykket en annonce i 
The Lady for at overtale kvinder i en vis alder til at sælge deres gamle 
kjoler for kolde kontanter, havde der ikke været nogen nævneværdig 
respons. Aftenen før, mens hun lå søvnløs og forsøgte at lade være med 
at tænke på Nick, havde hun fået, hvad hun selv syntes var en temmelig 
god idé: Den kjole, langt de fleste kvinder beholdt, var deres brudekjole. 
Hvad nu, hvis hun lavede en lille butik i butikken med de absolutte 
perler blandt vintagebrudekjolerne?

 „Ægteskab – ha!“ mumlede hun for sig selv, da hun senere sad i butik
ken og drak af den nu lunkne te, Meena tidligere havde givet hende.

 Alt til trods var Tammy dog forbløffet over ikke at have hørt et ord 
fra Nick. Hun havde ikke lyst til at mødes med ham – selvfølgelig ikke 
– men hun havde alligevel tænkt på, hvilken tilfredsstillelse det ville 
være at kalde ham et røvhul lige op i hans åbne ansigt. At han ikke så 
meget som havde forsøgt at kontakte hende, havde kun gjort det hele 
værre ved at gøre hende både mere vred og ked af det.
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 Tammy var også vred på alle dem, der havde forsikret hende om, 
at Nick var alle tiders fyr, for det føltes, som om de på en eller anden 
måde havde hjulpet ham med at føre hende bag lyset. Hun havde 
efterfølgende isoleret sig og nægtet at tage imod opkald fra dem, der 
kendte og støttede ham. Hun havde taget Nicks tøj og de af hans ting, 
der havde samlet sig i hendes hus igennem tiden, og stoppet det hele 
i skraldesække. Tammy havde mest lyst til at brænde det hele, men 
havde i stedet besluttet at tage sækkene med hen til forretningen og 
videre til Paul og Janes hus efter lukketid for at smide dem foran døren, 
ringe på og skynde sig væk.

 I den samme ånd tog Tammy nu en dyb indånding og trykkede Posys 
nummer på sin mobiltelefon. Hun lod den ringe længe, men ingen tog 
den, og der var ingen telefonsvarer, hun kunne lægge en besked på, så 
hun bed tænderne sammen og forsøgte Amys mobiltelefon i stedet.

 „Hej, det er Sara,“ sagde en lys stemme.
 „Hej Sara, er din mor hjemme?“
 „Ja, men hun er ved at vaske tøj, fordi jeg spildte ketchup på mine 

smækbukser og ...“ 
 „Hallo?“
 „Er det Amy?“
 „Ja, hvem taler jeg med?“
 „Det er Tammy.“
 „Åh, hej.“ Amys stemme lød trist og monoton. „Fik du min besked?“
 „Ja. Du må meget undskylde, Amy, men jeg har haft virkelig travlt 

og ...“ 
 „Du behøver ikke forklare. Jeg ville bare fortælle dig, at jeg talte med 

Nick den aften, efter at du havde forladt Admiral House. Han ved, at 
du ved, at hans bil var parkeret uden for Evies hus. Jeg ved ikke, om det 
er nogen trøst, men han havde det forfærdeligt.“

 „Egentlig ikke, nej, men tak.“
 „Har du hørt fra ham?“ spurgte Amy lavmælt.
 „Nej, og jeg har egentlig ikke lyst til at tale om det.“
 „Det forstår jeg godt.“
 „Jeg ringede faktisk, fordi jeg har brug for at komme i kontakt med 
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Posy med hensyn til hendes mors tøj. Der kan ikke være længe, til hun 
skal flytte.“

 „Hun skal faktisk ikke flytte alligevel, Tammy. Det hele er afblæst. 
Handlen er gået i vasken.“

 „Åh nej – hvad skete der?“
 „Det er ... en lang historie.“
 Tammy kunne høre Amy sukke i den anden ende. Hun lød lige så 

nedtrykt, som hun selv følte sig.
 „Er du okay?“
 „Ikke rigtig, men det kan være lige meget.“
 „Hvis det lykkes mig at komme i kontakt med Posy og få lavet en 

aftale om at hente vintagekjolerne, har du så lyst til at spise frokost sam
men med mig?“

 „Ja, det vil jeg gerne,“ svarede Amy sløvt.
 „Er Posy hjemme i Admiral House?“
 „Ja, det vil jeg tro. Der har været så meget, så jeg har ikke set hende i 

mere end en uge. Jeg prøver lige at ringe, og hvis jeg heller ikke får noget 
svar, smutter jeg derover og ser, om hun er okay.“

 „Tak, Amy. Lad os holde kontakten under alle omstændigheder. Hej 
igen.“

 „Hej.“
 „Skal du have en frisk kop te?“ spurgte Meena, som havde stukket 

hovedet ind ad døren til kontoret.
 „Ja tak,“ svarede Tammy og så den ældre kvinde gå igen. Tammy 

havde straks fortalt Meena, at det var slut imellem hende og Nick, for 
at forebygge at der blev talt mere om ham, og Meena havde da heller 
ikke nævnt ham siden, men Tammy vidste, at hun forsøgte at drage 
omsorg for hende på andre måder. Én morgen var hun mødt op med 
en buket blomster, hun tog kage med på arbejde for at friste Tammy 
til at spise lidt, og hun havde foræret hende et virkelig smukt tørklæde, 
som hun selv havde broderet, og som ifølge hende fremhævede Tam
mys øjne.

 Tammy tog taknemligt imod teen og tilbragte de næste tre kvarter 
med at kigge på regnskabet på computeren. Omsætningen var ganske 
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vist højere, end hun havde forudsat i sin forretningsplan, men indkøbet 
af nye varer og lønnen til Meena og den nye butiksassistent var tunge 
poster.

 „Man må investere for at akkumulere,“ mumlede Tammy. Så forlod 
hun butikken for at køre den ti minutter lange tur hen til Paul og Janes 
hus. Hun lagde mærke til, at der var sat lyskæder op i alle træerne på 
Sloane Square. Det så idyllisk ud, og hun havde mest lyst til at rykke 
det hele ned med sine bare hænder.

 Hun parkerede bilen og tog skraldesækkene ud af bagagerummet. 
Så satte hun dem på dørtrinnet, ringede på klokken og var på vej væk i 
rask gang, da Paul åbnede døren.

 „Hej Tammy. Vil du ikke komme ind og sige hej?“ spurgte Paul med 
hævede øjenbryn over de svulmende sække. „Hvad i alverden er det her? 
En død mand, du har savet op?“

 „Gid det var. Det er Nicks ting.“
 „Jeg forstår. Men hvorfor kommer du her med dem?“
 „Fordi han bor her, ikke sandt?“ sagde hun, stadig på god afstand.
 „Ikke længere, desværre. Han pakkede sydfrugterne for nogle dage 

siden, mens Jane og jeg var på landet i et par dage. Han efterlod et brev, 
hvor han skrev tak for husly, og en temmelig god flaske cognac, og jeg 
har ikke set ham siden. Jeg må indrømme, at vi begge gik ud fra, at han 
havde kastet sig ud på det dybe vand og var flyttet ind hos dig.“

 „Nej, det er han ikke.“
 „Åh.“ Paul så forvirret ud. „Hvor er han så flyttet hen?“
 „Det har jeg ingen anelse om.“
 „Aha. Vil du have et glas vin? Kysten er klar, hvad Nick angår. Og 

Janey er ude til en aftenoptagelse.“
 „Okay så,“ sukkede Tammy. Hun følte pludselig, at hun virkelig 

trængte til et, og fulgte efter Paul igennem gangen til køkkenet.
 Han åbnede en flaske vin og skænkede et glas til dem hver. „Hvad er 

der sket, Tammy?“
 „Er det okay, hvis jeg helst ikke vil tale om det?“
 „Ja, hvis det er sådan, du har det,“ sagde Paul. „Jeg må også indrømme, 

at det hele var ganske besynderligt. Da jeg ville besøge hans butik i går, 
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var der lukket og slukket. Jeg ville ellers have svoret på, at han havde 
sagt, at han ville åbne i denne uge.“

 „Ja, det var planen,“ bekræftede Tammy.
 Paul drak en slurk af sin vin. „Men hvis han ikke bor her eller hos 

dig, og butikken er lukket, må man næsten gå ud fra, at han er rejst.“
 „Formentlig.“
 „Jeg håber bare, at han har det godt.“
 „Personligt håber jeg, at han rådner op i helvede, Paul.“
 „Jeg kan altså gå ud fra, at det er ...“ 
 „Helt slut med os, ja,“ sagde Tammy og drak ud. „Tak for vin. Har 

Janey det godt?“
 „Hun stråler,“ smilede Paul.
 „Hils hende og sig, at jeg er ked af, at vi ikke har talt sammen længe, 

og at jeg nok skal ringe i morgen,“ sagde Tammy, inden hun gik hen ad 
gangen til hoveddøren.

 „Tammy?“
 „Hvad?“
 „Pas godt på dig selv. Lad os høre fra dig.“
 „Det skal jeg nok. Tak, Paul.“
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Da Amy havde talt med Tammy, lagde hun røret på igen og tænkte, 
at en frokost med hende i det mindste var et lyspunkt at se frem 

til i det grå mørke, der hang over hendes liv. Hun gik tilbage til stuen, 
hvor Jake og Sara begejstret hængte en masse julepynt på de nederste 
grene af det lurvede plastikjuletræ, som Amy havde hentet ned fra loftet 
tidligere på dagen.

 „Skal jeg ikke hænge noget pynt lidt højere oppe på træet?“ foreslog 
hun og forsøgte at engagere sig lidt i projektet for deres skyld.

 „Nej, mig og Sara synes, at det er fint sådan her,“ sagde Jake bestemt.
 „Okay, okay,“ nikkede Amy. Det kunne også være lige meget, hvordan 

træet så ud. Det var jo ikke ligefrem, fordi de skulle have gæster i julen.
 „Nu laver jeg noget frokost,“ sagde hun til dem.
 „Vil du ikke nok sy mit englekostume bagefter? Du lovede det, mor,“ 

sagde Sara forsigtigt.
 „Jo, selvfølgelig.“ Hun kyssede Sara oven på de gyldne krøller og 

overlod træet til dem. Hun lagde nogle pølser ind i ovnen og forsøgte 
så at ringe til Posy igen, men hun svarede hverken på sin mobil eller på 
fastnettelefonen. Amy lod sig dumpe ned på en køkkenstol og lagde træt 
hovedet på sine arme. Børnene var krævende, støjende og fuldstændig 
uvidende om deres forældres problemer, men Amy takkede Vorherre 
for, at hun havde dem. De holdt hende beskæftiget og afledte hendes 
tanker fra andre ting. Hun følte virkelig, at hun ikke kunne have holdt 
den kørende uden dem.

 De sidste to uger havde uden tvivl været de værste i hendes liv. Sam 
havde slået lejr på sofaen, hvor han så fjernsyn fra morgen til aften. Han 
sagde ingenting og besvarede kun hendes spørgsmål med ‘ja’ og ‘nej’. 
Hun havde forsigtigt foreslået, at han måske skulle gå til lægen og få 
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nogle piller imod det, der tydeligvis var en depression, men det havde 
han totalt ignoreret.

 Da hun til sidst havde taget mod til sig og foreslået, at han kunne 
kigge efter et arbejde – fordi det måske kunne aflede hans tanker, for 
slet ikke at nævne råde bod på deres økonomiske situation – havde han 
set på hende, som om hun var vanvittig.

 „Tror du virkelig, at der er nogen, der vil ansætte mig, med en retssag 
hængende over hovedet og i den forfatning, jeg er i?!“

 „Sam, du ved jo, at din advokat har sagt, at de næsten med sikkerhed 
vil droppe sigtelserne. De har godtaget, at du intet vidste om Ken Noakes 
og hans fortid.“

 „De kan stadig nå at ombestemme sig, Amy. Den forbandede an
klagemyndighed – jeg skal bare sidde her i månedsvis og vente på deres 
afgørelse.“

 „Så er der frokost!“ råbte Amy til Sam og børnene ude fra køkkenet. 
Sara og Jake kom springende og satte sig til bords.

 „Jeg vil gerne have en bakke herind, Amy,“ råbte Sam fra stuen.
 Amy gik ind med en bakke og satte sig så sammen med børnene og 

lyttede til deres snak om julemanden, og hvad han mon ville komme 
med til dem.

 Hun sank en klump, fordi der ganske enkelt ikke var råd til dyre 
gaver. Hun havde måttet tage af sin hemmelige opsparing bare for at 
give dem alle sammen mad på bordet. Da hun var færdig med at vaske 
op efter frokosten, gik hun ind i stuen, hvor Sam lå og flød på sofaen, 
mens børnene skændtes om, hvem af dem der skulle hænge det sidste 
stykke pynt på juletræet.

 „Sam, har du hørt fra din mor for nylig?“
 „Hvad?!“ Han så op på hende. „Er du fuldstændig sindssyg, Amy? 

Efter det, jeg har gjort, tvivler jeg på, at hun nogensinde vil tale til mig 
igen.“

 „Du ved godt, at det ikke er sandt. Hun var meget forstående, da du 
talte med hende efter din anholdelse.“

 Sam trak mismodigt på skuldrene og tog en slurk af sin øl.
 „Jeg har ringet til begge hendes numre igen, og hun tager stadig ikke 
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telefonen. Jeg prøver lige galleriet,“ sagde hun og gik tilbage til køkkenet. 
„Måske har hun en ekstra vagt på grund af julen.“

 Som sagt så gjort, og efter en kort samtale med galleriets ejer tog hun 
sin frakke fra knagen på væggen.

 „Mr. Grieves siger, at din mor ringede og meldte sig syg for ti dage 
siden, og siden har han ikke hørt fra hende. Jeg kører derover nu. Kigger 
du lige efter børnene?“

 Hun fik det sædvanlige skuldertræk og skyndte sig ud af huset, inden 
hun eksploderede af raseri over hans ligegyldighed over for sin mor – og 
over for alle andre end sig selv, for den sags skyld.

 Hun kørte ad hovedgaden og forsøgte at nyde synet af alle de fine 
julelys omkring butiksruderne og julestemningen på de travle gader. 
Det var ganske enkelt en lettelse at komme hjemmefra, selvom hun var 
dybt bekymret for Posy. Det lignede slet ikke hendes svigermor ikke 
at tage sin telefon eller ringe og høre, hvordan de havde det. Og fordi 
Amy havde været så optaget af sine egne problemer, havde hun slet ikke 
bemærket det.

 „Åh, gid at du er okay, Posy,“ bønfaldt hun den mørke himmel.
 Da Amy ankom til Admiral House, så hun Posys bil holde foran 

huset. Hun gik om til køkkendøren i håb om, at der ikke var noget hold 
i hendes bange anelser. Der var mørkt i køkkenet, og radioen – som el
lers altid var indstillet på en talekanal og stod og snakkede med sig selv 
i baggrunden – var mod sædvane stille.

 „Posy? Det er Amy. Hvor er du?“ råbte hun, idet hun gik ind i stuen, 
som også var tom.

 Amy ledte i alle rum nedenunder – selv toilettet – og blev ved med at 
råbe Posys navn, mens hun gik op ad trappen. Døren til hendes sove
værelse var lukket, og mens hun bankede på den, fremmanede hendes 
fantasi alle mulige forestillinger om, hvad hun kunne finde bag den. 
Da hun ikke fik noget svar, tog hun mod til sig og åbnede den, og hun 
var nær brast i gråd af lettelse over at finde sengen tom og pænt redt. Så 
kiggede hun i alle de andre værelser og tøvede kun et øjeblik i det, hvor 
Sebastian havde boet og elsket så blidt med hende ...

 „Hold op!“ hvæsede hun til sig selv, hvorefter hun vendte om og gik 
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hen for at tjekke loftsrummet. Der var heller ingen. Det var tydeligt, at 
Posy ikke var hjemme. Men hendes bil var der ...

 Amy løb ned ad den uendeligt lange trappe og ud i køkkenet igen 
med hovedet fuldt af forestillinger om, at Posy var faldet om i haven for 
flere dage siden og havde ligget der helt alene og hjælpeløs eller det, der 
var værre ...

 „Hej Amy,“ sagde en velkendt stemme, da hun kom ud i køkkenet. 
Nu var lyset tændt, og Posy stod ved AGAkomfuret i sin Barbourfrakke 
og varmede hænderne, mens hun ventede på, at kedlen skulle komme i 
kog.

 „Åh gud, åh gud, Posy!“ gispede Amy og satte sig tungt ned på en 
stol. „Jeg troede, du var ... jeg troede ...“ 

 „At jeg var død?“ Posy kiggede smilende på Amy, men smilet nåede 
ikke helt hendes øjne.

 „Ja, for at være helt ærlig. Hvor har du været? Du har ikke taget tele
fonen, du har ikke været på arbejde ...“ 

 „Jeg har været her. Te?“
 „Ja, det ville være skønt, tak.“
 Amy så granskende på Posy. Fysisk lignede hun sig selv, men noget 

ved hende var forandret. Det var, som om al hendes livsglæde – som 
ikke bare omfattede glæden ved hendes eget liv, men også venlighed og 
omsorg for andre – var forsvundet.

 „Værsgo.“ Posy stillede et krus foran Amy. „Jeg har desværre kun 
købesmåkager. Jeg har ikke bagt for nylig.“

 „Jeg trænger heller ikke til noget.“
 Posy skænkede te til sig selv, men hun satte sig ikke ved bordet sam

men med Amy, sådan som hun normalt ville have gjort. „Har du været 
syg?“ spurgte Amy.

 „Nej, jeg er ved mit sædvanlige gode helbred, tak,“ svarede Posy.
 Det gik op for Amy, at hun aldrig før havde skullet ‘konversere’ med 

sin svigermor, og det var svært for hende. Posy var normalt så interesseret 
i at høre, hvad hun havde at fortælle.

 „Hvad har du så lavet?“
 „Jeg har været i haven det meste af tiden.“
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 „Aha.“
 Der blev stille, og Amy vidste ikke, hvad hun skulle sige.
 „Handler det her om det, der skete med Sam, Posy?“ spurgte hun til 

sidst. „Jeg er forfærdelig ked af det, men jeg er sikker på, at du kan finde 
en anden køber og ...“ 

 „Det handler ikke om Sam, Amy. For en gangs skyld handler det 
faktisk om mig.“

 „Åh, okay. Er der noget, jeg kan gøre for dig?“
 „Nej, min ven, men tak for tilbuddet. Der har bare været noget, jeg 

skulle tænke over, det er det hele.“
 „I forhold til huset.“
 „Ja, det er også en del af det.“
 Amy tog en slurk af sin te og indså, at Posy ikke havde tænkt sig at 

fortælle hende mere.
 „Tammy har forsøgt at kontakte dig med henblik på at hente din mors 

gamle tøj.“
 „Det har jeg alt sammen puttet i kasser og stillet ud i stalden. Sig til 

hende, at hun kan hente dem, når det passer hende.“
 Posy gøs pludselig underligt.
 „Godt, så gør jeg det. Jeg kan faktisk vældig godt lide Tammy, og det 

er synd og skam, at ... nå ja.“ Amy kunne ikke holde det ud længere og 
rejste sig op. „Jeg må hellere se at komme tilbage, men sig endelig til, 
hvis der er noget, jeg kan gøre for dig, Posy.“

 „Tak, min ven. Hils Sam og børnene.“
 „Det skal jeg nok.“
 Amy stillede sit krus i vasken og gik hen til døren. Så vendte hun sig 

om og kiggede på Posy.
 „Vi elsker dig alle sammen meget højt. Farvel, Posy.“
 „Farvel.“
 Amy stirrede lammet frem for sig, mens hun kørte hjemad. Det var 

først nu, det gik op for hende, hvor meget tryghed Posy i årenes løb 
havde givet hende med sin evigt positive holdning og sine empatiske 
og gode råd. Hun standsede ved supermarkedet for at købe pasta og 
bagekartofler, som de forhåbentlig kunne leve af, indtil hendes løn gik 
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ind næste onsdag. For de allersidste penge lagde hun seks øl i kurven og 
gik til kassen for at betale.

 Mens Amy stod i kø, så hun Posys ansigtsudtryk for sit indre blik.
 Det gik op for hende, at Posy havde set fuldstændig knækket ud.

Posy stod i stuen og så baglygterne på Amys bil forsvinde ud ad ind
kørslen. Hun havde dårlig samvittighed over, at hun ikke havde været 
den sædvanlige Posy, men det var hun ganske enkelt ikke i stand til lige 
nu. I virkeligheden var hun ikke engang sikker på, om ‘den sædvanlige 
Posy’ overhovedet var hende eller bare en facade, hun havde udviklet 
og båret som en yndlingscardigan slået stramt omkring sig for at skjule 
den forskræmte, forvirrede sjæl, der boede inden i hende.

 I de seneste ti dage var den cardigan i hvert fald blevet trukket godt 
og grundigt af hende, mølædt som den var efter så mange år. Da Fred
die havde fortalt hende sandheden og givet hende mappen, havde hun 
på en eller anden måde fundet hjem, låst sig ind og var gået op i seng. 
Der havde hun ligget i næsten tre dage, hvor hun kun stod op for at gå 
på toilettet og drikke vand af sit tandkrus. Et sted i baggrunden havde 
hun hørt telefonen ringe, men hun havde ikke taget den.

 Hun havde tilbragt en masse tid med at stirre op i loftet uden egentlig 
at se det, mens hun ledte i alle sin hjernes afkroge efter noget, der fik 
Freddies historie til at give mening. Da det gik op for hende, at det var 
en umulig opgave, havde hun sovet en hel masse i stedet for – måske, 
tænkte hun, havde det været kroppens måde at beskytte hende på, fordi 
chokket havde været så forfærdeligt. Hun havde igen sørget over en far, 
som det var gået op for hende, at hun aldrig rigtig havde kendt, og en 
mor, som hun heller ikke havde kendt alt for godt.

 Et jalousidrab ... et brutalt mord ...
 Posy havde indset, at det var begge dele.
 Det, der gjorde mest ondt, var tabet af alt det, hun havde troet om sin 

far i mere end tres år. Og der var ingen tvivl om, at Freddie havde fortalt 
hende sandheden. Da hun omsider tog mod til sig og åbnede mappen, 
havde hun set de store overskrifter fra en masse aviser.
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SIDSTE NYT OM MORDET I  
SOMMERFUGLEVÆRELSET!

Hustru og elsker overrasket i akten af pilotægtemand!
Dødsdom til krigshelten Anderson!

Første gang havde hun hurtigt smækket mappen i igen, fordi hun vidste, 
at de slibrige detaljer ikke ville bringe andet end mere smerte. Freddie 
havde bare givet hende mappen som bevis, fordi hun på det tidspunkt 
slet ikke kunne tro på, hvad han fortalte hende. Efterfølgende kunne 
hun se, at det hele gav perfekt mening. Posy vidste, at hendes elskede 
farmor havde gjort alt, hvad hun kunne, for at beskytte hende – boende 
ude på landet i Cornwall i alle de år var der ringe sandsynlighed for, at 
hun skulle høre, at hendes elskede far var fængslet og derefter stillet for 
retten for mordet på onkel Ralph.

 „Freddies far,“ mumlede hun, stadig helt uforstående.
 Selv var hun selvfølgelig blevet omtalt i aviserne som Adriana Rose – 

netop det navn, der havde fortalt Freddie, hvem hun i virkeligheden var, 
den aften han friede til hende. Der havde ikke været noget, der forbandt 
‘Posy’, den lille pige, der var vokset op i en landsby nær Bodmin Moor, 
til den forfærdelige forbrydelse, der var blevet begået langt borte.

 Posy ville bare ønske, at hun kunne have spurgt sin elskede farmor, 
hvordan hun havde båret skammen og smerten over at se sin søn stillet 
for retten for drab og efterfølgende hængt for sin forbrydelse. Billeder 
af hendes farmors blege, fortrukne ansigt dukkede op for hendes indre 
blik ... den dag hvor der kom et telegram, nogle timer før hendes mor 
var ankommet for at fortælle hende, at hendes far var død ... og alle de 
gange hun var taget til London, formentlig for at besøge og endelig sige 
et sidste farvel til sin søn ...

 „Og hvordan i alverden håndterede hun Maman?“ mumlede Posy op 
mod loftet. En svigerdatter hvis handlinger havde fået hendes søn til at 
dræbe et andet menneske.

 Senere havde hun læst i de gamle avisartikler, at hendes fars forsvarer 
havde fremført det synspunkt, at han efter at have vovet livet i kampen 
for sit land i årevis havde været mentalt ude af balance. Han havde bedt 
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om en mild dom over en krigshelt, hvis nerver hang i laser på grund af 
den intense fare, han dagligt havde været udsat for med bombetogterne 
over Tyskland. Sagen havde åbenbart delt landet i to og været vand på 
mediernes mølle, mens befolkningens mening bølgede frem og tilbage.

 Hvad nu, hvis han havde fået lov at leve? Hvis han var blevet idømt en 
livstidsstraf i stedet for? tænkte hun. Ville de så have fortalt mig det?

 Det, der sved mest i hendes hjerte, var, at hendes mor næsten om
gående havde forladt landet og lagt sit gamle liv bag sig, som om det var 
en kjole, hun ikke længere brød sig om. Hun havde vendt ryggen til det 
gamle liv og hurtigt fået sig et andet.

 „Hun lagde mig bag sig,“ tilføjede hun højt og fik igen tårer i øjnene. 
„Åh, farmor, hvor ville jeg dog gerne tale med dig.“

Til sidst havde hun forladt sengen for at søge tilflugt det eneste sted, hvor 
der var trøst at finde. For en gangs skyld havde hun været taknemlig 
over, at ukrudtet voksede i hendes blomsterbede året rundt. Mens hun 
trak det op, begyndte hendes tanker at klare, men blev afløst af så mange 
spørgsmål, at hun var ved at gå fra forstanden af frustration. Både farmor 
og Daisy var borte, og det eneste menneske, der kunne hjælpe hende til 
at få styr på tankerne, var en, hun aldrig ønskede at se igen. Hendes far 
havde myrdet hans far og ødelagt hans barndom, mens hun intetanende 
var svævet igennem sin.

 Posy havde gyst ved tanken om, hvor mange gange hun over for 
Freddie havde udbredt sig om sin fars fortræffeligheder, især i den første 
tid, siden det var Freddie, som var forbrydelsens virkelige offer. Det var 
intet under, at han havde forladt hende, da han fandt ud af, hvem hun 
i virkeligheden var. Ikke Posy, som han havde kaldt sit livs lys, men 
Adriana Rose, hvis far havde taget hans far fra ham for evigt.

 Selvfølgelig var han gået ud fra, at hun vidste det – at en eller anden i 
de mellemliggende halvtreds år havde fortalt hende det. Men det havde 
de ikke. Posy havde tænkt tilbage på det tidspunkt, hvor hun vendte 
tilbage til Southwold og Admiral House med sin familie. Hun havde 
gransket sine minder og måske fundet enkelte skæve blikke fra de lokale. 
Dengang havde hun troet, at de skyldtes, at hun kom som en fremmed 
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til deres lille lokalsamfund, men nu kunne hun se, at den virkelige grund 
helt indlysende var en anden.

 Hun skammede sig inderligt. Hun følte sig tilsmudset af en fortid, 
hendes far havde givet hende, en fortid der havde hjemsøgt hende og ved 
skæbnens ironi havde påvirket hendes egen livsbane. Var det ikke for 
ham, ville hun og Freddie være blevet gift, sådan som de havde planlagt, 
fået børn og levet et lykkeligt liv ...

 „Hader jeg min far?“ havde hun spurgt plantegaflen, idet hun borede 
den ned i den hårde jord for at få ukrudtets rødder med op.

 Det var et spørgsmål, hun havde stillet sig selv igen og igen, men 
hendes hjerte nægtede stadig at give hende dommen. Hun håbede, at 
det snart ville vende tilbage fra sin miniferie og give hende et svar.

Posy drak langsomt resten af sin te, mens hun lyttede til stilheden i huset 
og gøs. Prikken over i’et var, at hun ikke længere havde mulighed for at 
flytte væk fra det sted, hvor tragedien havde fundet sted. Det var ikke 
så underligt, at Freddie havde været så ivrig efter, at hun skulle sælge. 
Hvordan han havde holdt ud at besøge et hus, hvor hans far var blevet 
myrdet, forstod hun ganske enkelt ikke.

 Nu hvor hun havde slikket sårene i ti dage, indså Posy, at den eneste 
måde, hun kunne overleve på, var at se fremad. Hun kunne sætte Ad
miral House til salg, få det solgt og måske flytte helt væk fra Southwold. 
Men hvad så med hendes elskede børnebørn, hendes arbejde og hendes 
liv her? Hun havde set en række af sine jævnaldrende gå på pension og 
flytte ned til sydens sol, men hun var enlig, og desuden – hvis der var 
én ting, hun vidste med sikkerhed, var det, at fortiden altid rejste med, 
uanset hvor meget man forsøgte at flygte fra den. Måske var huset her 
og hele dets historie hendes skæbne. Måske skulle hun blive i Admiral 
House og langsomt rådne op ligesom miss Havisham og hendes knuste 
hjerte i Store forventninger ...

 „Hold så op, Posy!“
 Amys besøg havde brudt apatien. Det eneste, Posy frygtede mere end 

noget andet, var at blive opfattet som et offer.
 „Så er det nok med at svælge i selvmedlidenhed – du må tage dig 
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sammen,“ sagde hun til sig selv. Alene tanken om, at Amy ville køre 
hjem og fortælle Sam, at hans mor var ved at miste grebet, var nok til 
at få hende i gear.

 Og det rejste et nyt spørgsmål: Skulle hun fortælle sine drenge, hvad 
hun lige havde fundet ud af om deres morfar?

 Nej, svarede hendes hjerne spontant.
 „Ja,“ sagde hun højt. Hendes eget liv viste tydeligt, hvad man fik ud af 

at beskytte sine børn. Og desuden var de begge voksne og havde aldrig 
kendt deres morfar. Ja, når tidspunktet engang var det rette, ville hun 
fortælle dem det.

 Hun gik beslutsomt hen til radioen og tændte den. Så fandt hun 
ingredienser frem for at bage en kage, som hun kunne tage med over til 
sine børnebørn dagen efter.

 Posy gav sig til at sigte mel ned i en skål. Hverdagen var vendt tilbage. 
For en stund i hvert fald ...

„Og hvor har du så været?“
 Sam svajede truende i døren ind til stuen. Amy kunne se, at han var 

fuld, men hvor han havde skaffet pengene til at købe mere alkohol, anede 
hun ikke. Han havde vel ikke fundet hendes hemmelige opsparing ...

 „Hos din mor, Sam. Jeg er bekymret for hende. Hun er ikke sig selv.“
 „Du var altså henne og beklage dig over mig, hva’?“
 „Nej, selvfølgelig ikke. Jeg sagde jo lige, er jeg er bekymret for hende,“ 

gentog hun. „Har børnene fået noget at spise?“ Hun bar indkøbsposen 
ud i køkkenet og stillede den på bordet.

 „Du ved udmærket godt, at der ingen mad var, Amy.“
 Hun så Sams øjne lyse op, da han fik øje på øllerne. Han greb en 

flaske, lukkede den op og tog en stor slurk. Amy måtte bide sig selv i 
tungen for ikke at sige, at det så ud, som om han allerede havde fået nok. 
Hun gik ind i stuen, hvor Jake og Sara begge sad opslugt af en film.

 „Hej, I to,“ sagde hun og kyssede dem. „Jeg sætter noget pasta over 
til aftensmad. Det varer ikke ret længe, det lover jeg.“

 „Okay, mor,“ svarede Jake, næsten uden at flytte blikket fra skærmen.
 Hun gik tilbage til køkkenet for at begynde på maden.
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 „Hvad skal vi have?“ spurgte Sam.
 „Pasta.“
 „Da ikke mere forbandet pasta! Vi har ikke fået andet i fjorten dage!“
 „Vi har ikke råd til andet, Sam!“
 „Jo, vi har. Jeg har lige fundet nogle penge i bunden af klædeskabet.“
 „De er til julegaver til børnene, Sam! Du har vel ikke taget dem?“
 „Du har vel ikke taget dem?“ efterabede han hånligt. „Du stoler altså 

ikke på mig? Jeg troede, jeg skulle forestille at være din mand,“ sagde 
han og åbnede en øl mere.

 „Ja, du er min mand, og også børnenes far. Du synes da, at børnene 
skal have julegaver, ikke?“

 „Jo, selvfølgelig gør jeg det, men hvordan kan det være, at mine behov 
altid kommer i sidste række? Hva’?“ Sam kom hen og lagde armene 
omkring hende bagfra, idet hun tog kedlen med kogende vand for at 
hælde det over i gryden.

 „Pas på, Sam, ellers spilder jeg bare.“
 Hans varme ånde mod hendes skulder fortalte Amy, at han var meget, 

meget beruset. Han måtte have fundet hendes penge og været ude at 
købe sprut, mens hun var væk. Hun gik hen til komfuret og hældte det 
kogende vand i gryden, hvorefter hun puttede pasta i.

 „Jeg ved, at der er flere kontanter i huset, Amy.“
 „Selvfølgelig er der ikke det. Jeg ville ønske, at der var, men det er der 

ikke.“
 „Jeg ved, at du lyver.“
 „Nej, det gør jeg ikke, Sam.“
 „Nå, men jeg har ikke tænkt mig at spise mere forbandet pasta! Jeg vil 

have noget takeaway og en hæderlig flaske vin, så du må hellere fortælle 
mig, hvor du gemmer dem.“

 „Jeg sværger, der er ikke flere penge nogen steder, Sam.“
 „Fortæl mig, hvor de er, Amy.“
 Sam greb pastagryden fra komfuret.
 „Sæt den tilbage, inden du spilder!“ udbrød Amy skrækslagen.
 „Ikke før du fortæller mig, hvor du gemmer resten af pengene!“
 „Det kan jeg ikke, for der er ikke nogen!“
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 Amy så det kogende vand skvulpe ud på køkkengulvet, mens han gik 
hen mod hende.

 „Sam, for sidste gang, der er ingen ...“ 
 „Du lyver!“ Sam kastede gryden i hendes retning. Indholdet ramte 

hende som en lille tidevandsbølge, og hun udstødte et skrig, da hun 
mærkede den brændende varme på benene og hørte gryden skramle hen 
ad gulvet.

 Sam dinglede hen til hende og greb fat i hendes skuldre.
 „Jeg vil bare vide, hvor du har gemt pengene.“
 „Der er ikke nogen,“ skreg hun. Hun vred sig ud af hans greb og 

vaklede ud i gangen, men han greb fat i hendes skjorte, snurrede hende 
rundt og pressede hende op ad væggen. Hun forsøgte at skubbe ham 
væk, og hun rev og kradsede, men han var for stærk.

 „Sam, hold op! Vær nu sød!“
 Hans hænder var nu omkring hendes hals, og hun følte, hvordan hun 

blev løftet op ad væggen og måtte kæmpe for at bevare fodfæstet.
 „Du skal bare sige, hvor pengene er, Amy. Du skal bare sige det ...“ 
 Men hun kunne ikke trække vejret eller få et ord frem, hendes øjne 

bulede ud, og hendes mund var spærret op, mens hun forsøgte at hive 
luft ned i lungerne. Det svimlede for hende, og hun vidste, at hun om 
et øjeblik ville miste bevidstheden.

 Så lød der et udråb tæt ved, og grebet om hendes hals blev pludselig 
løsnet. Hun gled ned ad væggen, ned på gulvet, mens hun sultent hev 
efter vejret. Hun blinkede og så op, da verden holdt op med at sejle for 
hendes blik. Foran hende stod Freddie Lennox med et godt greb i Sam, 
der strittede kraftigt imod.

 „Mor, hvad er der sket?“
 Amy så med svømmende øjne Jake stå i døren til stuen med armene 

omkring Sara.
 „Mor kommer ind til jer lige om et øjeblik, skat,“ gispede hun hæst.
 Freddie fik øje på børnene, smed Sam ned på gulvet og nåede dem 

med to lange skridt. Han tog Jake og Sara ved hånden og vendte så 
tilbage til Amy.

 „Kan du rejse dig op, min ven?“
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 „Det tror jeg.“ Amy gjorde et forsøg, men hendes ben ville ikke adlyde.
 Sam kom vaklende hen mod dem.
 „Hvad fanden laver du?!“ spurgte han snøvlende Freddie.
 „Du vover på at nærme dig hende,“ sagde Freddie iskoldt. „Hvis du 

lægger så meget som en finger på Amy eller dine børn igen, ringer jeg til 
politiet med det samme. Okay. Jake, kan du tage Sara i hånden, mens 
jeg hjælper jeres mor ud til bilen?“

 „Amy, stop! Hvor tager du hen?“ jamrede Sam, mens Freddie gennede 
børnene ud ad døren og halvt støttede, halvt bar Amy bag dem.

 „Amy! Jeg ...“ 
 Freddie trak døren i bag sig og førte dem hen til sin bil.
 „Og lad os så få dig på hospitalet, unge dame,“ sagde Freddie, da de 

alle sad i bilen.
 Amy rystede på hovedet. „Nej, jeg har det fint. Virkelig. Det er kun 

mine ben – han smed kogende vand på dem,“ lykkedes det hende at få 
frem, inden hendes tænder begyndte at klapre af chok.

 „Så skal vi have dig undersøgt,“ sagde Freddie bestemt og startede 
bilen. „Er I okay, unger?“ Han vendte sig om og mødte to par bange 
øjne.

 „Det tror jeg nok,“ sagde Jake.
 „Du er en god dreng,“ nikkede Freddie og kørte, mens Amy lettet 

lod øjnene glide i.
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Butikkens telefon ringede, netop som Tammy skulle til at gå dagen 
efter.

 „Det er Jane,“ sagde Meena. „Hun lyder underlig.“
 „Okay.“ Tammy tog imod røret. „Hej Janey, er alt i orden?“
 „Mere eller mindre, men jeg har brug for at tale med dig hurtigst 

muligt. Kan du kigge forbi?“
 „Ja, selvfølgelig,“ svarede Tammy, selvom hun følte sig fuldstændig 

udmattet.
 „Tak, Tammy. Vi ses.“
 Tammy forlod butikken og kørte til Gordon Place, mens hun inder

ligt, men uden meget håb, bad til, at Jane ikke havde aborteret. Fuld af 
bange anelser ringede hun på døren.

 Døren blev åbnet med det samme. „Hej, søde. Tusind tak, fordi du 
kom.“

 Tammy følte, at Jane så bemærkelsesværdigt afslappet ud i forhold 
til, hvor desperat hun havde lydt i telefonen.

 „Hvad foregår der?“
 „Gå med ud i køkkenet. Vil du ikke have et glas vin?“ sagde Jane.
 „Jo tak.“ Tammy tog imod et glas. „Hvordan har du og barnet det?“
 „Vi har det strålende.“ Jane lod stolt hænderne glide ned over en an

tydning af mave. „Hvad skal du i julen?“
 „Sy.“ Tammy kiggede mistænksomt på hende. „Janey, hvad foregår der?“
 „Ingenting, ikke rigtig noget ...“ 
 Hoveddøren gik op og i igen. Tammy hørte lyden af mandsstemmer 

i gangen, og hendes hjerte begyndte at hamre. „Janey ... nej!“ Hun så 
sig omkring i køkkenet som et dyr, der er trængt op i en krog og leder 
efter en vej ud.
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 „Jeg synes faktisk, at det er et rigtig godt tilbud, og du bør råde din 
mor til at tage imod det,“ sagde Paul, idet han kom ind i køkkenet.

 Sammen med Nick.
 De kiggede på hinanden. Så talte de begge to samtidig.
 „For fanden, Paul!“ rasede Nick.
 „Tusind tak, Janey! Jeg er skredet.“ Tammy masede sig forbi Nick 

og kiggede samtidig ned og så, at han havde en pige på en niti år ved 
hånden.

 „Nå,“ sagde Paul, „skal jeg præsentere dem for hinanden, eller vil du, 
Nick?“

 Nick sukkede resigneret. „Tammy, lad mig præsentere dig for min 
datter, Clemmie.“

 „Undskyld mig, alle sammen. Farvel.“ Tammy masede sig forbi og 
satte kursen mod hoveddøren med blodet pumpende så hurtigt rundt 
i kroppen, at hun var helt svimmel. Da hun først var udenfor, gav hun 
sig til at løbe for at komme væk fra det, hun ikke ønskede at høre eller 
vide noget om.

 „Hvem var det, far? Hun var godt nok smuk,“ sagde Clemmie.
 „Så løb dog for himlens skyld efter hende, mand!“ sagde Paul, mens 

Nick stod og stirrede efter Tammy. „Synes du ikke, at hun i det mindste 
fortjener en forklaring?“ Paul måtte praktisk taget skubbe ham ud af 
køkkenet. „Vi passer på Clemmie. Af sted!“

 Nick trådte ud på fortovet og så Tammy spæne hen ad gaden. Han 
holdt øje med hende og tøvede et øjeblik længere, stadig usikker. Så gav 
han sig til at løbe. Paul havde ret. Tammy fortjente en forklaring. Nu 
hvor hun alligevel vidste det værste, måtte han hellere tale med hende.

 Tammy løb blindt videre i retning af Kensington Gardens, fordi hun 
havde brug for luft og plads omkring sig. Inde i parken sank hun ned 
på en bænk og skreg af frustration, da Nick et øjeblik senere dukkede 
op foran hende.

 „Gå din vej!“
 „Tammy, jeg forstår godt, hvis du aldrig ønsker at se mig for dine 

øjne igen, og jeg er ked af det nummer, de lavede med os. Tro mig, det 
var ikke min idé.“
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 Hun sad med bøjet hoved og kunne ikke se andet end hans sko og 
det nederste af hans jeans. Hun kneb øjnene i, fordi hun ikke engang 
havde lyst til at se dem.

 „Hør, jeg fortæller dig lige min historie, og så skal jeg nok gå,“ sagde 
Nick. „Det er sådan her: For elleve år siden havde jeg en ung kvinde 
ved navn Evie Newman ansat i min butik i Southwold. Hun var meget 
interesseret i antikviteter og lærenem. Vi kom godt ud af det med hin
anden, og jeg faldt for hende, selvom jeg godt vidste, at hun havde en 
kæreste. Hun gav mig aldrig det indtryk, at mine følelser var gengældt. 
Så tog vi en tur til Frankrig for at købe varer til butikken. En aften gik 
vi på bar og blev afsindigt fulde, og den nat gik vi i seng med hinanden. 
På det tidspunkt troede jeg, at alle mine drømme var gået i opfyldelse. 
Jeg fortalte hende om mine følelser og sagde, at jeg elskede hende.“

 Nick begyndte at gå frem og tilbage på stien foran bænken, mens han 
talte.

 „Næste dag rejste vi hjem. Jeg troede, at det var begyndelsen på et 
vidunderligt, altopslugende kærlighedsforhold, men hun tilbragte det 
næste par uger med at forsøge at undgå mig. Nogle uger senere fortalte 
hun mig så, at hun var gravid. Hendes kæreste, Brian, havde fået nyt 
arbejde i Leicester, og de ville flytte fra Southwold.“

 Nick sparkede til en sten, og den strøg hen over jorden.
 „Det er svært at beskrive mine følelser for Evie. Bagefter indså jeg, at 

det ikke var en sund form for kærlighed, men snarere en besættelse. Da 
hun havde fortalt mig, at hun skulle rejse, gik det op for mig, at jeg ikke 
kunne blive boende et sted, der konstant ville minde mig om hende, så 
jeg solgte butikken og flyttede til Australien. Er det okay, hvis jeg sætter 
mig ned?“

 Tammy trak på skuldrene, og han satte sig på bænken et godt stykke 
fra hende.

 „Jeg så ikke Evie igen før for et par måneder siden, da jeg besøgte min 
mor i Southwold. Hun havde skrevet et brev til mig. Jeg kørte hen til 
hendes hus, og hun forklarede, hvorfor hun havde besluttet at kontakte 
mig. Er du stadig med?“

 „Jep,“ hviskede Tammy.
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 „Det, hun skrev til mig om, var Clemmie. Evie fortalte mig, at for
holdet til Brian var blevet dårligt, efter at de var flyttet til Leicester, og 
at hun ikke vidste hvorfor. Kort efter Clemmies fødsel havde Brian så 
fortalt hende, at han var blevet steriliseret fem år tidligere. Han var godt 
og vel femten år ældre end hende, og han havde allerede en ekskone og 
to børn, der boede hos deres mor. Han kunne, med andre ord, umuligt 
være Clemmies far. Han havde troet, at han ville kunne tage Evies 
utroskab i stiv arm og lade Clemmie vokse op som sin datter, men det 
kunne han alligevel ikke. Inden ret længe flyttede han ud, og Clemmie 
voksede op uden at ane, hvem hendes far var.“

 Nick granskede Tammys ansigt for en reaktion. Det var helt udtryks
løst, så han fortsatte.

 „Den aften i Southwold spurgte Evie, om jeg var villig til at tage en 
faderskabstest, der definitivt kunne bevise, at jeg var Clemmies far. Jeg 
tog testen og bad helt ærligt til, at den ville være negativ. Du og jeg havde 
lige truffet hinanden, og vi lagde planer for fremtiden. Jeg ...“ Nick suk
kede og rystede på hovedet. „Men resultatet var, at jeg er et match. Jeg 
er Clemmies biologiske far.“

 Tammy trak vejret dybt og langsomt i et forsøg på at bevare roen. 
„Hvorfor var du ikke glad for det? Du sagde lige, at du elskede Evie. Så 
var alle dine drømme vel gået i opfyldelse?“

 „Sådan ville det have været på et tidspunkt, ja, men det var som sagt 
en besættelse, ikke rigtig kærlighed. Ikke som den kærlighed, jeg føler 
for dig. Og desuden ...“ 

 „Desuden hvad?“ spurgte Tammy for at få hele den pinagtige samtale 
overstået.

 „Evie er ved at dø af leukæmi. Hun bad mig om at tage faderskabs
testen for at gøre det muligt for Clemmie i det mindste at have en af 
sine biologiske forældre. Og måske endda også onkler og tanter, fætre 
og kusiner. Det var derfor, hun flyttede tilbage til Southwold.“

 „Åh gud.“ Tammy stirrede chokeret på Nick. „Det er jo forfærdeligt.“
 „Ja, det er det. Hun er ikke mere end enogtredive – samme alder som 

dig.“
 De sad tavse lidt.

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   441 09-09-2019   14:30:57



442

 „Nick,“ sagde Tammy stille, „jeg er virkelig ked af at spørge dig om 
det her efter det, du lige har fortalt mig, men er I kærester igen?“

 „Nej, det sværger jeg på, at vi ikke er. Jeg har fortalt hende alt om dig, 
at jeg elsker dig og ønsker en fremtid sammen med dig.“

 „Men ...“ det lykkedes Tammy at synke en klump, „hvis Evie nu var 
rask, ville du så hellere være sammen med hende?“

 „Tro mig, det har jeg brugt en evighed på at tænke over, Tammy, og 
svaret er nej. Jeg elsker dig, og det ville jeg gøre, uanset om Evie var duk
ket op igen eller ej. Du brød fortryllelsen. Jeg havde aldrig nogensinde 
været så lykkelig, og så skete alt det her, og jeg ... jeg ...“ 

 Nick lagde ansigtet i hænderne, og Tammy så hans skuldre ryste. Alt 
til trods tvang hendes hjerte hende til at række hånden ud og give hans 
skulder et klem.

 „Jeg er virkelig, virkelig ked af alt det rod, Tammy.“
 „Hvorfor i alverden fortalte du mig ikke bare det her med det samme, 

Nick?“
 „Fordi jeg havde brug for at støtte Evie, have lidt tid til at etablere 

et forhold til Clemmie og finde ud af, om det kunne fungere, før jeg 
præsenterede situationen for dig. Jeg var også bange for, at du ikke ville 
tro på, at jeg ikke havde genoptaget forholdet til hendes mor, og det har 
de senere begivenheder jo bekræftet. Jeg troede helt ærligt, at du ville 
droppe mig, hvis du hørte hele historien. Vi har ikke kendt hinanden 
ret længe. Hvordan skulle jeg kunne bede dig om at acceptere, at jeg 
jævnligt besøgte min datter og en gammel flamme?“

 „Jeg så din bil uden for hendes hus, den aften Amy og jeg kørte forbi.“
 „Det ved jeg godt. Amy fortalte mig det. Jeg besøgte Evie og Clemmie. 

Jeg har tilbragt de fleste weekender sammen med dem. Jeg ved ikke, om 
det gør nogen forskel, men Evie siger, at hun gerne vil møde dig, når du 
er klar.“

 „Hvorfor i alverden vil hun mødes med mig?“
 „Fordi hun ved, at du måske bliver Clemmies stedmor en dag,“ suk

kede Nick.
 „Ah.“ Tanken gav Tammy en klump i halsen. „Men jeg tror, det ville 

have været en hjælp, hvis du havde fortalt mig sandheden i stedet for at 
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luske rundt og lade mig drage den indlysende konklusion. Du stolede 
ikke på mig eller min kærlighed, Nick,“ hviskede hun.

 „Nej, jeg kan godt se, at det ser sådan ud, og det er jeg enormt ked 
af.“

 „Hvor har du så været de seneste to uger?“ spurgte hun. „Paul sagde, 
at du ikke længere boede hos dem.“

 „Nej. Jeg smed alle mine ting i det nye hus i Battersea, og så tog jeg 
Clemmie ud af skolen lidt før tid, så vi kunne flyve til Verbier og stå på 
ski sammen. Vi havde brug for at tilbringe lidt tid alene sammen, for slet 
ikke at nævne, at Clemmie havde brug for at more sig lidt for en gangs 
skyld. Hun ser sin mor sygne hen for øjnene af sig.“

 „Det må være hjerteskærende for hende.“
 „Ja, det har det været. Evie fandt ud af, at hun havde leukæmi, for 

et par år siden. Det var stort set Clemmie, der passede hende, mens 
behandlingen stod på. Hun var så rask i et år, men i juni vendte det 
tilbage for fuld musik, og Evie fik at vide, at der ikke var mere at stille 
op.“

 „Clemmie ved altså, at hendes mor snart dør?“
 „Ja, det gør hun. Hun er den sødeste lille pige og utroligt tapper, 

Tammy. Hun er selvfølgelig forfærdelig ked af det. Jeg kan ikke ændre 
kendsgerningerne, men jeg kan i det mindste være der for hende og 
hjælpe hende lidt, mens Evie ...“ Nick trak på skuldrene. „Siden vi vendte 
tilbage fra Verbier, har vi haft travlt med at vælge møbler til hendes 
værelse i Battersea. Det er vigtigt, at hun føler, hun har et hjem.“

 „Det hjem som du for nogle uger siden bad mig om at dele med dig?“
 „Ja.“
 Tammy kiggede på ham og sukkede. „Wauw, det er meget at kapere 

på en gang. Hvornår havde du tænkt dig at fortælle mig det?“
 „Det ... ved jeg ikke. Fortiden har i den grad indhentet mig, kan man 

sige, og jeg har været nødt til at tage én dag ad gangen. Det var vigtigt 
for mig at opbygge et forhold til Clemmie, og jeg anede ikke, hvordan 
jeg skulle forklare dig det.“

 „Det forstår jeg godt.“
 „Gør du?“
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 „Ja.“
 Nick vendte sig imod hende med blanke øjne. Han tog hendes ene 

hånd og knugede den.
 „Tak.“
 Sådan sad de længe, mens Tammy forsøgte at bearbejde det, han 

havde fortalt hende.
 „Nick?“
 „Ja?“
 „Vil du være ærlig og fortælle mig, om du stadig har følelser for Evie?“
 „Jeg holder af hende, Tammy. Selvfølgelig gør jeg det. Hun er døende 

og det i en alt for ung alder, nogle gange er livet virkelig grusomt, men 
elsker jeg hende, sådan som jeg elsker dig? Nej, det gør jeg ikke.“

 „Jeg beder dig om at være helt ærlig, Nick,“ sagde Tammy.
 „Jeg er helt ærlig.“ Han vendte sig igen mod hende og smilede. „Og din 

reaktion på det, jeg nu har fortalt dig, får mig til at elske dig endnu mere. 
Du er et smukt menneske, indvendigt såvel som udvendigt. Spørgsmålet 
er, om du kan leve med at være sammen med en mand, der ud af det blå 
pludselig har en niårig datter?“

 „Jeg har aldrig seriøst overvejet at få børn,“ indrømmede hun.
 „Det havde jeg sjovt nok heller ikke, før jeg mødte dig,“ sagde Nick 

med et smil, „men nu har jeg ét, der ikke er dit, og jeg forstår det fuldt 
ud, hvis du synes, at det er for meget. Clemmie vil trænge til en masse 
omsorg og kærlighed i de kommende måneder, og jeg er nødt til at være 
der for hende, Tammy.“

 „Ja, selvfølgelig er du det.“
 „Og det siger sig selv, at det ville glæde mig enormt, hvis du også var 

der for hende og for mig.“
 „Jeg ... åh, Nick, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvor 

moderlig jeg er, og Clemmie vil sikkert hade mig, fordi jeg ikke er og 
aldrig kan blive hendes rigtige mor.“

 „Det tror jeg bestemt ikke, Tam. Hun er en utroligt sød pige, det lover 
jeg. Inden du og jeg ... gik fra hinanden, fortalte jeg hende om dig og 
sagde, at jeg håbede, vi skulle giftes en dag. Hun sagde, at hun glædede 
sig til at hilse på dig.“
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 „Gjorde hun virkelig?“
 „Ja.“
 Tammy så på ham og vidste, at det var sandt. Det gik også op for 

hende, at hun frøs.
 „Jeg tror, jeg har brug for tid til at tænke over det, du lige har fortalt 

mig, Nick.“
 „Selvfølgelig.“
 „Det sidste, jeg ønsker at gøre, er at spadsere ind i Clemmies liv for så 

at skride igen, fordi jeg finder ud af, at det er for meget for mig. Forstår 
du det?“

 „Fuldstændig.“ Nick smilede svagt. „Du skal vide, at jeg elsker dig og 
mere end noget andet ønsker at få det her til at fungere. Men jeg forstår 
godt, hvis du føler, at det er for meget – at du ikke kan klare det.“

 „Tak.“ Tammy rejste sig og stak hænderne i lommerne på sin læder
jakke for at få varmen i dem igen. „Jeg skal nok snart give dig mit svar. 
Farvel, Nick.“

 „Farvel.“
 Nick kiggede efter hende. Hendes hår fangede lyset, da hun gik forbi 

en gadelygte. Han bad en inderlig bøn og rejste sig så for at vende tilbage 
til sin datter.
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„Hej Sam. Jeg kommer med en kage til børnene.“
Posy betragtede sin søn, der holdt døren åben for hende. Han 

så helt forfærdeligt ud. Hans øjne var røde, og hans hud bleg og svedig, 
selvom der viste sig at være iskoldt inde i huset, da hun kom indenfor. 
Sam lod sig dumpe ned på sofaen igen. Puderne, der lå op ad armlænet 
i den ene ende, tydede på, at han havde tilbragt natten der. Sofabordet 
var tæt besat med tomme ølflasker, og på gulvet ved siden af sofaen stod 
en halvtom whiskyflaske.

 „Er Amy hjemme?“
 „Niks.“
 „Hvor er hun så?“
 „Aner det ikke, mor.“
 „Og børnene?“ spurgte Posy.
 „De er sammen med Amy. De kørte i går aftes sammen med ham 

din kæreste.“
 „Freddie?“
 „Ja, netop.“
 „Han er ikke min kæreste, Sam, og hvad i alverden lavede han her?“
 „Aner det ikke.“
 „Vil det sige, at Amy har forladt dig?“
 „Det er muligt. Jeg mener ... se mig lige, og se det her.“ Sam slog ud 

med armene. „Ville du blive her?“
 „Amy elsker dig, Sam. Hun ville ikke bare skride.“ Det gik op for 

Posy, at hun stadig stod med kagen i hånden, og hun fjernede nogle 
flasker, så hun kunne sætte den på bordet. „Har du drukket?“ spurgte 
hun ganske overflødigt.

 „Man kan sige, at jeg har druknet sorgerne.“
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 „Nu sætter jeg noget vand over og laver kaffe, og så fortæller du mig, 
nøjagtig hvad der er sket.“

 Ude i køkkenet fandt Posy en gryde på gulvet, halvt fuld af gam
mel pasta. Gulvet omkring den var stadig vådt, og Posy fandt en klud 
og tørrede op. Så lempede hun pastaen tilbage i gryden og smed det i 
skraldespanden.

 „Nå, hvad skete der så?“ spurgte hun, da hun vendte tilbage til stuen 
og stillede et krus kaffe foran sin søn. „Køkkenet så ud, som om I havde 
et større opgør.“

 „Ja, det havde vi, og så skred hun med børnene.“
 „Hvorhen?“
 „Det må du spørge din kæreste om. Det var ham, der kørte med 

hende og børnene. Han beskyldte mig for at have overfaldet hende!“ 
Sam kiggede på sin mor, og tårerne vældede op i hans øjne. „Du ved, at 
jeg aldrig ville gøre sådan noget. Det var bare et skænderi, mor.“

 Det svimlede for Posy. Sams ord gav ingen mening. Hun tog en slurk 
af sin kaffe og forsøgte at hitte hoved og hale i det.

 „Freddie beskyldte dig altså for at have overfaldet Amy?“
 „Jep,“ nikkede Sam. „Er det ikke latterligt?“
 „Hvorfor er du så ikke kørt efter dem?“
 „Jeg ved jo ikke, hvor han bor, vel?“ Sams blodskudte øjne blev igen 

blanke. „Jeg elsker Amy, mor, det ved du. Jeg ville aldrig skade hende 
eller børnene.“

 „Jeg tror hellere, du må tage dig lidt sammen, Sam. Drik din kaffe, 
og gå så op og tag et koldt brusebad. Du lugter ligesom et værtshus, og 
det gør stuen også. Mens du gør det, vil jeg forsøge at finde din kone og 
dine børn.“

 „Men hun vil jo bare fylde dig med løgn. Ja, jeg havde fået lidt at 
drikke, og det gik lidt voldsomt for sig, men ...“ 

 „Stop, Sam.“ Posy rejste sig op. „Vi ses senere.“
 „Mor! Du må ikke gå! Kom tilbage!“
 Posy smækkede døren bag sig og tænkte, at Sams bønner mindede 

hende om dengang, hun havde afleveret ham på kostskolen første 
gang. Det havde knust hendes hjerte, og hun havde grædt hele vejen 
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hjem. Men Sam var otteogtredive år gammel nu – og ægtemand og 
far.

 Hun kom til at gyse, idet hun satte sig ind i bilen. Hans evinde
lige selvoptagethed og selvmedlidenhed, for slet ikke at nævne hans 
tømmer mænd og lugt her til morgen – havde ikke vakt den sædvanlige 
moderlige medfølelse. Hun indså dybt forfærdet, at hun følte afsky for 
sin egen søn.

 Hun trommede med fingrene på rattet, vel vidende, at hun stod over 
for et dilemma. Det eneste clue, Sam havde givet hende, med hensyn 
til hvor Amy og børnene var, og hvad der var sket aftenen før, var det 
ene menneske, hun aldrig ønskede at se igen.

 Skulle hun bare blande sig udenom? Og overlade det til Amy og Sam 
at finde ud af det selv? Når alt kom til alt, var deres ægteskab jo ikke 
hendes anliggende.

 Men det er dine børnebørn ...
 Der måtte være sket noget meget slemt, hvis det var nødvendigt for 

Amy og børnene at forlade huset sammen med Freddie. Og hvad det 
end var, så vidste Posy, at hun var nødt til at finde ud af det, hvis hun 
nogensinde skulle have fred i sindet. Hun startede bilen og kørte lang
somt ind mod bymidten. Freddie måtte simpelthen have taget fejl. Sam 
kunne vel ikke have overfaldet Amy? Han havde mange fejl, men hun 
havde aldrig oplevet, at han var voldelig. Hun spekulerede også på, om 
han kunne finde på at gøre noget dumt, nu hvor han var alene og på 
kanten af et sammenbrud ...

 „Nej,“ sagde hun højt frem for sig. Meget kunne man sige om Sam, 
men han gav ikke op, og han var sikkert også for fej til at gøre skade 
på sig selv. Posy parkerede på hovedgaden og gik så rask videre ad den 
og drejede ind ad den smalle smøge, der førte til Freddies hus. Inden 
hun kunne nå at miste modet, bankede hun på døren. Et øjeblik senere 
lukkede Freddie døren op.

 „Hej Posy.“ Han smilede svagt. „Jeg formoder, at du er her for at 
besøge Amy og børnene?“

 „Ja, det er jeg, men inden jeg gør det, vil jeg gerne høre fra dig, hvad 
du helt nøjagtig så i går aftes.“ Posy kunne selv høre, hvor hårdt hendes 

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   448 09-09-2019   14:30:57



449

tonefald var. „Hvis det er okay,“ tilføjede hun brødebetynget. Intet af 
det her var Freddies skyld, når alt kom til alt.

 „Selvfølgelig, men jeg advarer dig, du vil ikke være glad for, hvad jeg 
har at sige,“ sagde han og førte hende ind i stuen.

 „Er de her hos dig?“
 „Nej, de er inde ved siden af i malteriet, min lille udlejningsejendom.“
 „Og de er ... okay?“
 „Børnene har det fint. De var her for at dekorere mit træ for lidt si

den, så Amy kunne få noget søvn. Det er et par dejlige unger,“ smilede 
Freddie.

 „Hvad med Amy?“
 „Hun klarer sig. Jeg kørte hende direkte til skadestuen, så hun kunne 

blive behandlet for skoldningen på sine lår. Hun havde heldigvis jeans 
på, så den var ikke helt så slem, som den kunne have været. Hun blev 
forbundet og fik noget smertestillende.“

 „Smed han en gryde kogende vand efter hende?“
 „Ja, åbenbart. Jeg ankom først, efter at det var sket.“
 Posy kunne stadig se gryden på gulvet i køkkenet for sit indre blik og 

sank en klump.
 „Hvad så du så, da du kom?“
 „Posy, jeg ... må jeg ikke byde dig på et eller andet at drikke?“
 „Nej, ellers tak. Hvad så du, Freddie? Bare sig det.“
 „Jeg stod på trappestenen og hørte nogen råbe derinde, så jeg åbnede 

døren og fandt Sam i gangen med hænderne om halsen på Amy.“
 „Åh gud.“ Posy sank ned på en stol.
 „Posy, det gør mig virkelig ondt. Jeg ... jeg burde ikke have sagt det 

så direkte. Lad mig hente en cognac til dig.“
 „Nej! Jeg er okay, Freddie. Jeg er bare ... chokeret, det siger sig selv. 

Prøvede han på ...“ Posy sank en klump „... at slå hende ihjel?“
 Freddie tøvede et øjeblik. „Det ved jeg ikke. Han var bare virkelig 

fuld.“
 „Åh gud, Freddie.“ Posy lagde en hånd på sin pande. „Har hun mær

ker på halsen?“
 „Ja, det er jeg bange for. Lægen på skadestuen ville ringe efter politiet, 
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men det afviste Amy meget bestemt. Hun understregede over for mig 
igen her til morgen, at hun ikke har i sinde at anmelde ham.“

 Posy kunne ikke sætte ord på sine følelser, så hun sad ganske stille 
med hænderne knuget sammen i skødet. Freddie kom tøvende nærmere.

 „Jeg er forfærdelig ked af det. Det her lige oven i det, jeg var nødt til at 
fortælle dig. Søde, kære Posy – sig, hvad jeg kan gøre for at hjælpe dig.“

 Hun så op på ham og rystede let på hovedet. „Du skal ikke undskylde, 
Freddie. Intet af det her ... mit rodede liv, er din skyld. Vil du følge mig 
over til Amy?“

 „Ja, selvfølgelig.“
 Posy fulgte efter ham ud af huset og over gården til malteriet. Hun 

bankede på døren, og Jake lukkede op.
 „Hej onkel Freddie,“ sagde han med et stort smil. „Må vi komme over 

og se børnetv på dit fjernsyn igen?“
 „Ja, selvfølgelig må I det. Sover mor? Farmor er kommet for at besøge 

hende.“
 „Hej farmor. Mor er vågen. Jeg har hentet et glas vand til hende. Hun 

brændte sig på en gryde i går, og far var lidt fuld, og han måtte ikke køre, 
så onkel Freddie og os kørte hende på sygehuset.“

 Sara var dukket op i døren bag ved sin bror med chokolade omkring 
munden. „Hej farmor. Onkel Freddie tog os med ind i legetøjsbutikken 
og købte en ny dukke til mig,“ sagde hun og rakte armene frem for at 
få et knus.

 Posy gjorde sit bedste for ikke at græde, mens hun omfavnede begge 
sine børnebørn og takkede Vorherre for deres uskyld og for Freddies 
venlighed.

 „Gå med mig, I to. Lad os se noget fjernsyn. Jeg tror, Muppets Jule
eventyr starter om ti minutter,“ sagde Freddie og rakte en hånd ud mod 
hvert barn. Da Sara havde hentet sin nye dukke, tog Freddie dem med 
over gården til sit eget hus. Posy gik ind og lukkede døren til malteriet 
efter sig. Hun fandt Amy siddende på sofaen med et ganske lille tæppe 
over lårene.

 „Det er Saras nye dukkes tæppe. Hun mente, at det ville holde mig 
varm,“ bemærkede Amy, idet hun fjernede det, så Posy kunne se tre store 
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hvide forbindinger. Hun lagde tæppet tilbage i en lille pileflettet dukke
kurv, der stod på gulvet ved hendes fødder. Så kiggede hun nervøst op 
og mødte Posys blik.

 „Det gør mig forfærdelig ondt, min ven,“ sagde Posy og gik hen og 
satte sig på sofaen ved siden af hende. Hun tog Amys hånd. „Hvordan 
har du det?“

 „Okay. Lægen sagde, at jeg formentlig ikke vil få ar, hvilket jeg er 
glad for, og jeg har fået nogle temmelig stærke smertestillende piller.“ 
Amy undertrykte en gaben. „Problemet er, at jeg bliver utroligt søvnig 
af dem. Du må meget undskylde, Posy.“

 „Søde barn, hvad i alverden skulle du have at undskylde for? Freddie 
fortalte mig, hvad han så i går aftes.“ Nu hvor hun var helt tæt på, kunne 
Posy se de blå mærker på Amys hals. Hun kom til at gyse.

 „Jeg ...“ Amy rystede på hovedet og bed sig hårdt i underlæben. „Du 
må ikke bebrejde Sam noget. Han har haft det så svært, og han havde 
bare fået for meget at drikke, og ...“ 

 „Nej, Amy, du må ikke undskylde hans opførsel. Den er fuldstændig 
uacceptabel. Det er muligt, at han er min søn, men du godeste ... at 
angribe sin kone på den måde ...“ Posy rystede på hovedet. „Han er en 
skamplet, og hvis du vil anmelde ham, tager jeg gerne hen på stationen 
sammen med dig. Jeg beder dig, Amy, fortæl mig sandheden: Var det 
første gang, eller er det sket før?“

 „Jeg ... det har aldrig været så slemt som i går aftes,“ sukkede Amy.
 „Så det er altså sket før.“
 Amy tøvede længe, før hun nikkede. Bevægelsen gjorde tydeligvis 

ondt på hende, for hun skar en grimasse og tog sig til halsen.
 „Jeg vil gerne sige undskyld for, at jeg ikke har set, hvad der foregik 

lige for næsen af mig.“
 „Det skete ikke ret tit, Posy, kun når han var fuld, men i den seneste 

tid ...“ 
 „Det burde aldrig være sket, Amy. Forstår du det? Der findes ingen 

undskyldning for at banke sin kone. Ingen.“
 „Men jeg ...“ Amys øjne fyldtes af tårer. „Jeg har ikke været nogen 

særligt god kone, Posy. Jeg har været sammen med en anden.“
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 „Sebastian?“
 Amy så chokeret op på sin svigermor. „Ja. Hvor vidste du det fra?“
 „Jeg er bange for, at det lyste ud af jer begge to. Vidste Sam noget om 

det?“
 „Nej. Det tror jeg i hvert fald ikke. Han var så opslugt af sit ejendoms

selskab, men ... kan du ikke se det? Det er ikke kun hans fejl.“
 „Jo, det er, Amy, og det er du nødt til at holde fast i,“ sagde Posy hef

tigt. „Så vidt jeg forstår, begyndte det her, længe inden du traf Sebastian, 
ikke?“

 „Jo.“
 „Så kan du ikke bebrejde dig selv for, at du søgte trøst et andet sted. 

Det er aldeles forståeligt under de omstændigheder. Du er kun et men
neske, Amy, og efter det, du har været udsat for ...“ 

 „Så hader du mig altså ikke?“
 „Selvfølgelig gør jeg ikke det.“
 „Men ... jeg elskede, jeg elsker ham, Posy. Sebastian var så god imod 

mig, og så blid, at jeg ... åh nej ...“ 
 Amy brød hulkende sammen, og Posy lagde forsigtigt armene om

kring sin svigerdatter og strøg hende blidt over håret. Da hun havde 
grædt ud, stak Posy hånden i lommen på sine bukser og gav Amy sit 
lommetørklæde. Amy tørrede øjnene og satte sig op i en mere behagelig 
stilling igen.

 „Jeg er virkelig ked af det, Posy.“
 „Hold nu op med at undskylde, min ven. Livet er hårdt og tit noget 

værre rod. Vi skal nok få styr på det her, det lover jeg.“
 „Men det er mit rod, Posy. Du har nok at se til.“
 „Det eneste, jeg har at ‘se til’, som du siger, er min familie, og det 

betyder dig og mine elskede børnebørn.“ Mens Amy havde grædt, havde 
Posy nået at tænke sig om. „Sam har alvorligt brug for hjælp, og det har 
han måske altid haft ...“ 

 „Hvad mener du?“
 „Bare at en mors kærlighed nogle gange kan gøre hende blind for 

virkeligheden. Men hvad vil du sige til at bo hjemme hos mig i Admiral 
House?“
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 „Hvis det er i orden med dig, vil jeg gerne blive her. Freddie har sagt, 
at vi godt kan blive et stykke tid, og jeg føler mig mere tryg her, fordi 
Sam ikke ved, hvor vi er. Jeg har slet ikke lyst til at mødes med ham 
lige nu, er jeg bange for. Freddie er virkelig skøn, Posy. Han har været 
så god imod os, og børnene elsker ham allerede. Du er meget heldig.“

 „Ja, han er et godt menneske.“
 „Og han er tydeligvis meget glad for dig. Det var derfor, han dukkede 

op ude hos mig i går aftes – for at høre, hvordan du havde det. Han var 
lige så bekymret for dig, som jeg var. Er du okay, Posy?“

 „Jeg har det fint, Amy. Jeg er kun optaget af at sikre mig, at du også 
har det godt. Og jeg må sige, at Freddies lille sted her er utroligt hyg
geligt.“

 „Jeg elsker det.“ Amy smilede rigtigt for første gang. „Det er et ... lille 
helle,“ tilføjede hun.

 „Og det er netop det, du har brug for. Men lad mig nu spørge dig en 
sidste gang: Er du helt sikker på, at du ikke vil anmelde Sam?“

 „Fuldstændig. Jeg vil helst bare glemme alt om det i stedet for at starte 
en langtrukken sag, hvor Sam og jeg skal mødes i retten.“

 „Det er op til dig, Amy, men noget skal der ske med ham. Han vil 
også være til fare for andre kvinder, der krydser hans vej. Du forstår 
godt, at du aldrig kan vende tilbage til ham, ikke?“

 „Hvis han holdt op med at drikke, kunne jeg måske overveje det, 
Posy. Han er trods alt børnenes far.“

 „Ja, netop, og af hensyn til børnene er du nødt til at holde dig væk 
fra ham. Når han er voldelig over for dig, hvor længe tror du så, der går, 
før det går ud over Sara og Jake?“

 Amy stirrede frem for sig, som om hun diskuterede noget med sig 
selv. Så vendte hun sig mod Posy. „Det er skrækkeligt, men sandheden 
er, at jeg ikke elsker ham mere – heller ikke hvis han holdt op med at 
drikke. Det har jeg ekstremt dårlig samvittighed over.“

 „Amy, du er nødt til at forstå, at når den første lidenskab dør ud, skal 
man gøre sig fortjent til kærligheden, hvis et forhold skal vare ved. Selv 
uden at vide det, jeg ved nu, kunne jeg se, at Sam ikke fortjente din 
kærlighed.“
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 „Åh, Posy, hvordan kan du se så nøgternt på din egen søn? Det ville 
de færreste mødre kunne.“

 „Jeg har lært på den hårde måde, at man kan vælge sine venner og sin 
partner, men ikke sin familie. Selvfølgelig elsker jeg Sam, det vil jeg altid 
gøre, og jeg vil forsøge at hjælpe ham, så meget som jeg kan, hvis han vil 
tage imod min hjælp, men det betyder ikke, at jeg synes godt om ham. 
Hvis sandheden skal frem, skammer jeg mig over ham, og det har jeg gjort 
i mange år. Jeg accepterer også, at jeg er en del af grunden til, at han er, 
som han er.“ Posy sukkede dybt. „Og det var så min tilståelse for i dag.“

 De betragtede begge den flakkende ild en tid, før Posy smilende vendte 
sig mod Amy. „Jeg lægger skylden på forestillingen om ‘den perfekte 
familie’. Vi føler alle sammen, at vi har fejlet, fordi vores liv aldrig synes 
at ligne dem, man ser på film, eller den facade, så mange af os synes at 
præsentere verden for, hvilket næsten er vigtigere. Man ved aldrig, hvad 
der sker, når gardinerne er trukket for, og jeg kan godt garantere dig for, 
at de fleste familier bag ved dem er lige så komplicerede som vores. Men 
nu tror jeg, at vi begge to trænger til en god kop te.“

 Posy rejste sig og gik hen til det lille, men smukt indrettede køkken.
 „Posy?“
 „Ja, hvad er der?“
 „Tak. For alting. Jeg tror, du er det mest fantastiske menneske, jeg 

kender, og jeg elsker dig meget højt.“
 „Tak, søde ven,“ svarede Posy med tårer i øjnene og tændte for kedlen. 

„Jeg elsker også dig.“

Et kvarter senere forlod Posy malteriet. Idet hun krydsede gården, åb
nede Freddie sin dør og kom ud til hende.

 „Hvordan har hun det?“
 „Hun er meget rolig,“ svarede Posy. „Vi talte om, hvad der nu skal 

ske.“
 „Hvad fandt I ud af?“
 „Hun indrømmede til sidst, at hun ikke vil tilbage til Sam, selv hvis 

det lykkes ham at holde op med at drikke, men hun er bange for at 
fortælle ham det.“
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 „Hun bør overhovedet ikke mødes med ham, Posy. Jeg er ked af at 
sige det, men du så ikke det, jeg så i går aftes.“

 „Nej, selvfølgelig ikke. Hun sagde, at du har tilbudt hende, at hun 
kan bo i malteriet i en periode. Jeg sagde, at hun var velkommen til at bo 
hos mig i Admiral House, men hun foretrækker at bo her indtil videre. 
Hun siger, at hun føler sig tryg her.“

 „Godt. Det er det vigtigste af det hele. Hun og børnene kan blive 
boende, så længe de ønsker.“

 „Tusind tak, Freddie. Det er meget venligt af dig. Og nu er jeg nok 
nødt til at køre ud og besøge Sam og samle noget tøj og legetøj sammen 
til Amy og børnene,“ sagde Posy og sukkede.

 „Lad mig tage med, Posy. Du skal ikke køre derud alene.“
 „Jeg forstår godt, at du er bekymret, men jeg kender min egen søn. I 

dag er han fuld af selvmedlidenhed og ikke spor farlig.“
 „Lad mig i det mindste køre for dig.“
 „Jeg føler, at du allerede har gjort mere end rigeligt for min familie.“
 „Men hvad med dig, Posy? Hvordan har du det?“
 „Jeg klarer mig. Nu må jeg hellere komme af sted.“ Hun vendte sig 

for at gå, men Freddie greb fat i hendes arm.
 „Vi er nødt til at tale sammen.“
 „Det ved jeg godt, men ikke lige nu, Freddie. Jeg har andre problemer 

at tænke på i dag. Senere.“ Posy sendte ham en svag afglans af et smil 
og gik ud igennem smøgen.

 Da Posy bankede på døren til Amy og Sams hus, blev der ikke 
svaret, så hun låste sig ind med sin reservenøgle. Hun råbte sin søns 
navn og tjekkede stue og køkken, og så gik hun op ad trappen til 
soveværelserne. Der var ingen hjemme. Hun fandt et par store tasker 
og fyldte dem med så meget af Amy og børnenes tøj, som hun kunne 
finde. Så fyldte hun en flyttekasse med legetøj og bar det hele ud i bi
lens bagage rum. Netop som hun ville smække klappen i, så hun Sam 
komme gående langs vejen.

 „Hej mor. Hvordan har Amy og børnene det? Hvor er de?“
 Det glædede Posy at se, at han i det mindste ikke var beruset. „Skal 

vi ikke gå indenfor og snakke?“
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 Hun førte an, og de gik ind i stuen. Posy satte sig ned, mens Sam blev 
stående.

 „Nå? Hvor er de så?“ spurgte han igen.
 „Det vil jeg ikke sige.“
 „Vil du ikke sige, hvor min kone og mine børn er?“
 „Du overfaldt Amy i går aftes, Sam. Du er meget heldig, at hun har 

besluttet ikke at anmelde det. Lægerne på skadestuen sagde ellers, at 
hun burde gøre det.“

 „Skadestuen?“ sagde Sam forbløffet. „Helt ærligt, mor, det var bare 
et skænderi, der gik lidt over gevind.“

 „Amy har alvorlige forbrændinger på sine ben og mærker på halsen, 
hvor du tog kvælertag på hende. Der er også et øjenvidne, der gerne vil 
forklare retten, hvad han så. Der er ingen tvivl om, at du ville blive sigtet 
for vold og sandsynligvis få en fængselsstraf.“ Posy pegede på stolen på 
den anden side af sofabordet. „Så jeg vil foreslå, at du sætter dig ned og 
lytter til, hvad jeg har at sige.“

 Sam blev ligbleg i ansigtet og gjorde, som hun sagde.
 „Amy og børnene flytter. Jeg har deres tøj og legetøj i bilen.“
 „Bor de hos dig?“
 „Nej, de bor et sikkert sted, og jeg advarer dig, Sam – hvis du forsøger 

at nærme dig Amy, når hun er på arbejde, eller børnene, når de er i skole, 
så går Amy til politiet. Jeg vil foreslå, at du indtil videre holder dig langt 
væk.“

 „Men hvad med børnene? Dem har jeg da ret til at se.“
 „Det kan vi med tiden finde en løsning på, men allerførst vil jeg tale 

om dig.“
 „Så du for guderne må vide hvilken gang kan fortælle mig, hvor skuf

fet du er over mig?“
 „Det har jeg aldrig sagt, og det ved du godt, Sam. Jeg har støttet dig 

på alle tænkelige måder og gav dig endda forkøbsret til Admiral House, 
så kom ikke her med dit selvmedlidende bavl. Det her – det der skete i 
går aftes – er noget helt, helt andet, og ja, jeg indrømmer gerne, at jeg 
er både chokeret og skamfuld over din opførsel. Jeg er imidlertid stadig 
din mor, og jeg elsker dig. Jeg er kommet for at sige, at du har brug for 
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hjælp. Det er tydeligt, at du har et alkoholproblem, som gør dig voldelig 
nok til at overfalde din egen kone.“

 „Men det var aldrig min mening at gøre Amy noget ondt, mor. Jeg 
elsker hende.“

 Posy ignorerede hans bemærkning og fortsatte: „Mit forslag er, at jeg 
betaler for, at du kommer på en af de der afvænningsklinikker, hvor de 
kan hjælpe dig med dine problemer med både alkohol og vrede. Jeg vil 
derimod ikke understøtte dig i at fortsætte sådan her. Du får ikke en 
penny mere af mig, og når Amys løn heller ikke er til rådighed for dig, 
må du vel søge bistandshjælp eller hvad det nu hedder i vore dage. Hvad 
vil du så helst?“

 Sam stirrede på hende, som om hun var gået fra forstanden. „Hold 
nu op, mor! Jeg ved godt, at det var forkert, det der skete i går, men jeg 
har altså ikke brug for at blive sendt til en eller anden kolbøttefabrik for 
at blive ædru! Jeg er ikke fuld i dag, vel? Se på mig! Jeg har det fint.“

 „Det har du sikkert, men du har tydeligvis en tendens til at blive 
voldelig, når du har drukket, Sam. Du kunne have slået Amy ihjel i går 
aftes, hvis Freddie ikke var dukket op. Du havde hænderne omkring 
halsen på hende, for pokker!“

 „Det husker jeg helt ærligt ikke, mor.“
 „Hvilket bare gør det endnu vigtigere, at du får hjælp. Ellers kan du 

komme til at slå nogen ihjel en dag. Du er nødt til at forstå, hvor alvorligt 
det her er, Sam. Der var en anden, der så, hvad du gjorde, og personalet 
på skadestuen ved det også. Freddie siger, at det endda vil være muligt 
at sigte dig for drabsforsøg.“

 „Hvad ved han om det?“
 „Han er tidligere forsvarsadvokat, Sam. Han ved temmelig meget, 

er jeg bange for.“ Posy rejste sig op. „Jeg kan ikke gøre andet end at råde 
dig og tilbyde dig den hjælp, du har brug for, og jeg kan ikke tvinge dig. 
Nu må jeg hellere se at komme af sted.“ Hun gik hen mod døren.

 „Mor, hvor tager du hen?“
 „Jeg vil give Amy og børnene deres ting. Skal jeg også give dem en 

undskyldning fra dig? Jeg har ikke hørt noget i den retning fra dig 
endnu.“

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   457 09-09-2019   14:30:57



458

 „Selvfølgelig er jeg ked af det, men ...“ 
 „Ingen ‘men’ her, Sam. Det er på tide, at du begynder at tage ansvar 

for dine egne handlinger. Ring til mig, når du har besluttet, hvad du 
vil. Godnat.“

 Posy satte sig ind i sin bil og smækkede døren i. Som hun sad der 
bag rattet, hørte hun sig selv trække vejret i korte, skarpe åndedrag og 
så sine hænder ryste. Sam stod i døren og stirrede på hende. Inden han 
kunne nå at springe ind i sin egen bil for at følge efter hende til malteriet, 
startede hun motoren og kørte.
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„Du ser helt færdig ud, søde ven,“ sagde Freddie, da han åbnede 
døren for Posy.

 „Det er jeg også. Jeg er ked af at ulejlige dig igen, men Amy og 
børnene var ikke hjemme, så jeg har stillet deres tøj og legetøj uden for 
døren.“

 „Det er, fordi de er her hos mig. Vi har lige spist aftensmad sammen.“
 „Okay. Vil du være sød at sige til Amy, at jeg er kommet med ...“ 
 Posy svajede pludselig og havde det, som om hun skulle besvime.
 Freddie greb fat i hendes arm og bar hende næsten ind i stuen. „Sæt 

dig her. Jeg henter en cognac til dig og fortæller Jake og Sara, at deres 
legetøj er her. Det skal nok få dem til at løbe tilbage til malteriet.“

 „Tusind tak. Jeg har ikke overskud til at hilse på dem lige nu.“ 
 Freddie lukkede døren ind til stuen, og Posy så sig omkring i det 

vidunderligt hyggelige rum, hvor ilden blussede muntert i kaminen 
og de små lys, der tindrede på juletræet, spejlede sig i vinduet. Hendes 
hjerte satte langsomt farten ned, hendes øjenlåg begyndte at glide i, 
og da Freddie vendte tilbage med en cognac, var hun næsten faldet i 
søvn.

 „Kysten er klar. De er gået tilbage til deres eget hus. Værsgo, drik det 
her,“ sagde han.

 „Det er faktisk en dårlig idé, for jeg har ikke fået noget at spise siden 
i morges.“

 „Så henter jeg lige en skål af min lammegryde – Amy og børnene var 
vilde med den – og bytter cognacen ud med et glas hvidvin. Øjeblik.“

 Det var så længe siden, nogen havde taget sig af hende – hentet noget 
at drikke og lavet mad til hende – at hun blev dybt rørt.

 „Værsgo, min kære Posy.“ Freddie satte en bakke – som han havde 
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dækket med hørserviet og små salt og peberbøsser – på skødet af 
hende. Han tog vinglasset fra bakken og gav hende det i hånden. „Nu 
går jeg ud og vasker op. Der er intet værre end at blive iagttaget, mens 
man spiser.“

 Hvor er han dog hensynsfuld, tænkte hun igen, idet hun tog skeen og 
begyndte på lammegryden, og så rar ...

 Da hun var færdig med at spise, bar hun bakken ud i køkkenet.
 „Går det bedre?“ spurgte Freddie, mens han tørrede en gryde af.
 „Ja, meget, tak. Hvor var det lækkert.“
 „Tak. Men tro nu ikke, at jeg er mesterkok, af den grund. Min kone 

drillede mig altid med, at jeg kun kunne lave to retter: grillmad om som
meren og lammegryde om vinteren! Skal vi ikke sætte os ind i stuen?“

 Posy tænkte, at hun burde tage hjem, men Freddies hus føltes så varmt 
og hyggeligt i sammenligning med det store og kolde Admiral House, 
at hun sagde ja tak. Freddie lagde mere på ilden og satte sig i lænestolen 
over for hende med en cognac imellem hænderne.

 „Hvordan gik det ude hos Sam?“
 „Det ved jeg ikke rigtig. Jeg kom med mit tilbud – om at betale for 

et ophold på en afvænningsklinik – men han benægter stadig, at der er 
et problem.“

 „Ifølge min erfaring er det meget typisk for voldelige mænd. Det er 
altid en andens fejl, de har ingenting gjort, og så videre og så videre.“

 „Interessant. Som dreng ringede Sam altid fra skolen og klagede over, 
at han var blevet uvenner med sine kammerater,“ sukkede hun, „men 
er det okay med dig, hvis vi lader emnet ligge? Nu bor Amy og børnene 
trygt og godt lige herinde ved siden af, og jeg har gjort, hvad jeg kunne. 
Tak endnu en gang, Freddie. Du burde have ringet til mig i går aftes. 
Jeg kunne have kørt Amy på skadestuen.“

 Han så spørgende på hende. „Ville du have taget den, når du så, at 
det var mig?“

 „Nej, sikkert ikke.“ Hun sendte ham et lille smil.
 „Du er altså stadig vred på mig over, at jeg fortalte dig, hvad der i 

virkeligheden skete med din far?“
 „Nej, ikke vred. Hvorfor skulle jeg være det? Jeg havde bare brug for 
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tid til at vænne mig til tanken og justere opfattelsen af min far efter at 
have haft ham siddende på en piedestal i mere end tres år.“

 „Hvis jeg ikke var dukket op i dit liv igen, havde du måske aldrig fået 
det at vide.“

 „Og ville det have været rigtigt? At jeg døde uden nogensinde at have 
hørt sandheden? Nej, nu hvor jeg er faldet til ro igen, er jeg glad for, at 
du fortalte mig det.“

 „Forstår du så også, hvorfor jeg var nødt til at forlade dig dengang for 
mange år siden?“

 „Ja, det gør jeg. Jeg tvivler meget på, at din mor ville have været glad 
for dit valg af brud,“ sukkede Posy. „Datteren af den mand, der myrdede 
hendes ægtemand.“

 „En ægtemand der havde bedraget hende i årevis med din mor,“ 
tilføjede Freddie stilfærdigt. „Da det gik op for mig, hvem du var, kom 
jeg i tanke om, at du og jeg har truffet hinanden som små.“

 „Har vi det?“
 „Ja. Jeg var omkring fire, og du har ikke været mere end tre. Dine 

forældre kom på weekend hos os og havde dig med. Jeg mindes, at jeg 
midt om natten blev vækket af en forfærdelig larm fra mine forældres 
soveværelse. Min mor græd hysterisk, og min far forsøgte at berolige 
hende. Når jeg nu tænker tilbage, tror jeg, at hun havde opdaget, at der 
foregik noget imellem min far og din mor.“

 „Selv jeg kan huske, at onkel Ralph jævnligt dukkede op i Admiral 
House, når min far ikke var hjemme. Forholdet må have stået på i årevis. 
Og jeg mindes, at vores tjenestepige, Daisy, sagde noget om, at Maman 
ville have os ud af huset i julen, dengang vi begge to blev sendt af sted til 
min farmor. Var dine forældre stadig sammen, da ... det skete?“ spurgte 
Posy.

 „På det tidspunkt gik jeg på kostskole, men ja, de boede stadig 
sammen, selvom de vistnok hverken delte bord eller seng. Ægteskabet 
var tydeligvis forbi, men min mor var helt afhængig af min far rent 
økonomisk, sådan som de fleste kvinder var på det tidspunkt. Måske 
accepterede hun bare situationen, fordi hun ikke havde noget valg, og 
fordi ...“ Freddie sukkede „... hun elskede ham. Hun var fuldstændig 
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knust, da han ... døde. Hun kom aldrig over det og tilbragte resten af 
livet som en ensom og bitter enke. Jeg kan huske, at jeg fortalte dig, 
hvor elendig julen altid var hjemme hos mig, og især nytårsaften, som 
du kan forestille dig.“

 „Ja, det kan jeg,“ sagde Posy. „Jeg gad vide, om min far vidste noget, 
inden han ... greb dem på fersk gerning?“

 „Vi mennesker har en fantastisk evne til ikke at se det, vi ikke ønsker 
at se, Posy.“

 „Det kan der være noget om. Tag nu mig og min søn. Min far for
gudede min mor. Og hvis han ikke vidste det og så fandt dem der, i sit 
særlige sommerfugleværelse, i fuld gang ... så forstår jeg godt, at han 
handlede, som han gjorde, hvor forkert det end var.“

 „Især i lyset af at han havde været i overhængende fare som pilot i 
Royal Air Force i fem år. Det er ikke godt at vide, hvad det gjorde ved 
hans nerver,“ gøs Freddie. „Mange soldater kommer aldrig over det, de 
har oplevet under krigen.“

 „Men hvad med dig, Freddie? Fortalte de dig, hvad der var sket?“
 „Nej, ikke i første omgang. Jeg kan kun huske, at to politibetjente 

bankede på døren. Jeg blev bedt om at gå op på mit værelse, og et øjeblik 
senere hørte jeg min mor skrige. Politifolkene tog af sted igen, og min 
mor kom op til mig. Hun var fuldstændig ude af sig selv, hvilket ikke 
er så mærkeligt. Hun skreg igen og igen, at min far var død, indtil vores 
tjenestepige ringede efter den lokale læge. Han praktisk taget slæbte 
hende ud af mit værelse, og så må han have givet hende noget beroli
gende. Efterfølgende sørgede de andre elever på skolen selvfølgelig for 
at underrette mig om alle de blodige detaljer, de havde opsnappet fra 
aviserne.“

 „Åh, det gør mig utroligt ondt, Freddie. Du var kun ti år gammel. 
Det må have været aldeles forfærdeligt for dig.“

 „Ja, det var det faktisk, men du har intet at undskylde for, kære Posy. 
Det her er virkelig et tilfælde af ‘fædrenes synder’,“ sagde han og smilede 
svagt. „Og jeg kendte i det mindste sandheden, hvor brutal den end var, 
og måtte bare indrette mig efter den. Det allermest tragiske, der skete 
for mig, var at opdage, hvem du var, og at du intet vidste. Jeg havde hørt 
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dig fortælle så meget og med så stor kærlighed om din far ... Jeg vidste 
bare, at jeg ikke kunne knuse dit hjerte ved at fortælle dig sandheden.“

 „Jeg ville ønske, at du havde gjort det.“
 „Ville du, Posy? Det er måske lidt for nemt at sidde her i dag og sige 

sådan, men jeg tvivler på, at du kunne have giftet dig med mig bagefter. 
Det hele ville have været for meget. Ville det ikke?“ spurgte Freddie.

 „Jo.“ Posy sukkede dybt. „Jeg var fuldstændig knust, da du forlod 
mig. Jeg ... hadede dig for det.“

 „Det forstår jeg godt, men hvad kunne jeg ellers have gjort?“
 „Ingenting. Det ved jeg godt nu. Jeg besluttede på stedet, at sand 

kærlighed var en myte, og at jeg ville leve mit liv som pebermø.“ Posy 
kiggede på Freddie og smilede trist. „Det gik faktisk næsten i opfyldelse. 
Jeg har tilbragt det meste af mit voksenliv alene, bortset fra de tolv år 
jeg var sammen med min kære Jonny.“

 „Hvordan gik det til, at I blev gift, Posy? Du havde jo skrevet til ham 
om mig og brudt forlovelsen, ikke?“

 „Vi mødtes til et selskab hos Andrea, nogle måneder efter at du 
havde forladt mig. Jonny havde orlov – han var netop blevet færdig 
med sin officersuddannelse og var på vej til en post i udlandet. Han 
spurgte, hvordan det gik, og om du og jeg stadig var sammen, og jeg 
fortalte ham, at det var slut. Han inviterede mig ud at spise en uges tid 
senere, og da jeg ikke havde andet at lave, sagde jeg ja. Han tog det så 
roligt og venligt, Freddie. Han sagde, at han havde tilgivet mig – at 
det var forståeligt, i lyset af at han havde været borte så længe. Det 
var det absolut ikke – forståeligt, mener jeg.“ Posy rødmede. „Han 
inviterede mig ud igen, og efter de måneder, hvor jeg havde sørget over 
dig, var det en lettelse bare at smile ad hans historier. Det føltes lige 
så afslappet at være sammen med ham, som det altid havde gjort, så 
da han spurgte, om jeg ville overveje at gifte mig med ham alligevel, 
sagde jeg ja. Jeg ville væk fra alle minderne om dig, så jeg sagde mit 
job i Kew Gardens op, giftede mig i al hast og rejste med til Jonnys 
første udstationering på Cypern.“

 „Var du lykkelig sammen med ham?“
 „Ja, det var jeg. Det var et godt liv,“ sagde Posy eftertænksomt. „Jeg 
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boede nogle meget interessante steder, herunder i Malaysia. Selvom jeg 
ikke længere arbejdede, var jeg dybt fascineret af regnskovens flora og 
fauna.“ Hun smilede. „Jeg lavede stadig mine botaniske tegninger.“

 „Elskede du ham?“
 „Ja, det gjorde jeg. Ikke på den samme altopslugende og lidenskabelige 

måde som med dig, men jeg blev dybt ulykkelig, da han døde. Han var 
et fantastisk godt menneske og en god far for Sam. Det var forfærdelig 
trist, at han aldrig så Nick eller fik chancen for at nyde livet som civilist 
i Admiral House, men som vi begge har lært på den hårde måde, kan 
livet være utroligt grusomt. Jeg har i hvert fald lært at nyde hver dag 
efter bedste evne.“

 „Ja, og det minder mig om ...“ Freddie lænede sig frem og tog Posys 
hånd „... kan du tilgive mig, Posy?“

 „For himlens skyld, Freddie, der er intet at tilgive.“
 „Vil du så ... kan vi to så ikke prøve igen? Nu ved du det hele, så det 

forekommer mig, at der for første gang ikke er noget til hinder for vores 
forhold.“

 „Du har ret, det er der ikke,“ medgav Posy.
 „Og ...“ 
 „Jeg ... jo, vi kan i hvert fald forsøge. Hvis du altså vil.“ Posy kunne 

mærke, at hun rødmede.
 „Det vil jeg forfærdelig gerne. Jeg elsker dig, kære ven, og det har jeg 

altid gjort. Lad os ikke spilde mere tid, end vi allerede har gjort. Hvem 
ved, hvor meget tid vi har tilbage? Skylder vi ikke os selv at gribe lykken, 
mens vi kan?“

 „Åh, Freddie, du ved, hvor komplicerede mine familieforhold allerede 
er, og ...“ 

 „Alle familier er komplicerede, Posy, og det er bedre end at leve et 
tomt og ensomt liv. Vi ved begge to, hvordan det føles, ikke?“

 „Jo, det gør vi.“ Posy gabte inderligt. Dagens voldsomme begivenhe
der indhentede hende pludselig.

 „Du er udmattet, kære ven. Hvad siger du til at blive her i nat?“
 Hun betragtede ham i tavshed, og han lo lidt.
 „Du godeste, hvad tror du, jeg er for en?“
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 „Jeg ved nøjagtig, hvad du er for en, mr. Lennox,“ svarede hun og 
sendte ham et skævt smil. „Og jeg mindes, at jeg nød det en hel del.“

 „Nå, men hvad i nat angår, har jeg et aldeles fortrinligt gæsteværelse, 
som du kan bruge, og jeg lover ikke at forgribe mig på dig.“ Han rejste 
sig og rakte hende en hånd. „Lad mig vise dig til rette.“

 „Tak. Jeg er i virkeligheden alt for træt til at køre hjem.“
 Posy tog Freddies hånd, og han førte hende op ad trappen til en lille 

afsats. „Dit værelse er lige her.“ Han åbnede en dør og tændte lyset.
 „Hvor er det smukt,“ sagde hun med et blik på de smagfulde dæm

pede farver. Der var nymalet og lagt nyt gulvtæppe, og Freddie trak de 
kraftige gardiner for. „Og dejlig varmt.“

 „Det glæder mig, at du synes om det. Må jeg tilbyde dig en af mine 
Tshirts at sove i?“

 „Det ville være dejligt,“ takkede hun.
 „Jeg er tilbage om et øjeblik,“ sagde han, idet han forlod hende.
 Posy satte sig ned på sengen og mærkede, hvor god madrassen var i 

forhold til den gamle hestehårsmadras, der lå i hendes egen seng der
hjemme, og hvor veltilpas hun følte sig i Freddies hjem.

 „Kan vi virkelig få en fremtid sammen efter alt, hvad der er sket?“ 
hviskede hun for sig selv. Der var intet til hinder for, at de forsøgte, og 
hvad havde hun at miste? Posy mærkede noget, der føltes lidt i retning 
af lykke, risle igennem sig.

 Freddie bankede høfligt på døren, før han kom ind med en Tshirt 
og et krus.

 „Jeg lavede en kop varm kakao til dig til at hjælpe dig med at falde i 
søvn, min ven,“ sagde han og stillede kruset på natbordet.

 „Hvor er det sødt af dig, Freddie. Tusind tak.“
 „Sov nu godt og drøm sødt.“ Han bøjede sig ned, tog hendes ansigt 

mellem hænderne og kyssede hende let på munden. Da hun ikke trak 
sig væk, kyssede han hende igen, rigtigt, og da hans arme gled ned 
omkring hendes krop, mærkede Posy den berusende følelse af seksuel 
ophidselse.

 „Nu må jeg hellere gå igen, inden jeg bryder mit løfte,“ sagde han 
smilende, idet han rettede sig op. „Godnat.“
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 „Godnat, Freddie.“
 Posy slukkede lyset og lå i den magelige seng med hundrede tanker 

hvirvlende rundt i hovedet. Det havde været lidt af en dag.
 „Som Scarlett O’Hara nok så berømt sagde: ‘Det tænker jeg over i 

morgen,’“ sagde hun til sig selv og lagde sig til at sove.
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„Hej,“ sagde Tammy forsigtigt, da hun åbnede døren til Nicks 
butik. „Jeg tænkte, at jeg lige ville kigge ind og se, hvordan det 

gik med dig, på vej hjem fra butikken.“
 „Det går stille og roligt fremad,“ svarede han med et smil, mens han 

slæbte et toiletbord fra 1930’erne igennem lokalet.
 „Det er vidunderligt, Nick. Jeg ville ønske, at jeg havde råd til at købe 

det.“
 „Hvis jeg sælger det her med en god fortjeneste, er jeg sikker på, at 

jeg kan finde et lignende til dig.“
 „Har du besluttet, hvornår du åbner?“
 „Jeg venter, til Clemmie er tilbage på kostskolen efter juleferien. 

Hun har brug for at tilbringe så meget tid sammen med mig som 
muligt lige nu.“

 „Ja, selvfølgelig.“
 Der blev stille imellem dem. Til sidst gik Nick hen til hende.
 „Hvordan har du haft det?“
 „Fint. Ja, fint. Jeg har tænkt rigtig meget.“
 „Okay. Og ...“ 
 Tammy så håbet i Nicks blik. „Og ... jeg vil gerne hilse på Clemmie.“
 „Vil du virkelig?“
 „Ja, men jeg lover ingenting, Nick. Det er bare for at se, hvordan vi 

kommer ud af det med hinanden.“
 „Okay. Jeg er også nødt til at besøge min mor og forklare hende 

det hele. Hun skal vide, at hun har et barnebarn mere, og hvordan 
det er fat med Evie, mens tid er. Hun holdt meget af hende i gamle 
dage.“

 „Ja, det må du, Nick.“

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   467 09-09-2019   14:30:58



468

 „Jeg tænkte på at tage af sted nu på onsdag. Kan du så passe Clemmie 
den dag?“

 „Det ved jeg ikke rigtig.“ Tammy rynkede panden. „Jeg skal være i 
butikken. Hvordan skal jeg holde hende beskæftiget?“

 „Jeg er sikker på, at du kan finde på noget at underholde hende med, 
Tam, men ellers kan hun være hos Jane og Paul.“

 „Men hvis du kører til Southwold alligevel, vil Clemmie så ikke hel
lere besøge sin mor?“

 „Evie er indlagt på hospitalet i Ipswich. Hun er rigtig dårlig, er jeg 
bange for. Hun har fået en nyreinfektion, og de forsøger at stabilisere 
hende. Jeg har selvfølgelig tænkt mig at besøge hende, men hun ønsker 
ikke at få besøg af Clemmie lige nu.“

 „Jeg ... okay. Hvor slemt ser det ud? Jeg mener ...“ 
 „Om hun er døden nær?“ sluttede Nick for hende. „Det er ikke til at 

sige. Det kan godt være, at hun overlever det her, men det er desværre 
kun et spørgsmål om tid, før det er forbi.“

 „Åh, hvor er det forfærdeligt, Nick. Jeg kan slet ikke forestille mig, 
hvordan hun må have det. Og selvfølgelig skal jeg nok passe Clemmie,“ 
sagde Tammy.

 „Tak.“ Nick knugede hende hårdt ind til sig. „Nu ringer jeg til mor, 
og så må jeg hellere hente Clemmie henne hos Jane og Paul. Hun har 
været ude på optagelse med Jane i dag. Hun glædede sig enormt – det 
var en video til et eller andet boybands seneste single. Jeg havde aldrig 
hørt om dem, men det havde hun.“

 „Det må jeg nok sige.“ Tammy rullede med øjnene. „Så bliver det 
ikke ret spændende at besøge min butik.“

 „Jo, selvfølgelig gør det det. Vi ses på onsdag.“
 „Ja. Farvel, Nick.“
 Tammy gav ham et kys, forlod butikken og satte sig ind i sin bil 

udenfor med et dybt suk. „Hvad har jeg dog rodet mig ud i?“ spurgte 
hun sig selv, idet hun startede bilen og kørte hjemad. At beslutte sig for 
at dele sit liv med Nick var en ting, men at skulle være stedmor for hans 
datter var en ganske anden sag. Tammy vidste ikke, om hun havde nogen 
moderlige instinkter overhovedet.
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 „Hvad nu, hvis hun ikke kan lide mig?“ spurgte Tammy sig selv og bed 
sig i læben, mens hun holdt for rødt. „Hvad stiller jeg så op? Jeg har også 
min forretning, og jeg vil aldrig kunne erstatte hendes rigtige mor, og ...“ 

 Tammy parkerede foran sit hus og gik ind. Så skænkede hun sig et 
stort glas hvidvin fra flasken i køleskabet og tog en ordentlig slurk. Der 
var ingen grund til at gå i panik over det. Hun måtte bare vente og se, 
hvordan det gik onsdag.

„Hej Tam, så er vi her.“
 Nick kom ind i butikken med Clemmie ved hånden.
 „Hej Nick, hej Clemmie.“ Tammy smilede ned til den lille pige og 

fik et genert smil retur.
 „Hej Tammy.“
 „Jeg håber, at du vil give mig en hånd i dag.“
 „Jeg vil prøve,“ sagde Clemmie, „men jeg har aldrig før arbejdet i en 

butik.“
 „Udmærket, så smutter jeg. Jeg ringer, når jeg kører derfra, men jeg 

burde være tilbage ved sekstiden.“
 „Helt i orden, Nick. Hils din mor fra mig,“ sagde Tammy.
 „Det skal jeg nok. Farvel, Clemmie.“ Nick kyssede sin datter oven på 

det blanke hår. „Kan du nu være artig.“
 „Det skal jeg nok. Farvel, far,“ sagde Clemmie og vinkede, da hendes 

far gik.
 „Hvem har vi så her?“ Meena kom ud fra kontoret og ilede dem i 

møde.
 „Jeg hedder Clemmie. Det glæder mig at hilse på dig.“
 „Og jeg hedder Meena. Hvor har du dog nogle smukke manerer, 

Clemmie. Hvad siger du til at gå med mig nedenunder og lave en hals
kæde til din mor i julegave? Jeg har perler i alle mulige forskellige farver, 
og du kan vælge dem, som du tror, hun vil synes bedst om.“

 „Det vil jeg meget gerne, tak.“
 Tammy så dem gå ned ad trappen og sukkede. Meena havde så mange 

børn, at det var helt naturligt for hende at omgås dem, mens Tammy 
ikke anede, hvad hun skulle sige eller gøre.
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 Der var til alt held travlt i butikken, og Tammy ekspederede kunder 
hele formiddagen. Jul og nytår stod for døren, og hun solgte flere kjoler, 
end hun nogensinde før havde gjort på en formiddag.

 Ved frokosttid kom Meena og Clemmie op fra kælderen igen. „Vi vil 
ud og købe en sandwich. Skal vi tage noget med til dig, Tammy?“

 „Jeg vil gerne have min sædvanlige salat, tak. Og en cola. Jeg har 
brug for koffein,“ sagde hun, mens Clemmie gik rundt og kiggede på 
tøjstativerne.

 „Hvor er dine kjoler smukke, Tammy,“ sukkede hun.
 „Tak, Clemmie. Jeg ... vi ses, når I vender tilbage.“
 Tammy vendte sig om og gik ind på kontoret. Hun havde lyst til 

at sparke sig selv for at lyde så uengageret. Det var hende, der var den 
voksne, men hun følte sig fuldstændig stiv og ude af stand til at finde 
på noget at sige til Clemmie.

 De to andre vendte tilbage med maden ti minutter senere, og de satte 
sig alle tre i baglokalet for at spise.

 „Jeg elsker cola, men min mor vil ikke lade mig få noget. Hun siger, at 
det ødelægger tænderne,“ sagde Clemmie, idet Tammy drak af sin dåse.

 „Din mor har fuldstændig ret,“ sagde Tammy.
 „Men dine tænder er da flotte, Tammy,“ sagde Clemmie og kiggede 

på dåsen.
 „Vil du have lidt? Jeg tror ikke, en lille smule kan skade.“
 „Ja tak, men du må ikke fortælle det til far, for så bliver han bare vred.“
 „Jeg skal nok tie stille, det lover jeg,“ sagde Tammy og skænkede noget 

op i et glas. Klokken ringede og fortalte dem, at der lige var kommet en 
kunde ind i butikken.

 „Lad mig,“ sagde Meena. „Så kan I to spise jeres frokost.“
 „Meena er så sød,“ sagde Clemmie. „Hun siger, hun vil lave en indisk 

curry til mig, næste gang jeg kommer på besøg. Jeg elsker curry, men 
jeg har kun fået det som takeaway, aldrig hjemmelavet.“

 „Så kan du godt forberede dig på at eksplodere. Hendes er så stærk, 
at der står flammer ud af ørerne på en,“ sagde Tammy smilende, og 
Clemmie lo.

 „Far har fortalt, at du var fotomodel, før du fik en butik.“
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 „Ja, det var jeg.“
 „Du har smukt hår, Tammy. Jeg ville ønske, at mit hår så sådan ud, 

men det er bare kedeligt.“
 „Nej, det er ej. Det er kraftigt og blankt og helt glat, hvilket jeg altid 

har ønsket mig, at mit var.“
 „Jeg tør vædde på, at du fik det sat op masser af gange, da du var 

model.“
 „Ja, det gjorde jeg, og jeg hadede det.“
 „Men kunne du godt lide at være model, bortset fra det?“
 „Ja, nogle gange. Jeg kunne godt lide at rejse og se nye steder, og noget 

af det tøj, jeg skulle have på, var utroligt flot, men det er faktisk ret hårdt 
arbejde.“

 „Jeg troede, at fotomodeller blev gift med prinser.“ Clemmie nippede 
til sin cola og kiggede nervøst på Tammy. „Så hvorfor er du kæreste med 
min far?“

 „Fordi jeg elsker ham,“ svarede Tammy med et skuldertræk.
 „Jeg elsker ham også. Jeg vidste ikke, om jeg ville gøre det, da mor 

fortalte mig om ham, men nu er jeg virkelig glad for, at han er min far. 
Har du nogensinde mødt Posy?“

 „Ja, én gang. Jeg kunne rigtig godt lide hende. Hvad med dig?“
 „Ja, rigtig meget. Hun virker meget ung i forhold til, hvor gammel 

hun er.“ Clemmie tog en bid af sin sandwich. „Du ved godt, at hun er 
min farmor, ikke?“

 „Ja, det gør jeg.“
 „Far skal fortælle hende om mig i dag. Jeg kunne godt lide at vide, 

hvad hun siger.“
 „Jeg er fuldstændig overbevist om, at hun bliver enormt glad. Ifølge 

din far var hun og din mor mægtig gode venner engang.“
 „Ja, det ved jeg. Far siger, at jeg også har en onkel og en tante og en 

fætter og en kusine. Jeg har aldrig før haft familie. Det var bare mig og 
mor.“

 Clemmie sukkede dybt, og hendes ansigtsudtryk blev meget sørg
modigt. Tammy tog spontant hendes lille hånd i sin. „Din far og din 
nye familie skal nok passe på dig.“
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 „Jeg tror, at mor måske snart dør, Tammy. Far snakkede i telefon med 
en af hendes læger. Jeg håber, at jeg får lov til at besøge hende først. Jeg 
vil gerne ...“ Clemmie bed sig i læben, og hendes øjne blev blanke. „Jeg 
vil gerne sige farvel.“

 „Selvfølgelig skal du det. Kom her.“ Tammy løftede Clemmie over på 
sit skød. Hun strøg blidt hendes mørke hår og mærkede en stor klump i 
sin egen hals. „Ved du hvad, Clemmie? Jeg tror, du er det tapreste men
neske, jeg nogensinde har mødt.“

 „Nej, det er min mor.“
 „Ja, hende har jeg ikke mødt, men jeg er sikker på, at hun ville være 

enig med mig i, at det er dig.“
 „Nogle gange er det svært at være tapper, men jeg gør mit bedste for 

hendes skyld.“
 „Jeg tror, hun er enormt stolt af dig, Clemmie. Det ville jeg være, hvis 

du var min datter.“
 „Når du gifter dig med min far, så bliver jeg din datter, ikke?“
 „Jeg ... jo, og jeg bliver den stolteste stedmor nogensinde, det kan jeg 

godt love dig,“ sagde Tammy. Hun sank en klump i halsen for at holde 
tårerne tilbage, og det gik op for hende, at hun mente hvert ord. „Jeg 
ved godt, at jeg aldrig kan blive din rigtige mor, men jeg håber virkelig, 
at vi kan blive gode venner.“

 „Ja.“ Clemmie tog Tammys ene hånd imellem sine og kiggede på 
hendes neglelak. „Jeg kan godt lide den farve, Tammy. Må jeg godt få 
mine negle malet med den samme?“

 „Selvfølgelig må du det. Jeg har neglelakken i min taske.“ Tammy 
pegede på den. „Kan du tage den? Så kan jeg lakere dine negle for dig 
med det samme.“

 „Men der er kunder.“
 „Dem tager Meena sig af. Luk døren, så ved hun, at vi sidder i møde.“
 Hun blinkede til Clemmie, som hoppede ned fra hendes knæ for at 

tage håndtasken og skubbe døren i med et stort smil.

„Hej mor, hvordan går det?“ spurgte Nick, da han kom ind i køkkenet 
i Admiral House.
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 „Nick, min dreng! Hvordan går det med dig?“ spurgte Posy. Hun 
lagde den træslev fra sig, som hun havde rørt i suppen med, og gik hen 
og omfavnede sin søn.

 „Jeg har det helt fint mor. Jeg er bare ... nødt til at tale med dig.“
 Posy så det alvorlige udtryk i sin søns ansigt. „Skal jeg åbne den flaske 

vin, jeg har i køleskabet?“
 „Det kan jeg gøre, men jeg skal nu ikke have ret meget. Jeg kører 

tilbage til London senere.“
 „Nå? Jeg håbede, at du ville blive natten over.“
 „Det kan jeg desværre ikke,“ sagde Nick og tog flasken ud af køle

skabet.
 „Venter Tammy dig?“
 „Ja. Skal vi ikke sætte os ned, mor?“ Nick bar flasken hen til bordet, 

åbnede den og skænkede op i de to glas, Posy havde dækket op til frokost 
med.

 „Okay. Begynd du bare, men jeg har også nogle ting, jeg skal orientere 
dig om,“ sagde Posy. „Hvor har du været de seneste uger, Nick? Du har 
ikke taget din mobil.“

 „Det må du undskylde, mor. Jeg burde have fortalt dig, hvor jeg var, 
men ... jeg havde desværre andet at tænke på. Har du det godt?“

 „Ja, jeg har det fint, men lad os tale om mig og mine nyheder senere. 
Fortæl mig, hvad der sker i dit liv, Nick.“ Posy tog en slurk af vinen for 
at berolige sine nerver. Hun håbede bare, at det ikke var flere dårlige 
nyheder – hun var ikke sikker på, at hun kunne tage ret meget mere.

 „Kan du huske Evie Newman?“
 „Selvfølgelig kan jeg det, Nick. Du ved, hvor meget jeg holdt af hende. 

Hun er flyttet tilbage til byen, og jeg tog hendes datter med ud at fiske 
efter krabber en dag – hun er det sødeste barn – men Evie lader ikke til 
at ville genoptage vores venskab.“

 „Når jeg har fortalt dig det, jeg er kommet for at sige, vil du forstå 
hvorfor, mor.“ Nick tog en slurk af sin vin og gjorde sit bedste for næn
somt at forklare det hele.

 „Aha.“ Posy havde svært ved at fatte det hele. „Du godeste.“ Hun så 
op på Nick. „Forsøger du at fortælle mig, at Clemmie er din datter?“
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 „Ja, det gør jeg, mor.“
 „Hvilket betyder, at hun er mit barnebarn?“
 „Ja.“
 „Jeg ... Hvor længe har du vidst det?“
 „Kun siden jeg vendte tilbage til England.“
 „Var det derfor, du kom hjem?“
 „Nej, det var et rent sammentræf. Evie havde sendt et brev til Austra

lien – hun havde fundet min forretning på nettet – men så fortalte du 
hende, at jeg var i England, og så afleverede hun det brev til mig i gal
leriet for at bede mig om at kontakte hende.“

 „Jeg tror, jeg er med. Men hvorfor nu, Nick?“ spurgte Posy undrende. 
„Hvorfor har hun ventet ti år med at fortælle dig det?“

 „Jeg er bange for, at det er her, hele historien tager en meget sørgelig 
drejning, mor. Hun kontaktede mig, fordi hun er alvorligt syg. Hun 
har leukæmi, og der er ikke mange chancer for, at hun lever helt til jul. 
Det gør mig virkelig ondt, mor. Jeg ved, hvor meget du holdt af hende.“ 
Nick rakte over bordet og tog sin mors hånd i sin.

 „Åh nej, sådan en yndig kvinde, og ikke ret gammel ...“ Posy ledte 
efter et lommetørklæde og tørrede øjnene. „Når jeg sidder her, næsten 
halvfjerds år gammel, og så sund og rask, som man kan ønske sig. Livet 
er forbandet uretfærdigt! Jeg burde nu også have vidst, at der var noget 
galt. Hun så forfærdelig ud, da jeg kom forbi for at tage Clemmie med 
på udflugt.“

 „Ja, det er frygtelig tragisk, mor.“
 Mor og søn sad tavse lidt, hver især fordybet i egne tanker.
 „Evie kontaktede dig altså på grund af Clemmie,“ sagde Posy til sidst. 

„Fordi du er hendes far.“
 „Ja.“
 „Og Evie har jo heller ikke anden familie ... hun mistede selv sine 

forældre i en ung alder. Hvordan har Clemmie det?“
 „Forbløffende godt, omstændighederne taget i betragtning, men det 

skyldes i høj grad også den måde, Evie har håndteret situationen på. 
Hun har været enormt tapper. Det har de begge to.“

 „Og du og Clemmie kommer godt ud af det med hinanden?“
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 „Ja, mere end det, mor. Jeg var enormt nervøs over at skulle møde 
hende, men det føltes fra starten fuldstændig naturligt, som om vi havde 
kendt hinanden altid. Jeg ved godt, at jeg ikke kan erstatte Evie, og det 
vil jeg slet ikke forsøge på, men jeg har tænkt mig at være der for hende.“

 „Hvad med Tammy? Hvordan har hun det med situationen?“
 „Jeg er bange for, at jeg håndterede det rigtig dårligt i forhold til 

hende,“ sagde Nick med et skuldertræk. „Jeg var så bange for at miste 
hende, at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle få fortalt hende om Clem
mie, og så stak jeg bare halen imellem benene. Hvis det ikke havde været 
for Jane og Paul, som førte os sammen igen, ville jeg aldrig have fortalt 
hende sandheden. Hun har taget det fantastisk flot, og faktisk passer 
hun Clemmie i dag. Det føles helt vildt mærkeligt, mor. Jeg har været 
alene i mere end ti år – længere end det, hvis man regner den tid med, 
hvor jeg var ulykkeligt forelsket i Evie – og pludselig lader jeg til at have 
en familie.“

 „Både Clemmie og Tammy er vidunderlige, Nick. Jeg håber, at du 
ved, hvor heldig du er.“

 „Åh ja, det gør jeg. Tammy var nervøs for at skulle være sammen med 
Clemmie i dag. Jeg håber bare, at det går godt.“

 „Det er jeg sikker på, at det nok skal. Det viser også, hvor højt Tammy 
elsker dig, Nick.“

 „Det ved jeg godt, og jeg sværger på, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, 
for at vise hende, hvor taknemlig jeg er.“

 „Elsker du hende? Gensynet med Evie må have vakt en masse gamle 
følelser til live igen.“

 „Ja, det gjorde – gør – det, men jeg tror, at jeg havde sat hende op på 
en piedestal. Det, jeg føler for Tammy, er helt anderledes. Det føles ...“ 
Nick ledte efter det rigtige ord „... virkeligt. Hun føles virkelig.“

 „Hvad med Evie? Hvem passer hende, Nick?“
 „Lige nu er hun indlagt på hospitalet i Ipswich, men når hun er 

hjemme, har hun en hjemmesygeplejerske døgnet rundt.“
 „Jeg ville ønske, jeg havde vidst det – jeg kunne have hjulpet hende 

– men hun gjorde det meget klart, at hun ikke ønskede at omgås mig.“
 „Hun skammede sig og var forlegen over det, hun havde gjort, mor, 
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men nu hvor du ved det hele, er jeg sikker på, at hun med glæde vil lade 
dig tage del i Clemmies liv.“

 „Du må i hvert fald forsikre hende om, at jeg vil hjælpe Clemmie på 
enhver tænkelig måde, Nick.“ Posy rømmede sig og rejste sig op. „Nu 
må vi hellere få noget at spise, begge to. Suppe?“

 „Lyder dejligt, mor.“
 Posy fyldte to skåle og tog det varme brød ud af ovnen.
 „Og hvad er der så sket her?“ spurgte Nick.
 „Temmelig meget, er jeg bange for, og noget af det er ikke ret godt.“
 „Sam?“ gættede Nick, belært af erfaring.
 „Ja,“ svarede hun, idet hun satte sig ned. „Men lad os spise suppen, 

inden den bliver kold. Det er en trist historie.“
 Over kaffen bagefter fortalte Posy, hvordan salget af Admiral House 

var gået i vasken.
 „Jeg er ked af at sige det, men det er uhyre typisk for Sam. Vil politiet 

fastholde sigtelsen?“
 „Hvis han vidner imod Ken Noakes, hvilket jeg er sikker på, at han 

vil, slipper han sandsynligvis med en advarsel. Men jeg er bange for, at 
der er sket noget andet og langt mere alvorligt, Nick.“

 Posy fortalte med tungt hjerte Nick, hvordan hans bror havde mis
handlet sin kone.

 „Og han nægter stadig at lade sig indlægge på en afvænningsklinik, 
som kan hjælpe ham. Han mener ikke, at han har noget problem.“

 „Det har han, mor,“ sagde Nick bestemt. „Det kunne jeg have fortalt 
dig for mange år siden. Han var voldelig over for mig igennem det meste 
af min barndom.“

 Nick så Posy blive fuldstændig hvid i ansigtet.
 „Det gør mig ondt, mor. Det må være skrækkeligt for dig at få det 

at vide sådan her, men du skal vide, at hans behandling af Amy ikke er 
en enlig svale. Jeg ved, at han også var voldelig over for andre drenge på 
skolen, men det lykkedes ham på en eller anden måde næsten altid at 
undgå at blive straffet.“

 „Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, Nick. Hvor slemt gik det ud over 
dig?“
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 „Alle brødre slås, men du ved, at jeg ikke var særligt aggressiv, så jeg 
gav ikke rigtig igen. Det holdt i hvert fald op, da jeg var tretten og blev 
højere og stærkere, end han var. Jeg er bange for, at jeg gav ham et par 
slag, han aldrig vil glemme. Siden lod han mig være i fred.“

 „Jeg burde have opdaget det ... Hvorfor sagde du ikke noget, Nick?“
 „Jeg var alt for bange for hans hævn. Det er sådan, voldelige typer 

slipper godt fra det. Amy burde gå til politiet. Sam fortjener i hvert fald 
at blive straffet, det er helt sikkert. Er du okay, mor?“

 „Helt ærligt ... nej. Hvordan skulle jeg kunne være det? Da I var 
børn, tænkte jeg nogle gange, at Sam var så svær at styre, fordi han 
havde mistet sin far som lille, men det har aldrig strejfet mig, at han var 
ondskabsfuld. Og den her viden om, at du levede hele din barndom i 
frygt for din bror, får mig til at føle mig som en dårlig mor. Jeg burde 
have set, hvad der foregik, og beskyttet dig, Nick, men jeg svigtede.“

 „Nej, helt ærligt ... mit liv var aldrig i fare, og du var – du er – en 
vidunderlig mor og bedstemor.“

 „Du godeste!“ Posy fandt sit lommetørklæde frem igen. „Sikke nogle 
uger det har været på alle mulige måder. Men jeg skal ikke sidde her og 
have ondt af mig selv – Evies situation sætter det hele i perspektiv, ikke? 
Jeg kan kun sige, at det gør mig meget, meget ondt, at jeg ikke så, hvad 
Sam udsatte dig for.“

 „Hør, mor,“ sagde Nick, „hvad med at overlade Sam til mig? Jeg kan 
besøge ham på vej til hospitalet og få ham overtalt til at lade sig ind
lægge.“

 Posy kiggede på ham. „Det lyder en lille smule faretruende. Du vil 
vel ikke bruge vold?“

 „Selvfølgelig ikke, mor! Det er langt mere sandsynligt, at han bliver 
voldelig over for mig. Du har gjort nok. Lad mig ordne det her.“

 „Tusind tak, Nick. Sig til ham, at det er til hans eget bedste.“
 „Det skal jeg nok. Jeg må også hellere se at komme af sted.“ Nick 

rejste sig. „Jeg tænkte, at jeg måske kunne tage Clemmie med og bo her 
i Admiral House i en periode, hvis det er okay med dig. Så er vi tættere 
på hospitalet, hvis der skulle ske noget.“

 „Det ville jeg være glad for, Nick. Men hvad med din forretning?“
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 „Der sker ikke mere før efter nytår. Jeg har for en gangs skyld styr på 
mine prioriteringer,“ sagde han med et smil.

 „Det ville være mig en glæde at støtte Clemmie, så meget som jeg 
kan. Evie også. Overbring hende mine varmeste hilsner, ikke?“

 „Jo, selvfølgelig, mor. Og når vi har lidt bedre tid, er vi nødt til at tale 
om Admiral House.“

 „Ja, det er vi. Jeg er slået tilbage til start, men det må være din mindste 
bekymring lige nu. Og bare for lige at slutte af med noget positivt, Nick, 
så ... har jeg mødt en, jeg gerne vil præsentere dig for,“ sagde Posy, da 
hun fulgte ham ud til døren.

 „Det siger du ikke? En mand?“ spurgte Nick med et lille smil på læben 
og så sin mor rødme.

 „Ja. Han hedder Freddie og er det dejligste menneske, jeg kender.“
 „Det lyder alvorligt, mor.“
 „Det er det måske også,“ indrømmede Posy. „Vi mødtes, da vi var 

meget unge, og så traf vi hinanden igen for nylig, da han flyttede til 
Southwold.“

 „Og han gør dig glad?“
 „Ja,“ nikkede Posy, „det gør han.“
 „Så er jeg glad på dine vegne. Du har været alene alt for længe.“
 „Det har du også.“ Posy kyssede ham varmt på kinden. „Farvel, Nick, 

og vær sød at ringe til mig, når du har været hos Sam.“
 „Det skal jeg nok. Farvel, mor.“

Tre timer senere, da Nick var på vej tilbage til London, ringede han til 
sin mor, sådan som hun havde bedt ham om. Telefonen blev taget næsten 
med det samme. „Hej mor, hvordan går det?“

 „Det går fint. Hvad med dig?“
 Nick kunne høre, hvor bekymret hun havde været.
 „Jeg har det godt, og det har Sam også. Vi snakkede, og han gik med 

til at lade sig indlægge. Vi fandt et behandlingssted på nettet og ringede 
til det, og jeg vender tilbage i morgen for at hente ham og køre ham 
derhen.“

 „Det var godt nyt! Var han ... hvordan tog han det, mener jeg?“
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 „Jeg tror, at nogle dage alene i det gyselige sommerhus, han har lejet, 
og uden penge til at købe sprut for har bragt ham til fornuft,“ svarede 
Nick diplomatisk. Han sparede sin mor for den vrede, Sam i første 
omgang havde udvist, og hvad det havde krævet at overtale ham.

 „Hvad med omkostningerne? Jeg har kigget på et par behandlings
steder på nettet, og de var forfærdelig dyre.“

 „Det skal du ikke tænke på, mor. Jeg betaler.“
 „Tusind tak, min skat. Jeg har været forfærdelig bekymret for ham. 

Men hvad vigtigere er: Hvordan går det med Evie?“
 „Hun er meget sløj, er jeg bange for. Hun får en masse medicin, så 

hun sov det meste af tiden, mens jeg var der. Jeg gav hende din hilsen, 
og hvis det er okay med dig, vil jeg gerne tage Clemmie med til Admiral 
House snart. Jeg tror, vi er nødt til at holde os i nærheden. Evie sagde 
også, at hun gerne ville hilse på Tammy, så måske kommer hun også 
med.“

 „Jo flere, des bedre, hvis udtrykket kan bruges i denne sørgelige 
sammen hæng. Jeg kan næsten ikke bære det på dine vegne, min dreng.“

 „Nej, det er ikke så let. Men i hvert fald – jeg skal nok snart give 
besked om, hvornår vi kommer.“

 „Okay. Kør forsigtigt, Nick, og tak for i dag.“
 „Det skal jeg nok, mor, og selv tak.“
 Nick afsluttede opkaldet og tillod sig et lille smil. Hans mor ville sand

synligvis stadig minde ham om at køre forsigtigt, når han selv engang 
var pensionist. Han havde dårlig samvittighed over at fortælle sin mor 
om Sams adfærd – han havde vidst, at hun ville blive ked af det, men 
så forstod hun i det mindste, hvorfor de aldrig havde stået hinanden ret 
nær.

 Da Nick nærmede sig Chelsea, rettede han igen tankerne mod Tam
my og Clemmie. Lige før han forlod hospitalet, havde Tammy sendt ham 
en sms for at sige, at hun tog Clemmie med hjem til sig selv, og at de 
ville bestille et par pizzaer til aftensmad. Det kunne tyde på, at mødet 
mellem dem var gået godt.

 „Hej, skat,“ sagde han, da Clemmie åbnede døren for ham hjemme 
hos Tammy.
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 „Hej far,“ svarede hun, og han kunne se, at hendes øjne strålede. „Vi 
sidder og venter på pizzaerne. Vi har også bestilt en til dig.“

 „Tak,“ sagde han, idet han gik ind og så Tammy finde tallerkener i 
køkkenet. „Har I haft en god dag?“

 „Ja, meget,“ sagde Clemmie og holdt hænderne frem for at vise ham 
sine negle. „Tammy har lakeret dem. Hvad synes du?“

 Nick kiggede ned på den turkise neglelak og nikkede. „Flot,“ sagde 
han.

 „Synes du ikke, det her hus er det pæneste, du nogensinde har set, 
far?“ spurgte Clemmie. „Det er ligesom et dukkehus, bare til voksne. 
Kan vi ikke bo her i stedet for i Battersea?“

 „Jeg tror, det er lidt for lille til os alle tre, men jo, det er et fint hus. 
Hej Tammy.“ Nick kyssede hende ærbart på kinden. „Hvordan går 
det?“

 „Det går fint,“ smilede Tammy. „Vi har haft en dejlig dag, ikke sandt, 
Clemmie?“

 „Jo. Vi havde tænkt os at se Tammys gamle Barbiefilm, mens vi spiste 
pizza, men dem har du nok ikke lyst til at se.“

 „Jeg har ikke noget imod det, hvis det er det, du har lyst til, Clem
mie.“

 „Det går nok, for Tammy siger, at jeg gerne må besøge hende en anden 
gang og sove her. Hvordan har mor det?“

 „Hun har det okay. Jeg skal hilse dig,“ svarede han. Tammy pegede 
på det glas vin, hun var ved at skænke til sig selv, og han nikkede. „Jeg 
besøgte også din farmor i dag. Hun vil gerne invitere os til at bo hos 
hende et stykke tid. Så er der ikke så langt til din mor.“

 „Må Tammy også bo der?“
 „Ja, selvfølgelig må hun det, hvis hun kan være væk fra butikken.“
 „Jeg er sikker på, at jeg kan overlade den til Meena i et par dage,“ 

sagde Tammy og rakte Nick et glas vin.
 Det ringede på døren, og Clemmie gik ud for at tage imod pizzaerne.
 „Hvordan er det gået i dag?“ hviskede Nick til Tammy.
 Tammy smilede. „Din datter er helt fantastisk, Nick. Jeg elsker hende 

allerede.“
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 Nick fik spontant tårer i øjnene, og han måtte synke en klump. „Gør 
du virkelig?“

 Tammy tog hans hånd. „Ja, det gør jeg virkelig.“
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„Nick kørte altså Sam til afvænningsklinikken i går, Amy. Hvordan 
har du det med det?“ spurgte Posy, mens de sad i malteriet og 

drak en kop te.
 „Jeg er helt ærligt lettet, Posy. Nu ved jeg i det mindste, at han ikke 

opsøger mig, mens jeg er på arbejde i morgen. Det har jeg været bange 
for.“

 „Jeg skal også fortælle dig, at Nick besøgte mig i weekenden. Han 
fortalte mig, at Sam var voldelig over for ham, da de begge to var børn. 
Det er vigtigt, at du forstår, at det ikke kun handler om dig, og at Sam 
tidligere har været voldelig over for andre. Du kan selv forestille dig, hvor 
ked af det jeg er over, at jeg ikke så, hvad der foregik lige for næsen af mig.“

 „Jeg kan forsikre dig for, at Sam altid har været vældig god til at sørge 
for, at ingen opdagede noget,“ sukkede Amy.

 „Har du talt med en advokat om at blive skilt fra ham?“
 „Jeg skal nok gøre det på et tidspunkt, men måske skal jeg vente, 

til han er færdig med sin behandling. Det bliver i det mindste ikke en 
særligt kompliceret skilsmisse, for vi har ingenting at slås om, bortset 
fra børnene.“

 „Men også på det punkt bliver du nødt til at være forsigtig, Amy. 
Medmindre der sker drastiske forandringer, er det ikke sikkert for dem 
at være alene med Sam.“

 „Det ved jeg godt, men jeg håber nu, at behandlingen virkelig kan 
forandre ham. Ved du, hvor længe han skal være på klinikken?“

 „Nick sagde mindst seks uger, og så vil lægerne vurdere, hvordan det 
går. Men nu skal jeg skynde mig videre – Nick kommer sammen med 
Tammy og Clemmie om et par timer.“

 „Clemmie? Mener du Evies datter?“
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 „Ja, sørme så. Det viser sig, at hun også er Nicks. Så Sara og Jake har 
fået en ny kusine.“

 Amy stirrede forbløffet på Posy. „Er Clemmie Nicks datter?“
 „Ja. Og Evie er desværre meget syg. Hun kontaktede Nick ud af det 

blå for at fortælle ham det.“
 „Så var det derfor, Tammy og jeg så hans bil holde uden for hendes 

hus. Tammy var overbevist om, at de havde en affære. Hun var helt ude 
af sig selv, da hun kørte herfra, men hvis hun kommer i dag, har de 
åbenbart fået talt ud om det.“

 „Ja, det har de, og jeg er meget glad på deres vegne. De kommer og 
bor hos mig for at være tættere på hospitalet. Evie har ikke langt igen. 
Men nu er jeg virkelig nødt til at gå. Måske har du og børnene lyst til 
at komme og spise aftensmad hos mig en af de nærmeste dage?“

 „Det ville være skønt, Posy. Tak, fordi du er så fantastisk.“
 „Sludder. Hvis jeg virkelig var så fantastisk, ville intet af alt det her 

med Sam være sket. Men nu må jeg løbe.“
 Posy forlod malteriet og var på vej over gården, da Freddie åbnede sin 

hoveddør.
 „Posy, kære ven, har du tid til en kop te?“
 „Beklager, Freddie, men det har jeg desværre ikke.“
 „Hvad så med et knus?“
 „Det har jeg altid tid til,“ sagde hun, idet Freddie trak hende ind til 

sig, og hun virkelig kunne ånde frit for første gang den dag.
 „Jeg ved, at du har travlt, men kan jeg ikke få en aftale med dig til 

enten frokost eller middag engang i løbet af denne uge?“
 „Jo, selvfølgelig, Freddie. Du ved, hvor gerne jeg vil se dig. Jeg har 

bare travlt, fordi Nick skal bo hos mig sammen med Tammy og Clem
mie, men vil du ikke komme og hilse på dem?“

 „Jo, det vil jeg gerne. Men pas nu på, at du ikke overanstrenger dig, 
ikke?“

 „Jeg skal gøre mit bedste, Freddie, det lover jeg.“
 „Godt,“ sagde han, idet Posy gjorde sig fri af hans favntag. „Husk, at 

du er langt over pensionsalderen og i din gode ret til at tage det stille og 
roligt.“
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 „Det skal jeg nok,“ sagde hun og kyssede ham på kinden. „Farvel, 
Freddie. Vi tales ved.“

 I bilen på vej tilbage til Admiral House tillod Posy sig et øjeblik at 
lade alt andet glide i baggrunden, mens hun tænkte på Freddie og det 
løfte om lykke, han havde bragt ind i hendes liv. Hun håbede bare, at 
hun snart ville få tid til at nyde det. Lige nu var alle hendes tanker hos 
Evie og hendes datter.

 Hjemme igen redte hun senge op til gæsterne og bagte så en kage til 
Clemmie og gjorde en tærte med laks klar til aftensmaden. Da mørket 
faldt på, tog Posy en rask spadseretur rundt i haven for at berolige 
sindet og få en mundfuld frisk luft. Hun standsede op ved tårnet og 
kiggede op mod værelset øverst, hvis vinduer var delvist dækket af 
vedbend.

 Mens Posy fordybet i tanker gik tilbage til huset, tog hun sin mobil 
op af tasken og scrollede igennem sine kontakter. Efter få sekunders 
tøven tog hun en dyb indånding og ringede op.

 „Hej Posy,“ lød den dybe, melodiøse stemme, da telefonen havde 
ringet et par gange. „Hvad skylder jeg æren? Er alt vel?“

 „‘Alt’ er lige så kompliceret, som det plejer at være, Sebastian,“ ind
rømmede Posy, „men jeg klarer mig. Hvad med dig?“

 „Åh, det går. Jeg bruger alle de udflugter, der findes – herunder en 
masse våde julekomsammener, som jeg nu ikke har særligt meget lyst 
til at deltage i – som undskyldning for ikke at sætte mig ned og skrive 
bogen færdig, men bortset fra det har jeg det udmærket, tak.“

 „Jeg tænkte faktisk på, om du kunne hjælpe mig med noget, Seba
stian.“

 „Jeg vil hjælpe dig med hvad som helst, Posy. Det ved du.“
 „Freddie siger, at han fortalte dig om min far.“
 „Ja, det gjorde han. Og nu har han åbenbart også fortalt dig historien.“
 „Ja. Det var et grimt chok, som du nok kan forestille dig, men jeg er 

ved at komme over det. Man er jo nødt til at komme videre, ikke?“
 „Jo, det er man. Og hvis nogen kan gøre det, er det dig, Posy. Du er 

det stærkeste menneske, jeg kender. Det var også det, jeg sagde til Fred
die, da han ville høre min mening om, hvorvidt han skulle fortælle dig 
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det eller ej. Han var frygtelig bekymret for at gøre dig ked af det. Han 
er enormt glad for dig, Posy.“

 „Og jeg for ham. Alt er fint imellem os nu.“
 „Det glæder mig meget,“ svarede Sebastian. „Det fortjener I begge to 

efter alle disse år.“
 „Tak, min ven. Livet har på mange måder været en udfordring i den 

seneste tid. Og hvad alt det med min far angår, har jeg forsøgt at finde 
en udvej for at lægge ham og alt, hvad der skete, bag mig. Og jeg er 
kommet på en mulig løsning, men har brug for din hjælp.“

 „Glimrende. Fortæl mig, hvad jeg kan gøre.“
 Det gjorde Posy.
 „Jeg forstår,“ sagde Sebastian efter en tøven. „Jeg kan i hvert fald ringe 

til en bekendt, der arbejder i Indenrigsministeriet. Han hjalp mig med 
min research til Skyggemarkerne, og han kan nok pege mig i den rigtige 
retning. Jeg aner ikke, om der er en standardpraksis for den slags.“

 „Måske kan de i det mindste fortælle dig, hvor han er begravet, Se
bastian. Det ville være bedre end ingenting.“

 „Ja, selvfølgelig. Jeg kontakter dig, hvis jeg finder ud af noget, og så 
kan du tage over.“

 „Tusind tak, kære ven, det sætter jeg virkelig pris på. Nu er jeg nødt til 
at løbe ind i køkkenet og se til min laksetærte, inden den bliver brændt.“

 „Jeg kan næsten dufte den herfra. Din madlavning har ødelagt alt 
for mig, Posy. Takeaway smager slet ikke, som det gjorde engang. Men 
du hører fra mig, når jeg ved noget – hej igen.“

 Posy lagde på og gik ind for at se til sin tærte.

„Nick, min skat.“ Posy kyssede sin søn varmt på kinden, da han kom 
ind ad køkkendøren.

 „Hej mor. Her dufter som sædvanlig dejligt,“ sagde han smilende og 
vendte sig mod Clemmie, som knugede hans hånd. „Din farmor bager 
verdens bedste chokoladekage.“

 „Hej Clemmie,“ sagde Posy, mens hun betragtede den blege lille pige, 
der lignede sin mor så meget. „Må jeg give dig et knus?“

 „Ja, Posy ... farmor, mener jeg,“ sagde hun og rødmede.
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 „Jeg ved godt, at det er forvirrende,“ sagde Posy, idet hun lagde armene 
omkring barnet og knugede hende ind til sig. „Men det er da dejligt, at 
vi er i familie, ikke?“

 „Jo, det synes jeg også,“ hviskede Clemmie genert.
 „Hvad siger du til at tage jakken af og spise et stykke af den chokolade

kage, din far snakkede om? Du må være sulten efter den lange rejse.“
 „Hej Posy,“ sagde Tammy, der kom ind som rosinen i pølseenden.
 „Søde ven, hvor er det dejligt at se dig igen. Lad mig sætte vand over.“ 

Posy gik hen og tog kedlen og fyldte den. „Havde I en god tur?“
 „Helt fin – vi slap i det mindste uden om myldretidstrafikken,“ sagde 

Nick med blikket limet til Clemmie, mens han tog kniven og skar et 
stykke kage til hende.

 „Når du har spist kagen, viser jeg dig, hvor du skal sove, Clemmie. 
Du får det værelse, din far havde, da han var dreng,“ sagde Posy.

 „Hvor er det et stort hus, farmor.“ Clemmies blik gled rundt i køk
kenet. „Det er ligesom et slot.“

 „Ja, det er stort, og der er brug for mange mennesker til at fylde det,“ 
svarede Posy smilende, idet vandet kom i kog.

 „Du er meget heldig, at du boede her som barn, far,“ bemærkede 
Clemmie, mens hun sirligt delte kagen i små bidder og stak dem i mun
den.

 „Ja, det er jeg vist, ikke?“
 „Skal vi nu ikke tage vores te og kage med ind i stuen?“ foreslog Posy. 

„Jeg har tændt op i kaminen.“
 En halv time senere gik Tammy ovenpå med Clemmie, så de kunne 

få pakket ud, og Posy sad tilbage foran kaminen sammen med sin søn.
 „Er der noget nyt fra hospitalet?“
 „Nej, det er desværre det samme. Jeg tager Tammy med derover i 

morgen – Evie vil gerne hilse på hende. Kan du passe Clemmie, imens 
vi er væk?“

 „Selvfølgelig kan jeg det. Hun kan være på galleriet sammen med 
mig i et par timer. Hvordan har hun det?“

 „Hun ved, at hendes mor stadig ligger på hospitalet. Evie vil ikke have 
besøg af hende, før hun er hjemme igen, men jeg er bange for, at hun 
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ikke kommer hjem igen,“ sukkede Nick. „Jeg ville bare ønske, at julen 
ikke var lige oppeover – det hele føles endnu værre, fordi alle andre er i 
julehumør.“

 „Lad os gøre vores bedste for, at Clemmie føler sig velkommen her. 
Juletræet kommer i morgen eftermiddag, og så kan hun hjælpe mig med 
at pynte det.“

 „Måske kan du også besøge Evie, afhængigt af hvordan hun har det.“
 „Selvfølgelig, min skat. Nu må jeg hellere komme i gang med at gøre 

aftensmaden klar.“
 Efter at de havde spist, tog Nick Clemmie med op for at lægge hende 

i seng, mens Tammy og Posy vaskede op side om side.
 „Amy fortalte mig, at du opdagede, at Nick besøgte Evie,“ sagde Posy 

forsigtigt.
 „Ja, det gjorde jeg.“
 „Jeg synes, det tjener dig til stor ære, at du er indstillet på at støtte 

ham og Clemmie.“
 „Jeg elsker ham, Posy,“ kom det fra Tammy uden omsvøb. „Jeg må 

indrømme, at jeg havde mine tvivl med hensyn til at være stedmor for 
Clemmie – indtil i lørdags var jeg slet ikke sikker på, at jeg ejede mo
derlige følelser – og jeg var bekymret for, hvordan Clemmie ville opfatte 
mig. Men hun tacklede situationen så flot, Posy. Det var, som om hun 
forstod, hvor nervøs jeg var, og hun kunne ikke have gjort det nemmere 
for mig at komme til at holde af hende. Hun er simpelthen så sød, og 
det skræmmer mig næsten, hvor stærk min trang til at beskytte hende 
allerede er.“

 „Så er det det, du skal fortælle Evie, når I mødes i morgen, Tammy.“
 „Åh, jeg frygter virkelig for det møde, Posy,“ sukkede Tammy. „Tror 

du virkelig, hun har lyst til at høre det? Tror du ikke, hun vil føle, at jeg 
er ved at tage hendes barn fra hende eller sådan noget?“

 „Jeg tror, at det er nøjagtig, hvad hun ønsker og har behov for at høre, 
Tammy. Det eneste, der betyder noget, er, at hendes lille pige er elsket 
og beskyttet. Sådan ville jeg i hvert fald have det, hvis jeg var hende.“

 „Jeg tror ikke, jeg er ret god til den slags situationer,“ indrømmede 
Tammy. „Jeg bryder nok bare sammen og græder helt ubehersket.“
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 „Du troede ikke, at du ville være nogen god mor, Tammy, men nu 
står det klart, at du tog fejl. Alt det her er meget på én gang, men du må 
bare tage en dag ad gangen. For mit eget vedkommende er jeg lykkelig 
over, at du er der for min søn og mit barnebarn, og når Evie først har 
mødt dig, er jeg sikker på, at hun også vil være det.“

 „Tusind tak, Posy. Jeg sætter virkelig pris på din opbakning. Og nu 
må jeg hellere gå op og sige godnat til Clemmie,“ sagde Tammy og tør
rede hænderne i viskestykket.

Tammy havde kvalme, da Nick førte hende igennem hospitalet til Evies 
stue. Hun havde aldrig haft et godt forhold til hospitaler – hun var 
rædselsslagen over alle apparaterne, der konstant summede og bippede 
og registrerede livets ebbe og flod hos den patient, de var forbundet til.

 „Hun er lige her.“ Nick pegede på døren.
 „Åh gud.“ Tammy klyngede sig til ham. „Jeg er altså ikke sikker på, 

at jeg kan klare det her, Nick. Jeg ...“ 
 „Det skal nok gå fint, skat, det lover jeg. Hun sover næsten hele tiden 

nu, og jeg er hos dig, så du skal ikke være bange, okay?“ Han løftede 
hendes hage og så hende ind i øjnene.

 „Okay. Undskyld.“
 Nick skubbede døren op og gik ind på stuen. Tammy stirrede på den 

lille blege skikkelse i sengen. Det var, som om alle apparaterne omkring 
Evie gjorde hende endnu mindre og fik hende til at se ud, som om hun 
var på alder med sin datter.

 „Sæt dig der,“ hviskede Nick og pegede på en stol.
 Tammy satte sig ved siden af Nick med blikket rettet mod det ap

parat, der viste Evies støtte hjerterytme. Det var helt utænkeligt, at 
en kvinde på hendes egen alder lå for døden her. Tammy sank en stor 
klump. Hun havde trods alt ingen ret til at græde, for hun kunne se 
frem til at dele resten af livet med den mand, hun elskede, og Evies 
højtelskede datter.

 Til sidst sitrede Evies lange øjenvipper, og hun åbnede øjnene.
 Nick tog straks Evies hånd.
 „Hej, søde. Det er Nick. Har du sovet godt?“
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 Evie smilede ganske svagt og nikkede næsten umærkeligt.
 Nick stak hånden i jakkelommen og fandt et kort helt dækket af små 

røde hjerter, som Clemmie havde tegnet. „Clemmie gav os det her med 
til dig.“ Nick holdt det foran Evies ansigt, så hun kunne se det. „Skal 
jeg læse, hvad der står?“

 Endnu et næsten umærkeligt nik.
 „Kære mor, jeg savner dig, og jeg elsker dig meeeeegameget. Fortæl 

far, hvornår jeg må besøge dig. Knus og kærlig hilsen Clemmie.“
 Tammy så en tåre i Evies øjenkrog og hørte hende synke med besvær.
 „Evie, jeg tog Tammy med i dag, fordi du gerne ville møde hende. 

Hun er lige her.“
 Evie drejede langsomt ansigtet om mod Tammy og stirrede på hende. 

Tammy blev varm i kinderne af forlegenhed.
 „Hej Evie. Jeg hedder Tammy. Det glæder mig at hilse på dig.“
 Evie smilede og stak sin lille lyserøde tunge ud for at væde læberne. 

„I lige måde,“ hviskede hun. Hun rakte en mager arm ud mod Tammy 
og åbnede hånden. Tammy tog den blidt.

 „Du er meget smuk, ligesom Nick sagde.“
 „Ja, han lader til at have en god smag i kvinder,“ sagde Tammy smi

lende og gav Evies hånd et klem.
 „Ja.“ Evie tav lidt, som om hun skulle samle kræfter til at sige mere. 

„Har du mødt ... Clemmie?“
 „Ja, det har jeg. Hun er det kæreste barn, Evie. Du har virkelig gjort 

et fantastisk stykke arbejde med hende. Jeg ...“ Tammy prøvede at holde 
tårerne tilbage. „Du må være utroligt stolt af hende.“

 „Ja, meget.“
 Tammy så Evies øjenlåg glide i igen, og der kom en sygeplejerske ind 

på stuen.
 „Hej, jeg skal bare lige tjekke Evies tal og medicin,“ sagde hun mun

tert, idet hun tog det clipboard, der hang på fodenden af sengen. Tammy 
spurgte undrende sig selv, hvordan i alverden sygeplejersken kunne smile, 
når hun stod over for den slags situationer hver dag.

 „Alt er, som det skal være,“ bekræftede sygeplejersken. „Så jeg vil lade 
jer få fred igen.“
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 Da sygeplejersken var gået, sov Evie videre. Nick vendte sig mod 
Tammy. „Du klarer det fint,“ sagde han beroligende. „Hvad siger du til 
en kop te? Jeg kan hente et par kopper i caféen, mens hun sover.“

 Tammy ville sige, at hun havde brug for ham, og bede ham om at 
blive, hvis hun skulle klare det her, men hun lod ham gå. Hun speku
lerede på, hvordan Meena klarede sig i butikken, og på varelageret, der 
skrumpede, og så kiggede hun ned på Evie og indså, at intet af det betød 
noget. Det eneste, der betød noget, var repræsenteret lige her – at tage 
sig så godt af denne kvindes barn, som hun kunne.

 „Tammy?“
 Evies stemme trak hende tilbage til virkeligheden.
 „Ja?“
 „Hvor er Nick?“
 „Han henter te – han vender tilbage om et øjeblik, det lover jeg.“
 „Nej, jeg er glad for, at vi er alene. Jeg vil bare sige, at jeg er glad for, 

at Clemmie har dig. Nick er ...“ Evie sank med besvær „... rar, men han 
er en mand, ikke?“

 „Ja, jeg forstår, hvad du mener,“ smilede Tammy.
 „Clemmie har brug for en kvinde, en mor. Er du ... er du indstillet 

på det?“
 „Åh, fuldstændig, Evie. Jeg fortalte Posy så sent som i går aftes, at 

jeg havde været bekymret over, at jeg måske ikke var så moderlig, men 
så mødte jeg Clemmie og faldt pladask for hende. Jeg føler allerede en 
latterlig trang til at beskytte hende.“

 „Godt. Det glæder mig.“ Evie nikkede. „Jeg ved ... at jeg ikke har 
langt igen. Jeg vil gerne ... se Clemmie ... og sige farvel.“ Hun bed sig 
hårdt i læben og nikkede.

 „Hvornår vil du gerne se hende?“
 „Så ... snart som muligt.“
 „Okay, det siger jeg til Nick.“
 „Pas godt på hende for mig, ikke? Elsk hende for mig ...“ 
 „Det skal jeg nok, Evie, det lover jeg.“
 „Tak.“
 Evies øjne gled i igen, netop som Nick vendte tilbage med teen.
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 „Alt okay, skat?“ spurgte han, idet han satte sig ned og rakte Tammy 
et plastikbæger med te. Så strøg han blidt en tåre væk fra hendes kind.

 „Evie sagde lige, at hun gerne vil have besøg af Clemmie ... for at sige 
farvel. Så snart som muligt.“

 „Okay.“ Nick tog en slurk af sin te, og så sad de i tavshed, mens Evie 
sov. Fyrre minutter senere var hun stadig ikke vågnet op igen, og Nick 
gav tegn til, at de skulle gå.

 „Jeg talte med lægen på vej tilbage med teen,“ sagde han, da de gik 
hen ad gangen. „Jeg kører dig hjem nu, og så vender jeg tilbage med 
Clemmie i aften. Evie har ret – det er tid til, at de får sagt farvel.“

 „Okay,“ sagde Tammy.
 „Jeg får mor til at køre med, så hun kan tage Clemmie med tilbage, og 

så bliver jeg hos Evie,“ sagde han, idet de trådte ud ad hovedindgangen 
og Tammy tog nogle dybe indåndinger i den friske luft. „Jeg synes ikke, 
Evie skal være alene, når ...“ 

 „Nej, selvfølgelig ikke, Nick. Posy og jeg passer på Clemmie, så du 
kan være der for Evie,“ sagde hun, da de satte sig ind i hans bil.

 „Og det har du ikke noget imod?“
 „Imod? Selvfølgelig har jeg ikke noget imod det.“
 „Det er der nogle kvinder, der ville have,“ sagde Nick og startede bilen. 

„Jeg elskede hende trods alt engang, og jeg er klar over, at hele den her 
situation ikke er nogen ideel start på forholdet imellem os.“

 „Stop, Nick. Hvis ikke jeg ønskede at være her for dig og Clemmie, 
så ville jeg ikke være her, vel? Lige nu har Evie mere brug for dig, end 
jeg har.“

 „Tak, Tammy.“ Han smilede svagt, da de kørte. „Det var godt, at du 
besøgte hende i dag. Hvad sagde hun ellers?“

 „Hun sagde ...“ Tammy sank en klump „... at jeg skulle tage mig af 
Clemmie for hende. Jeg sagde, at jeg ville gøre mit bedste.“

 „Det gør du allerede, skat, og jeg kan slet ikke takke dig nok.“

Tammy havde lige vinket farvel til Nick, Clemmie og Posy, der skulle 
på hospitalet, og var ved at skænke et stort glas hvidvin til sig selv, da 
hun så en bil komme ind ad indkørslen.
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 „Hvem i alverden kan det nu være?“ hviskede hun til sig selv, idet 
bilen kørte om til køkkendøren.

 Hun kiggede ud ad køkkenvinduet og så Amy komme gående hen 
mod døren.

 „Er der nogen hjemme?“ råbte Amy, da hun trådte ind.
 „Ja, mig!“ svarede Tammy og gik hen og kyssede Amy varmt på kin

den. „Hvor er det skønt at se dig igen. Jeg troede, at Posy havde fortalt dig, 
at hun ville tage på hospitalet sammen med Nick og Clemmie i aften.“

 „Det gjorde hun, ja, men det er dig, jeg vil tale med, og Freddie sagde, 
at han godt kunne passe børnene lidt. Han er fantastisk – har du mødt 
ham endnu?“

 „Næ, hvem er han?“
 „Posys ‘herreven’, som hun kalder ham. Men han er også min red

ningsmand. Han er virkelig noget særligt, og jeg kan godt sige dig, at 
hvis det ikke var, fordi Posy havde snuppet ham, så tror jeg godt, jeg 
ville gifte mig med ham,“ sagde Amy med et stort smil. „Giver du et 
glas vin?“

 „Selvfølgelig,“ sagde Tammy og skænkede et glas til hende. „Hold da 
op, Amy,“ tilføjede hun, idet hun rakte hende glasset, „Nick har fortalt 
mig, hvad du har været igennem, siden vi sås sidst, men du ser utroligt 
godt ud.“

 „Nu hvor jeg er kommet mig over chokket, har jeg det også meget bedre. 
Det er nok lettelsen over at vide, at Sam ikke kan få fat i mig, og at jeg ikke 
længere skal have ondt i maven over at høre hans nøgle i døren ... skål.“

 De klinkede glassene sammen.
 „Du burde have sagt noget, Amy – jeg ville have gjort hvad som helst 

for at hjælpe dig.“
 „Ja, det ved jeg godt, men jeg var alt for bange for hans hævn. Sam 

ville have nægtet alt. Du har truffet ham – du ved, hvordan han er. Han 
kan charmere trusserne af en nonne.“

 „Han charmerede bestemt ikke mig,“ gøs Tammy. „Jeg har truffet 
typen før.“

 „Har du?“ spurgte Amy og betragtede hende nøje, mens de satte sig 
ved bordet i køkkenet.
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 „Ja, desværre. Men til mit store held havde jeg ikke børn, og jeg var 
økonomisk uafhængig og i et job, der sendte mig ud i alle verdenshjørner. 
Jeg kunne slippe væk, mens det var langt sværere for dig. Så ja, jeg ved 
en smule om, hvad du har været igennem. Det handler udelukkende om 
kontrol, forklarede min psykolog mig bagefter. Utilstrækkelige mænd 
der kun kan føle sig magtfulde ved at kontrollere deres kvinder med 
vrede og vold. Lad os skåle for, at han er borte.“

 „Det varer desværre ikke evigt. Han skal måske kun være på afvæn
ningsklinikken i seks uger.“ Amy gøs. „Og det fører mig frem til noget, 
jeg har brug for at vende med dig. Jeg har hørt fra Posy, at Sam også 
bankede Nick, da de var børn. Og jeg har snakket med Freddie, som har 
været advokat, og jeg ... jeg har altså besluttet mig for at gå til politiet.“

 „Okay. Hvordan har du det med det?“
 „Jeg er bange, jeg føler mig illoyal, og jeg har dårlig samvittighed ...“ 

Amy trak på skuldrene „... men som både Posy og Freddie sagde til mig, 
så kan Sam gøre det igen imod en anden, hvis jeg lader være. Og det kan 
jeg ikke have på min samvittighed. Hvad synes du?“

 „Jeg synes, at det er utroligt modigt af dig, Amy, og at det er det helt 
rigtige at gøre.“

 „Men hvad mon Posy vil sige? Hun har støttet mig på alle mulige 
måder, men når alt kommer til alt, er Sam jo hendes søn.“

 „Det ved jeg, og jeg forstår godt, at du er bekymret, men jeg er sikker 
på, at Posy vil være enig i, at du bør gøre det.“

 „Ifølge Freddie vil Sam sandsynligvis ikke få nogen lang fængsels
straf – det, at han allerede har ladet sig indlægge for at tage hånd om 
sine problemer med alkohol og vrede, vil vise dommeren, at han virkelig 
har taget ansvar for sine handlinger. Han slipper måske endda med en 
betinget straf, men det er heller ikke det vigtigste. Jeg vil bare have, at 
det, han gjorde imod mig, fremgår af hans straffeattest, så det står der 
sort på hvidt, hvis han nogensinde gør noget lignende igen. Jeg frygter 
virkelig hele processen – tanken om at skulle vidne imod min mand i 
retten ...“ Amy gøs. „Men han kunne nemt have slået mig ihjel den aften, 
og jeg kan ikke være ansvarlig for, at han gør noget lignende imod en 
anden.“
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 „Nej, det kan du ikke, og vi vil alle sammen støtte dig hele vejen, det 
lover jeg. Jeg er virkelig stolt af dig, Amy. Alt for mange kvinder er helt 
forståeligt så bange for at slæbe en voldsmand i retten, især hvis det er 
deres mand eller partner, at de aldrig gør det. Hvis flere af os gjorde det, 
ville det måske gå op for mændene, at de ikke kan slippe godt fra det.“ 
Tammy rakte hen over bordet og gav Amys hånd et klem. „Gør det for 
os alle sammen, Amy, men først og fremmest for din egen og dine dejlige 
børns skyld.“

 „Jeg venter til efter jul – familien Montague har nok at se til lige 
nu – men tusind tak for din støtte, Tammy.“ Amys øjne var blanke, og 
hun tog en stor slurk af sin vin. „Lad os tale om noget andet. Hvordan 
går det med Evie?“

 „Ikke ret godt, er jeg bange for. Jeg besøgte hende i dag.“
 „Og?“
 „Jeg tilbragte det meste af tiden med at koncentrere mig om ikke at 

bryde hulkende sammen hen over sengen. Det er bare så forfærdeligt, 
Amy. Clemmie er med på hospitalet i aften, så Evie kan sige farvel til 
hende.“

 „Livet kan virkelig være hårdt, hva’? Stakkels Nick og stakkels Clem
mie.“

 „Ja. Nick er enormt sød og omsorgsfuld over for hende.“
 „Nick er en god mand, Tammy. Du skal ikke været bekymret for, at 

han og Evie ...“ 
 „Nej, det er jeg heller ikke længere, Amy. Jeg er bare glad for, at Evie 

kan have ham hos sig nu.“
 „Hvordan kan to brødre være så forskellige?“ Amy sukkede. „Det ser 

i hvert fald ud, som om jeg valgte den forkerte.“
 Tammy nippede til sin vin og kiggede på Amy. „Har du hørt fra 

Sebastian for nylig?“
 „Næ, hvorfor skulle jeg det?“
 „Til min åbningsfest så I ud, som om I var ... ja, som om I var et par, 

hvis sandheden skal frem.“
 „Det var vi også, i hvert fald for en tid. Jeg skulle faktisk lige til at 

forlade Sam, da han blev sigtet for at have svindlet sammen med Ken 
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Noakes. Da han så blev løsladt mod kaution, kunne jeg ikke gøre det. 
Jeg sagde til Sebastian, at det var slut, og at jeg aldrig ville se ham igen.“

 „Okay. Men er det slut? Også nu hvor du har forladt Sam?“
 Amy stirrede blindt frem for sig. „Jeg bliver ved med at sige til mit 

hjerte, at det er slut, men det er, som om det ikke hører efter. Men jeg 
havde chancen og greb den ikke. Og nu er jeg desuden nødt til at kon
centrere mig om børnene. De har lige mistet deres far.“

 „Du har altså ikke tænkt dig at fortælle Sebastian, at du har forladt 
Sam?“

 „Nej,“ sagde Amy bestemt. „Jeg er også sikker på, at han har glemt 
alt om mig. Jeg var nok bare lidt tidsfordriv, mens han boede her.“

 „Som jeg opfattede det, var du en hel del mere end det, Amy.“
 „Jeg beklager virkelig meget, Tammy, men kan vi ikke tale om noget 

andet?“
 „Jo, selvfølgelig. Undskyld. Hvordan har børnene det?“
 „De har det virkelig godt.“ Amys ansigt lyste op. „De elsker deres nye 

hjem og den nye babysitter, altså Freddie. Han forkæler dem helt vildt. 
Har du og Nick for resten fundet ud af, hvor I vil tilbringe julen?“

 „Jeg tror helt ærligt, at det kommer an på Evie. Vi har ikke lagt nogen 
planer endnu.“

 „Nej, det er klart. Men det glæder mig virkelig, at I to fandt sammen 
igen, Tammy. Og velkommen til moderskabet.“ Amy smilede, og de 
klinkede glassene sammen igen.

 „Ja. Det er nok lidt tidligere, end jeg havde tænkt mig, men Clemmie 
er den sødeste lille pige, og så er jeg i det mindste sluppet for at skulle 
føde hende.“

 „Sandt nok,“ lo Amy, „men den oplevelse får du sikkert også en dag. 
Er du og Nick flyttet sammen inde i London endnu?“

 „Nej, for Clemmie skulle lige have lidt tid til at lære mig at kende. 
Men jeg tror, at jeg flytter ind i Nicks nye hus i Battersea efter jul.“

 „Jeg håber virkelig, at I gifter jer, Tammy. Det ville være skønt at have 
en fest at glæde sig til.“

 „Lad os nu tage én ting ad gangen, men ja, det vil jeg også gerne, og 
det ville sikkert være godt for Clemmie. Jeg er dog nødt til at vente på, 
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at han frier til mig.“ Tammy smilede. „Det er, som om vi gør det hele i 
omvendt rækkefølge.“

 „Ja, sådan er det jo med moderne familier. Har Posy for resten beslut
tet, hvad hun vil stille op med Admiral House?“

 „Vi snakkede kort om det her i formiddags – jeg tror, at hun sætter 
det til salg i januar.“

 „Hvor er det trist. Huset har været i hendes families eje i tre hundrede 
år. Og det er så utroligt smukt. Sebastian var dybt forelsket i det, og det 
er jeg også. Jeg er nødt til at male det, inden det bliver solgt. Jeg tænkte 
på at give Posy maleriet i halvfjerdsårs fødselsdagsgave.“

 „Fylder Posy halvfjerds?“ spurgte Tammy forbløffet. „Jeg ville have 
gættet på, at hun var ti år yngre.“

 „Jeg ved det. Hvis bare vi andre havde så meget energi. Men nu må jeg 
hellere køre tilbage og redde Freddie fra at skulle se Muppets Juleeventyr 
for tolvte gang. Det har været virkelig hyggeligt at se dig, Tammy, og 
hvis du får tid, må du endelig kigge forbi og se, hvor jeg bor. Det er 
tæt på hovedgaden. Bare ring i forvejen, så kan jeg give dig nærmere 
instrukser. Og tag Clemmie med, så hun kan hilse på sin lille frække 
fætter og sin søde kusine.“

 „Det vil jeg gerne, hvis vi får tid. Det var skønt at se dig igen, Amy.“ 
Tammy rejste sig og kyssede hende på kinden. „Pas godt på dig selv, 
ikke?“

 „Jo, og nu kan jeg oprigtigt sige, at det vil jeg gøre. Farvel, Tammy.“
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Den følgende eftermiddag var Tammy ude at spadsere i haven med 
Clemmie og Posy, da hendes mobiltelefon ringede.

 „Undskyld mig lige et øjeblik, I to,“ sagde hun og formede ordene 
‘det er Nick’ til Posy hen over hovedet på Clemmie. Posy nikkede og 
gennede Clemmie videre, så Tammy kunne tale ugenert.

 „Det er Tammy.“
 „Hej, det er Nick. Evie døde for tyve minutter siden.“
 Hun kunne høre trætheden og tomheden i hans stemme. „Det gør 

mig meget ondt, Nick.“
 „Tak. Jeg har en del papirarbejde at ordne her, er jeg bange for, men 

så kommer jeg hjem. Lad være med at sige noget til Clemmie, før jeg er 
der, ikke? Jeg bør selv fortælle hende det.“

 „Ja, selvfølgelig. Pas godt på dig selv, min skat. Jeg elsker dig.“
 Tammy så ud over den disede have og mærkede den beroligende duft 

af brænderøg. Posy var i gang med at klippe nogle kviste kristtorn af en 
busk, mens Clemmie holdt fast i stigen. Tammy gik hen mod dem, og 
mens Posy klatrede ned, søgte hendes blik Tammys. Tammy rystede let 
på hovedet, og Posy nikkede.

 „Jeg lader omsider til at have fundet et familiemedlem, der deler min 
li den skab for havebrug. Er det ikke rigtigt, Clemmie?“ spurgte Posy 
smilende.

 „Jo, jeg elsker blomster og buske, og farmor vil lære mig alt om dem, 
når de begynder at springe ud til foråret.“

 „Ja, det kan du tro. Skal vi nu ikke gå ind og få os et dejligt krus varm 
kakao og et stykke kage? Der er ved at være koldt og mørkt herude.“

 Men de gik tilbage til huset, kiggede Tammy op mod himlen og så 
en enkelt stjerne blinke.
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 Gud være med dig, kære Evie. Jeg lover, at jeg vil gøre mit allerbedste for 
at passe på din datter ...

 Nick vendte tilbage en time senere, bleg og fortrukken. Han tog 
Clemmie med ind i stuen, hvor hun og Posy havde stillet juletræet op, 
og lukkede døren bag dem.

 „Jeg trænger til et stort glas vin, og det gør du vist også,“ sagde Posy 
trist, idet hun tog flasken ud af køleskabet.

 „Ja tak, Posy.“
 De to kvinder sad tavse sammen ved bordet, begge fordybet i egne 

tanker.
 „Jeg var kun en lille smule yngre end Clemmie, da jeg fik at vide, 

at min far var død,“ sagde Posy til sidst. „Forskellen var, at jeg var helt 
uforberedt. Men hvor meget hendes mor end har gjort for at forberede 
hende, bliver det ikke nemt. Hun vil være knust. Indtil nu har det kun 
været noget, der ville ske i fremtiden, og nu er det virkelighed.“

 „Hvordan døde din far, Posy?“
 „Det er en temmelig lang historie, Tammy.“ Posy smilede sørgmodigt. 

„Der skete for nylig noget, som gjorde, at jeg følte, at jeg mistede ham 
på ny.“

 Begge kvinder hørte døren til stuen gå op og så Nick komme ud med 
Clemmie i favnen. Hendes ansigt var skjult ved hans hals.

 „Hun sagde, at hun gerne ville ud til dig, mor,“ sagde han, idet han 
satte hende på skødet af Posy.

 Tammy fangede et glimt af Clemmies forgrædte ansigt og mærkede 
sit hjerte springe et slag over af kærlighed. Da Posy havde fået Clemmie 
sat til rette på sit skød, tog Nick Tammys hånd.

 „Der er vel ikke mere af den vin?“ spurgte han.
 Tammy hentede flasken og et glas mere, og de forlod køkkenet.
 „Hvordan tog hun det?“
 „Meget roligt, alt taget i betragtning. Hun var jo forberedt, da Evie 

sagde farvel til hende i går,“ sagde han, idet de satte sig foran kaminen 
i stuen. „Men hun er selvfølgelig alligevel meget ked af det.“

 „Ja, det er klart.“
 „Jeg sagde, at hendes mor stille og roligt svævede op i himlen, hvilket 
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er sandt. Evie faldt i søvn og vågnede bare ikke op igen. Det var godt, 
at det skete sådan, Tammy. Hun har haft så mange smerter. Jeg ...“ 

 Det var Nicks tur til at græde. Tammy trak ham ind i sin favn og lod 
ham hulke stille mod sin skulder.

 „Det gør mig meget, meget ondt,“ hviskede Tammy.
 Nick rettede sig op og tørrede øjnene i sin trøje. „Du må undskylde, 

at jeg sådan græder på dig, Tammy. Jeg er nødt til at tage mig sammen 
for Clemmies skyld. Der er ting, der skal ordnes – Evies begravelse, for 
bare at nævne én – men hun bad om noget meget stilfærdigt i den lokale 
kirke. Og så er der huset i Southwold – Clemmie arver naturligvis alt, 
hvad der er. Evie mente, at det var bedst at sælge det og bruge pengene 
på Clemmies kostskole og senere universitetet.“

 „Det kan organiseres hen ad vejen, Nick. Det vigtigste lige nu er, at 
vi alle sammen tager os af Clemmie.“

 „Ja.“ Nick sendte hende et svagt smil. „Tak, fordi du er så vidunderlig. 
Jeg er virkelig ked af, at jeg er ...“ 

 „Tys, Nick. Det er sådan, kærlighed er, ikke? At holde sammen i 
medgang og modgang.“

 „Så lad os håbe, at der er noget medgang på vej.“
 „Det er der, Nick, det lover jeg,“ sagde Tammy inderligt.

Evie blev begravet en uge senere på en grå og trist onsdag. De få frem
mødte kørte bagefter ud til Admiral House for at drikke et glas gløgg 
og spise en af Posys hjemmebagte mincepies.

 „Hvor er jeg stolt af hende,“ sagde Posy til Nick, da de så Clemmie 
sidde på gulvet i køkkenet sammen med sin nye fætter og kusine. „Hun 
ser ud til at have indstillet sig på sit nye liv. Har du besluttet, om du 
sender hende tilbage til kostskolen efter juleferien?“

 „Vi har snakket om det, og Clemmie siger, at hun gerne vil blive ved 
med at gå på skolen foreløbig. Hun har fået en masse nye venner der, og 
der er også en form for kontinuitet i det, hvilket jeg tror, hun har brug 
for,“ svarede Nick.

 „Hej Posy,“ sagde Marie, der var slentret hen til dem. „Hej Nick.“
 „Hej Marie, tak, fordi du kom,“ sagde Nick høfligt.
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 „Intet at takke for. Evie og jeg var slyngveninder som børn. Vi havde 
så mange drømme ...“ Marie rystede på hovedet. „Hvem skulle have 
troet, at Evies fremtid skulle slutte her.“

 „Ja, det er utroligt trist,“ sukkede Posy.
 „Jeg er klar over, at det ikke lige er tiden, men har du tænkt over, hvad 

du vil stille op med Admiral House?“ spurgte Marie.
 „Nej, ikke rigtig, min ven, men jeg skal nok give dig besked som den 

første,“ sagde Posy irriteret.
 „Jeg kigger forbi efter jul med henblik på at sælge Evies hus,“ sagde 

Nick.
 „Alle tiders. Det bliver der ingen problemer med. Clemmie bliver 

formentlig rigere end alle os andre. Du kan bare ringe, når du er klar,“ 
sagde Marie med et nik og gik.

 Nick så udtrykket i Posys ansigt. „Livet går videre, mor,“ sagde han. 
„Sådan er det bare.“

 „Det ved jeg godt. Det gjorde det også, da jeg mistede din far.“ Posy 
vendte sig om for at se på Freddie, som var elegant klædt i en mørk habit. 
Han var fordybet i samtale med Tammy.

 „Han virker mægtig sød,“ sagde Nick med et stort smil.
 „Det er han også. Jeg føler mig meget heldig.“
 „Det var også på tide, at du fandt en til at tage sig af dig.“
 „Jeg håber da, at vi skal tage os af hinanden,“ smilede Posy. „En dag 

skal jeg nok fortælle dig alt om ham og grunden til, at det ikke blev os 
for mange år siden. Har I for resten besluttet jer for, hvor I vil holde jul, 
Nick?“

 „Jeg talte med Tammy og Clemmie om det i går aftes, og vi vil gerne 
være her hos dig, hvis det er i orden.“

 „Selvfølgelig er det det, Nick. Freddie, Amy og børnene kommer også. 
Det er også en svær tid for dem – den første jul uden deres far. Men lad 
os gøre den så glad og munter, som vi kan.“

 Posy hørte sin mobil ringe i tasken. „Undskyld mig, Nick. Jeg må 
hellere tage den.“

 „Ja, selvfølgelig.“
 „Det er Posy.“
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 „Hej Posy, det er Sebastian.“
 „Hej Sebastian, min ven.“
 „Ringer jeg på et dårligt tidspunkt?“
 „Næ, overhovedet ikke.“ Posy forlod køkkenet og lukkede døren efter 

sig for bedre at kunne høre ham. „Hvordan er det gået?“
 „Ret fint, faktisk. Din far ligger begravet i en anonym grav på Pen

tonville Prisons område.“
 „Hvad mener du med anonym?“
 „At der ikke er nogen gravsten. Der er bare et nummer, der indikerer, 

hvor i området han blev stedt til hvile.“
 „Aha. Betyder det, at jeg kan besøge hans grav?“
 „Det er ikke almindelig procedure, men min bekendte vred en arm 

eller to om, og ja, du kan godt få lov. Hvordan passer næste fredag?“
 „Jeg kommer, uanset om det passer eller ej. Sebastian?“
 „Ja?“
 „Ville du have meget imod at tage med?“
 „Selvfølgelig ikke. Men vil du ikke hellere have et familiemedlem 

med?“
 „Nej, helst ikke. Mine sønner ved intet om det her endnu.“
 „Udmærket – jeg ville aldrig have troet, at jeg skulle sige de her ord 

til dig, men så mødes vi altså ved fængslets port klokken to på fredag, 
Posy.“

 „Perfekt. Og af hjertet tak, fordi du har arrangeret det.“
 „Det var så lidt, Posy. Vi ses på fredag. Farvel.“
 Posy brugte et øjeblik på at samle sig. Det var skæbnens ironi, at hun 

skulle erfare, hvor hendes far var begravet, netop som de begravede en 
anden, der var død alt for ung. Hun tog en dyb indånding og gik tilbage 
til køkkenet.
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„Hej Posy. Er du klar?“ Sebastian smilede ned til hende.
„Så meget som jeg nogensinde bliver, ja.“

 „Er du fuldstændig sikker på, at du vil det her? Stedet er godt nok 
en smule dystert,“ sagde han og slog ud med hånden imod bygningen 
foran dem.

 „Ja, helt sikkert.“
 „Udmærket, så gør vi det.“ Sebastian ringede på klokken og opgav 

deres navne, og lågen ind til fængslet gik op med et klik.
 Et kvarter senere førte en sekretær dem ud i haven.
 „Ifølge koordinaterne ligger Deres far begravet herovre,“ sagde hun, 

mens de krydsede plænen – og, forestillede Posy sig, utallige lig – hen 
til et sted i nærheden af den høje fængselsmur.

 „Ja,“ sagde sekretæren og kiggede igen på det printede kort, hun havde 
med. Hun pegede på en lav forhøjning i plænen lige til venstre for dem. 
„Det er ham, der ligger der.“

 „Tak.“
 „Skal jeg gå med?“ spurgte Sebastian.
 „Nej, ellers tak, det tager kun et øjeblik.“
 Posy gik hen til den aflange, lave forhøjning, som medarbejderen 

havde udpeget, med hamrende hjerte. Hun stillede sig for enden af den 
med tårer i øjnene og lagde mærke til, at intet omkring graven angav, 
hvem hendes far havde været.

 „Hej Daddy,“ hviskede hun. „Jeg er forfærdelig ked af, at du endte på 
det her hæslige sted. Du fortjente bedre.“

 Som Posy stod der, slog det hende for første gang, at han som Royal 
Air Forcepilot havde haft ret til at dræbe. Det var han blevet kaldt en 
helt og havde fået en medalje for. Men nu lå han her blandt hundredvis 
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af andre kriminelle, fordi han havde taget livet af en mand, der på gru
somste vis havde forrådt ham.

 „Du burde ikke ligge her, Daddy, og du skal vide, at jeg tilgiver dig 
og altid vil elske dig.“

 Hun åbnede den lærredstaske, hun havde med, og fandt den lille 
buket frem, som hun havde bundet af fine hvide juleroser og kviste af 
glinsende grøn kristtorn med røde bær.

 Hun lagde den oven på graven, lukkede øjnene og bad en bøn.
 Sebastian og fængselssekretæren betragtede hende fra en respektfuld 

afstand.
 „Ved hun, at der ligger to andre lig i den samme grav?“
 „Nej, og det har hun heller ikke brug for at få at vide,“ hviskede Se

bastian bestemt, da Posy slog korsets tegn for sig og gik tilbage til dem.
 „Var det det hele?“ spurgte han hende.
 „Ja, tusind tak.“
 Da de havde forladt fængslet, vendte Sebastian sig imod hende. „Hvad 

siger du til at springe ind i en taxa nu og indtage en god gang eftermid
dagste hos Fortnum & Mason?“

 „Der er intet, jeg hellere vil, Sebastian,“ svarede Posy med et smil. 
„Lad os komme væk fra det her rædselsfulde sted.“

 En halv time senere sad de i det festlige Fountain Room hos Fortnum 
& Mason. Sebastian havde bestilt et glas champagne til dem hver.

 „Lad os skåle for din far, Posy, og for dig.“ Han klinkede sit glas mod 
hendes, og de drak begge to. „Hvordan har du det, nu hvor du har set 
hans grav? Bedre eller værre?“

 „Helt sikkert bedre,“ nikkede Posy og tog en agurkesandwich. „Hvor 
rædsomt det end var, var det rart at få en afslutning på det. Nu har jeg 
sagt farvel til ham.“

 „Det var meget modigt af dig, Posy.“
 „Jeg er i hvert fald glad for, at jeg gjorde det, og jeg kan ikke takke 

dig nok for at have organiseret det. Men fortæl mig nu, hvordan det går 
med din bog?“

 „Åh, det går fremad. Jeg afleverer manus til forlaget i begyndelsen af 
februar.“
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 „Hvad skal du i julen?“
 „Ikke noget,“ svarede Sebastian. „Jeg benytter mig af lejligheden til 

at få skrevet noget i fred og ro, mens alle andre mæsker sig i julemad.“
 „Det lyder temmelig trist, hvis jeg må være så fri.“
 „Ja, det er det vel, men det er langt at foretrække frem for at tilbringe 

den hos min mor og den rædselsfulde mand, hun giftede sig med efter 
min fars død. Julen er en familiehøjtid, og jeg har ingen familie. Sådan 
er det bare.“

 „Men hvad ville du sige til at tilbringe julen sammen med min familie 
i Admiral House?“

 „Det er utroligt sødt af dig, Posy, men jeg tror ikke, din familie har 
lyst til at have mig der.“

 „Hvorfor ikke?“
 „Fordi jeg ikke er en del af familien,“ mumlede Sebastian, mens han 

smurte en scone.
 „Jeg tror faktisk, min familie ville blive glad, Sebastian. Særligt én 

person.“
 „Og hvem skulle det så være?“
 Posy så granskende på ham, hvorefter hun udvalgte sig endnu en 

sandwich. „Amy, selvfølgelig.“
 Sebastian rødmede helt op til hårrødderne.
 „Og lad nu være med at sige, at du ikke aner, hvad jeg taler om, Se

bastian, for det ville være løgn, og jeg har hørt alle de løgne, jeg gider at 
høre lige foreløbig.“

 „Okay, så siger jeg det ikke.“ Han tog sit glas og drak en stor slurk 
champagne. „Hvor vidste du det fra?“

 „Det lyste ud af dig.“
 „Det er meget muligt, men Amy har gjort det helt klart for mig, at 

hun aldrig vil forlade Sam.“
 „Og det var grunden til, at du så brat forlod Admiral House.“
 „Ja. Tilgiv mig, Posy, men du må jo være rasende på mig. Sam er din 

søn, og ...“ 
 „Amy har forladt ham, Sebastian. Han overfaldt hende, men gjorde 

takket være Freddie ikke så meget skade, som han kunne have gjort. 

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   504 09-09-2019   14:30:59



505

Sam er for tiden indlagt på et behandlingssted i Essex for at få styr på 
sine problemer med alkohol og lære at håndtere sin vrede.“

 „Hold da op, Posy.“ Sebastian rystede på hovedet. „Jeg er ... ja, jeg 
ved faktisk ikke helt, hvad jeg er. ‘Forfærdet’ kommer det nærmest, vil 
jeg tro.“

 „Havde du nogen mistanke om, at Amy var udsat for vold, Sebastian?“
 „Det ... ja, det strejfede mig. Hun havde blå mærker de underligste 

steder ...“ 
 „Der er ingen grund til at feje noget ind under gulvtæppet, Sebastian. 

Det undrer mig tit, at yngre mennesker er så blufærdige omkring sex, 
når de taler med ældre mennesker. Vi har jo typisk langt mere erfaring 
med det, end de har. Men situationen er i hvert fald den, at Amy ikke 
vender tilbage til Sam, selv hvis han forlader behandlingsstedet som et 
nyt og bedre menneske.“

 „Jeg er lettet på hendes vegne, må jeg indrømme. Hun er sådan et 
godt menneske, og hun har haft nogle elendige år.“

 „Ja, det har hun virkelig. Elsker du hende, Sebastian?“
 „Ja, det gør jeg, Posy. Hvis jeg ikke var helt sikker, da jeg forlod 

 Southwold, er jeg det i hvert fald nu. Selvom hun sagde til mig, at jeg 
godt kunne opgive ethvert håb, har jeg ikke tænkt på andet lige siden. 
Det er sandt at sige derfor, jeg ikke har kunnet skrive. Jeg har bare ...“ 
sukkede han „... tænkt på hende døgnet rundt.“

 „Hvad siger du så til at holde jul sammen med os?“ spurgte Posy 
igen.

 „Det ved jeg virkelig ikke.“ Han betragtede hende indgående hen 
over bordet. „Jeg har helt ærligt svært ved at forstå, hvorfor du vil op
muntre din søns kone til at kaste sig i armene på sin elsker igen.“

 „Det er, fordi jeg er realist, Sebastian. Det er ikke kun Amy, der har 
haft nogle elendige år, det har du også. Der er alt for mange mennesker, 
der ikke lever lykkeligt til deres dages ende. Selv har jeg været halvtreds 
år om at finde lykken, og når det står i min magt, vil jeg gøre, hvad jeg 
kan, for at hjælpe andre til at finde den. Amy har brug for dig, og det 
har mine børnebørn også.“

 „Men hvad med Sam?“
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 „Ingen mor har lyst til at indrømme, at hun har født og opfostret 
et sort får, men sådan er det vist med Sam. Nick led under, at jeg ikke 
kunne se det, da han var barn, og Amy, som jeg elsker inderligt, havde 
nær mistet livet. I de seneste dage har jeg spekuleret på, om det kan være 
noget genetisk. Min far dræbte trods alt sin bedste ven.“

 „Det var noget helt andet, Posy. Det var et jalousidrab. Hvis det var 
sket i Frankrig, var han sandsynligvis blevet frikendt,“ sagde Sebastian 
med et smil. „Gener betyder noget, ja, men husk lige, at vi alle sammen 
har en unik kombination og en unik personlighed.“

 „Du har sikkert ret. Sådan har jeg aldrig tænkt på det før. Men selv
følgelig har jeg enormt dårlig samvittighed over Sams opførsel. Var det 
noget, jeg gjorde eller ikke gjorde, er det et resultat af, at han mistede 
sin far i så ung en alder, og så videre og så videre ... men det fører ingen 
vegne.“

 „Nej, det gør det ikke, Posy, men Amy og børnene er i det mindste i 
sikkerhed nu.“

 „Jeg ønsker også for dem, at de skal være lykkelige. Så kommer du, 
Sebastian? Freddie kommer også, og min søn Nick og hans kæreste, 
Tammy.“

 „Det er utroligt sødt af dig, Posy, men må jeg ikke lige have lov til at 
tænke over det?“

 „Jo, selvfølgelig. Lad mig så fortælle dig den gribende historie om, 
hvordan jeg pludselig fik et ekstra barnebarn ...“ 

„Endelig alene!“ udbrød Freddie og krammede Posy hårdt ude ved dø
ren. „Kom indenfor! Jeg har det, som om jeg ikke har haft dig for mig 
selv i flere uger,“ sagde han, idet han slap hende og førte hende ind i 
stuen, hvor der stod en bakke med en flaske champagne og to glas på 
sofabordet.

 „Du godeste, hvad fejrer vi?“
 „Intet overhovedet, bortset fra at det næsten er jul og – hvad vigtigere 

er – vores hjerter stadig banker i brystet på os. I vores alder burde man 
ikke have behov for en undskyldning for at drikke champagne, Posy.“

 „Jeg fik nu også champagne i går.“
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 „Gjorde du? Og hvor var det så?“ spurgte Freddie og trak flasken op, 
skænkede op i glassene og rakte hende det ene.

 „Hos Fortnum & Mason. Jeg drak te der med Sebastian.“
 „Der kan man bare se! Kæmper vi om din gunst?“
 „Hvis jeg var tredive år yngre, ja,“ smilede Posy. „Skål.“
 „Skål,“ gentog Freddie og hævede sit glas. „Hvordan har han det?“
 „Han har det fint, og jeg skulle hilse dig, Freddie. Jeg hører, at han 

indtog rollen som det lyttende øre i vores lille melodrama.“
 „Det gjorde han, ja, og jeg er taknemlig for hans kloge råd. Men hvad 

vigtigere er – hvorfor drak du te med ham?“
 „Jeg havde bedt ham om at lokalisere min fars grav, og den besøgte 

jeg så i går.“
 „Aha. Hvor var den så?“
 „Pentonville Prison. Og inden du spørger – det kunne ikke have været 

et mere dystert sted. Men turen tjente sit formål, og nu føler jeg virkelig, 
at jeg kan komme videre med mit liv.“

 „Det glæder mig på dine vegne, Posy, men jeg ville med glæde have 
ledsaget dig, hvis du havde spurgt.“

 „Det var noget, jeg havde brug for at gøre alene, Freddie. Det håber 
jeg, at du kan forstå.“

 „Selvfølgelig kan jeg det.“
 „Faktisk har jeg inviteret Sebastian til jul.“
 „Har du det? Så vil jeg glæde mig til at se ham igen. Der er en vis 

mangel på mænd i din familie for tiden.“
 „Han og Amy havde en affære, da Sebastian boede hos mig i Admiral 

House.“
 „Det siger du ikke? Vidste du det?“
 „Jeg havde i hvert fald en mistanke, ja. Og de har begge to indrømmet 

det over for mig siden. Han er sådan et dejligt menneske, Freddie. Lige 
hvad Amy har brug for.“

 „Du er lidt af en Kirsten Giftekniv, hva’?“
 „Efter det, der er sket i de seneste uger, kan vi nok enes om, at livet 

er alt for forbandet kort. Vi to gik glip af et helt livs lykke sammen, og 
jeg ønsker ikke, at det samme skal ske for Amy og Sebastian.“
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 „Der kan man bare se,“ sagde Freddie og smilede til hende. „Det er 
meget generøst af dig, i betragtning af at du er Sams mor.“

 „I lyset af at Sam ringede fra klinikken for et par dage siden og for
talte mig, at han der har truffet en kvinde, som han er glad for, er han 
næppe single ret længe endnu. Hun hedder Heather og er også indlagt til 
alkoholafvænning. Hun ved tilsyneladende alt om både hans problemer 
med at styre sin vrede og hans alkoholproblemer, og hun har hjulpet 
ham. Omstændighederne taget i betragtning lød han meget glad, og så 
var han jo selvfølgelig ædru.“

 „Det er i hvert fald gode nyheder.“
 „Ja, det er det, og hvad Amy og Sebastian angår, har jeg bare inviteret 

ham. Det er op til dem, hvad der sker fra nu af.“
 „Netop. Er du klar til at spise? Jeg er bange for, at det er den sædvan

lige lammegryde.“
 Freddie havde tændt stearinlysene på bordet i køkkenet, og Posy satte 

sig ned, mens han øsede maden op.
 „Posy, min ven, der er noget, jeg er nødt til at tilstå over for dig.“
 „Åh nej, Freddie.“ Posys hjerte begyndte at hamre. „Jeg er ikke sikker 

på, at jeg kan klare flere dårlige nyheder. Hvad er det?“
 „Det drejer sig om sigtelsen imod Sam. For et stykke tid siden talte 

jeg med Sebastian. Jeg var bekymret over denne Ken Noakes, og jeg 
spurgte Sebastian, om han havde nogle forbindelser fra sine dage som 
journalist, der kunne tjekke hans baggrund for os. Det havde han, og 
bagmandspolitiet kontaktede så Sebastian for at høre, om han vidste, 
hvor mr. Noakes befandt sig, og derefter blev han så anholdt sammen 
med din søn.“

 „Jeg forstår,“ sagde Posy efter en tøven. „Det er i det mindste ikke så 
slemt, som jeg frygtede. Jeg burde i virkeligheden takke dig.“

 „Synes du?“ Freddie granskede bekymret hendes ansigt.
 „Helt sikkert. Guderne må vide, hvad der ville være sket, hvis ikke 

du og Sebastian havde blandet jer. Sam var ude på et skråplan, og nu får 
han i hvert fald den hjælp, han har brug for. Alene tanken om, at den 
modbydelig karl skulle få fingre i Admiral House ... det, I gjorde, fik 
korthuset til at falde sammen. Det gjorde ondt, men det var nødvendigt.“
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 „Du tilgiver mig altså?“
 „Der er intet at tilgive, Freddie. Glem det.“
 „Gudskelov. Efter at have holdt på en forfærdelig hemmelighed i så 

mange år ønskede jeg ikke at skjule noget andet for dig. Men fortæl mig 
nu, hvordan det går med Clemmie?“

 „Hun klarer sig fint og glæder sig meget til julen. Nick og hun er taget 
til London i nogle dage, men de vender tilbage lige før jul. Jeg vil gerne 
gøre noget særligt ud af julen for hendes skyld, hvis jeg kan.“

 „Det er jeg sikker på, at du kan, Posy. Hvad med Admiral House?“
 „Der sker ikke mere før efter jul,“ sagde Posy bestemt.
 „Selvfølgelig ikke. Værsgo, tag nu for dig.“
 Da de havde spist, gik de tilbage til stuen og satte sig foran ilden med 

et glas cognac.
 „Lad os håbe, at vi kommer til at sejle i roligere vande i det nye år,“ 

sagde Freddie.
 „Ja, og lad mig takke dig for al din støtte, ikke bare til mig, men til 

hele min familie. Du har hjulpet os så meget, Freddie. De er alle sam
men vilde med dig.“

 „Er de?“
 „Ja. Da jeg præsenterede dig for dem, føltes det, som om jeg var et 

barn, der søgte sine forældres godkendelse. Det er enormt vigtigt at have 
sin families billigelse, ikke?“

 „Jo, det er det, og jeg er glad for, at jeg bestod prøven.“
 „Jeg tror, du gjorde mere end det, Freddie. Men nu er jeg nødt til at 

gå. Jeg er dødtræt oven på de seneste dage.“
 „Posy?“ Freddie rejste sig og gik hen til hende. Han tog hendes hånd 

og trak hende op at stå. „Vil du ikke blive?“
 „Jeg ...“ 
 Så kyssede han hende, og da han ti minutter senere førte hende op ad 

trappen, var hun ligeglad med, at hendes krop var halvfjerds år gammel, 
for det var hans også.
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„Amy, har du noget imod at hente en af mine gamle venner på  
 stationen i Halesworth? Clemmie og jeg står i mincepies til op 

over begge ører, ikke også, Clemmie?“
 „Jo,“ sagde Clemmie, som havde travlt med at putte fyld i bundene 

med en ske.
 „Det gør jeg gerne. Hvem skal jeg kigge efter?“
 „Åh, han hedder George. Jeg sender ham bare en sms om, at han skal 

holde udkig efter en smuk blondine,“ smilede Posy.
 Freddie, som sad ved bordet, sendte Posy et fornøjet blik.
 „Okay, hvis I holder øje med børnene imens. De er inde i stuen i gang 

med at gætte, hvad der er i pakkerne under træet.“
 „Så må jeg hellere gå ind og sikre mig, at de ikke pakker dem ud,“ 

sagde Clemmie. Hun tørrede hænderne i sit forklæde og forlod køkkenet.
 „George, hva’?“ sagde Freddie. Han kom hen og stillede sig bag Posy 

for at massere hendes skuldre.
 „Det er navnet på hovedpersonen i Sebastians bog,“ sagde hun med 

et skuldertræk. „Det var det første, der faldt mig ind.“
 „Aha. Er der noget, jeg kan hjælpe med?“
 „Du kan i hvert fald dække bordet. Tammy og Nick er ved at pakke 

de sidste gaver ind ovenpå. Alle børnene bliver forkælet helt vildt med 
gaver i år.“

 „Okay,“ sagde Freddie og gik hen til bestikskuffen. „Jeg tænkte på ...“ 
 „På hvad?“ spurgte Posy og åbnede ovnen for at sætte en plade mince

pies derind.
 „På om du vil tage med mig på ferie i et par uger, når alt det her 

julehalløj er overstået? Du har i hvert fald fortjent det, Posy.“
 „Det lyder skønt, men ...“ 
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 „Ikke noget ‘men’, Posy. Jeg er sikker på, at alle kan klare sig uden 
dig i et par uger. Vi fortjener lidt tid sammen, min skat.“ Med hænderne 
fulde af knive og gafler plantede han et blidt kys på Posys kind. „Jeg 
tænkte på et sted i Fjernøsten. Måske Malaysia?“

 „Åh, jeg ville elske at se Malaysia igen, Freddie.“
 „Godt. Så lad os gøre det, mens vi stadig er sunde og raske nok til at 

tage af sted.“
 „Ja, du har ret,“ sagde Posy. „Og det ville være skønt.“
 Så kom de tre børn ud i køkkenet, og Posy blev optaget af dem.

Amy stod på perronen og klappede i hænderne for at holde sig varm. 
Toget var et kvarter forsinket, og det var isnende koldt. Omsider kom det 
tøffende ind på stationen, og passagererne kom væltende ud på perronen 
med hænderne fulde af tasker med julegaver i. Amy så sig omkring i 
mylderet og håbede bare, at Posys sms var nået frem, for ellers ville hun 
aldrig finde George. Langsomt tømtes perronen, og Amy skulle lige til at 
gå tilbage og finde sin mobiltelefon, som hun havde efterladt i bilen, for 
at ringe til Posy, da en høj skikkelse dukkede op et par meter fra hende.

 Amy sank en klump og spurgte sig selv, om hun var begyndt at hal
lucinere, men nej, det var ham. Han kom langsomt hen mod hende.

 „Hej Amy.“
 „Hej. Jeg er bange for, at jeg hellere må skynde mig tilbage til bilen, 

for jeg skal hente en, der hedder George, en af Posys gamle venner, og ...“ 
 „Det er mig, ja,“ smilede han.
 „Men du hedder ikke George, og Posy har da ikke inviteret dig til 

jul?“
 „Jo, det har hun faktisk.“
 Amy stirrede måbende på ham.
 „Ring til hende, hvis du ikke tror mig.“
 „Men hvorfor ...“ 
 „Fordi hun er et af de mest fantastiske mennesker, jeg nogensinde 

har mødt, men hvis du ikke vil have mig der, tager jeg bare det næste 
tog tilbage til London. Vil du have mig, Amy?“

 „I juledagene, mener du?“

4k_36043_sommerfugleværelset_155x230mm.indb   511 09-09-2019   14:31:00



512

 „Du ved, hvad man siger om at give en hvalp i julegave. Den skal pas
ses i mange år,“ sagde han med et stort smil. „Så jeg tænkte lidt længere 
end det, måske.“

 „Jeg ...“ Det svimlede for Amy.
 „Jeg ved ikke, om det betyder noget, men hun har fortalt mig, hvad 

der skete, og jeg er forfærdelig ked af, hvad du blev udsat for fra Sams 
side. Jeg har lyst til at smadre ham, men jeg tvivler helt ærligt på, at det 
ville hjælpe noget, så jeg skal forsøge at beherske mig. Men vil du ikke 
være sød at beslutte dig, inden vi begge dør af kulde?“

 Amy kunne ikke rigtig se hans ansigt, fordi hendes øjne svømmede af 
tårer. Hendes hjerte, som havde været under lås og slå, siden Sebastian 
rejste, svulmede i brystet på hende.

 Hun sank en klump. „Du er Posys gæst, og hun bad mig om at hente 
dig, så du kan tilbringe julen med os.“

 „Og har du lyst til, at jeg gør det?“
 „Ja, det har jeg.“
 „Så lad os komme af sted.“ Han rakte hånden ud, hun tog den, og 

sammen gik de igennem den mennesketomme station ud til bilen.
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Seks måneder senere
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Posy sad ved toiletbordet og lagde mascara. Så tog hun læbestift 
på – en ny farve, som hun havde købt netop til i aften – og tørrede 

den straks af igen.
 „Den er alt for rød til en gammel kone som dig, Posy,“ skændte hun 

på sig selv.
 Igennem det åbentstående vindue kunne hun høre det lille orke

ster stemme instrumenterne nede på terrassen. Cateringfolkene havde 
travlt i køkkenet, hvor hendes familie havde været forment adgang i 
tre timer.

 Hun rejste sig fra skamlen, gik hen til vinduet og kiggede ned. Det 
var en vidunderlig lun juniaften, der i høj grad mindede hende om 
den sidste store fest, der var blevet afholdt i huset, da hun kun var syv 
år gammel. Hun havde siddet på et trin på trappen ned til plænen og 
havde desperat håbet på ikke at blive fundet og sendt i seng, og hendes 
far havde sat sig ved siden af hende og røget en cigaret.

 ‘Du må love mig, at du griber kærligheden og aldrig giver slip, når 
du engang finder den,’ havde han sagt.

 Hans ord genlød i hendes ører, og hun håbede bare, at han ville billige 
denne aften.

 Hun og Freddie var dagen før blevet gift på rådhuset i al stilfærdighed 
og kun under overværelse af den nærmeste familie. I aften – på hendes 
halvfjerdsårs fødselsdag – skulle det fejres.

 Posy satte sig på sengekanten for at tage skoene på. De havde en lav 
hæl og var utroligt ubehagelige at have på, men hun kunne jo ikke have 
gummistøvler på på den store dag, som Clemmie havde sagt, da de var 
ude for at finde et par sko, der passede til tøjet.

 Tammy havde fundet kjolen – en glinsende flødefarvet vintagekjole 
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fra 30’erne, der dækkede alle de fejl og mangler, alderen førte med sig, 
og ikke fik hende til at ligne et skib for fulde sejl.

 Det bankede på døren.
 „Hvem er det?“
 „Det er Tammy og Clemmie,“ råbte Clemmie. „Vi har blomsterne til 

dit hår.“
 „Kom indenfor!“
 De kom ind – Tammy så vidunderligt ud i en figursyet smaragdgrøn 

kjole, og Clemmie var i en kjole af bronzefarvet taft, som perfekt frem
hævede hendes teint.

 „Du godeste, hvor ser I smukke ud,“ sagde Posy smilende.
 „Det gør du også, farmor – du ligner slet ikke en farmor,“ sagde 

Clemmie og lo.
 „I aften føler jeg mig heller ikke som en farmor, min ven,“ sagde 

Posy.
 „Her er et glas champagne til at dulme nerverne. Skal jeg sætte blom

sterne i håret på dig?“ spurgte Tammy.
 „Tak.“ Posy drak en slurk champagne og satte sig ned ved toiletbordet 

igen. Hun havde ladet sit hår vokse ud, fordi Freddie insisterede på det, 
og nu hang det i bløde krøller omkring hendes ansigt.

 „Sådan,“ sagde Tammy, da hun havde sat de to flødefarvede rosen
knopper fra haven fast i håret.

 „Er der styr på maden? Er drikkevarerne sat frem?“
 „Hold op med at bekymre dig, farmor. Der er styr på det hele.“
 „Det er rigtigt, Posy,“ sagde Tammy. „Er der andet, du har brug for? 

Gæsterne er så småt begyndt at ankomme, og drengene tager imod dem 
nedenunder. Vi bør gå ned og være med.“

 „Nej, jeg klarer mig, tak. Kom her, mine to smukke piger, og lad mig 
give jer et kys.“ Posy rakte hænderne frem for at trække Clemmie ind til 
sig, men hendes barnebarn greb hendes venstre hånd og holdt den frem 
mod Tammy.

 „Se, Tammy, Posy har to ringe på fingeren nu, og du har kun én.“
 „Din lille abekat,“ sagde Tammy. „Du vil bare have endnu en smuk 

brudepigekjole.“
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 „Jeg vil bare have, at du og far gifter jer rigtigt, så vi kan blive en rigtig 
familie.“

 „Snart, Clemmie, det lover jeg, men skal vi ikke lige lade Posy nyde 
sin fødselsdag og sit eget bryllup først?“

 Tammy rullede med øjnene til Posy hen over hovedet på Clemmie, 
mens Posy kyssede sit barnebarn. „Smut du ned igen, lille frøken. Jeg 
kommer om et øjeblik.“

 „Freddie kommer op og henter dig om cirka et kvarter.“
 „Tak, Tammy. Jeg føler mig dybt forkælet.“
 „Det fortjener du også at blive, Posy. Du har gjort så meget for os alle 

sammen, og nu er det din tur.“
 Tammy og Clemmie gik igen, og Posy tog en slurk mere af sin cham

pagne, inden hun satte sig på vinduesbænken og kiggede ned på gæ
sterne, som der blev flere og flere af på terrassen nedenunder.

 Så bankede det igen på døren.
 „Kom ind.“
 Denne gang var det Amy, som så dejlig ud i en turkis silkekjole.
 „Jeg kom bare for at ønske dig tillykke, Posy.“
 „Tak, søde ven. Du ser for resten fantastisk ud. Det er virkelig en 

aften fuld af løfter for fremtiden, ikke?“
 „Jo, det er det, og jeg lover dig, Posy, at du altid vil være velkommen 

i Admiral House, når Sebastian og jeg er flyttet ind.“
 „Det ved jeg godt, min skat, men tak. Huset har brug for en istand

sættelse og en familie, og jeg er Sebastian dybt taknemlig for, at han vil 
påtage sig opgaven.“

 „Der går mindst et år, inden vi kan flytte ind, fordi der er så meget, 
der skal sættes i stand, men jeg lover at passe godt på det, hvis du vil give 
os en hånd med haven. Jeg aner ikke, hvor jeg skal ende og begynde.“

 „Så må du lære det. Jeg skal nok vise dig til rette, når jeg vender tilbage 
fra bryllupsrejsen.“

 „Jeg håber ikke, du har noget imod det?“
 „Selvfølgelig har jeg ikke det. Jake og Sara er jo mine børnebørn. De 

er Montague’er, så huset bliver i familien praktisk taget uden afbrydelse.“
 „Jeg ... har du hørt fra Sam?“ spurgte Amy forsigtigt.
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 „Ja, han ringede tidligere for at ønske mig en god aften.“
 „Okay.“ Amy så lidt uroligt på Posy. „Hvordan lød han?“
 „Han lod til at være i godt humør, alt taget i betragtning. Han bor 

stadig hos Heather – den kvinde han mødte på afvænningsklinikken 
– i hendes hus i Wiltshire. Han fortalte mig, at de overvejer at flytte til 
udlandet, når sagen er overstået, lidt afhængigt af hans dom. Det lyder, 
som om Heather har masser af penge, og det lyder også, som om hun 
holder Sam på dydens smalle sti. Han er i hvert fald ædru – Heather har 
været helt afholdende siden behandlingen og slæber Sam med til møde 
i Anonyme Alkoholikere to gange om ugen.“ Posy smilede trist.

 „Jeg er virkelig ked af, at han ikke kunne komme til vielsen eller festen 
i aften,“ sukkede Amy. „Måske holder han sig væk på grund af Sebastian, 
ikke bare fordi Sebastian er sammen med mig, men fordi han hjalp bag
mandspolitiet med at få fat i ham og Ken Noakes. Jeg har det forfærdelig 
dårligt med, at han spillede en rolle i den sammenhæng, men ... åh, Posy, 
jeg er også glad for det. Sam havde virkelig brug for hjælp.“

 „Det er bedst sådan. Livet er aldrig nogensinde helt perfekt, min ven.“ 
Posy rejste sig op. „Men lad os nu tale om lykkeligere ting. Jeg håber, du 
får en dejlig aften.“

 „Det gør jeg helt sikkert. Åh, for resten, jeg har den her fødselsdags
gave til dig. Den er fra os alle sammen. Luk den op, når du får tid.“ 
Amy pegede på en stor firkantet pakke i brunt papir, der stod lænet op 
ad væggen.

 „Det skal jeg nok. Tak, min ven,“ sagde Posy.
 „Det er ikke noget særligt i betragtning af alt det, du har gjort for 

mig.“ Amy kom hen og gav Posy et knus. „Tak for det. Du er helt vid
underlig. Nu går jeg ned igen. Ha’ en god fest.“

 „Jeg skal gøre mit bedste, det lover jeg.“
 Da Amy var gået, gik Posy hen til pakken i brunt papir. Hun satte 

sig på sengen og sad et øjeblik med pakken i skødet, mens hun tænkte 
på Sam og sørgede over hans fravær. Hun håbede inderligt, at han ville 
finde ro og glæde i sit nye liv, men hun tvivlede på en eller anden måde 
på det. Den ene ting, hun havde lært igennem livet, var, at ingen nogen
sinde forandrede sig fuldstændig.
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 „Tænk ikke på det nu, Posy,“ hviskede hun til sig selv og rettede 
opmærksomheden mod pakken på sit skød. Hun rev papiret af og så 
bagsiden af et lærred. Hun vendte det om og gispede ved synet af et 
maleri af Admiral House.

 Amy havde valgt at male det fra bagsiden, med terrassen og den 
have, Posy havde skabt, i forgrunden. Hun kunne se sommerfuglehaven, 
parterret, rosenbedene og pilealléen, alle smukt afbildede i deres fulde 
pragt.

 Hun fik tårer i øjnene og måtte synke flere gange for ikke at ødelægge 
sin makeup. Det her var hendes bidrag til Admiral House, og hun vidste, 
at hendes arvtagere ville drage omsorg for det i fremtiden. Hun ville 
foreslå Sebastian og Amy at finde en dygtig gartner – ud fra maleriet at 
dømme var Amy alt for talentfuld til at tilbringe sine dage i kompost 
til knæene.

 Det bankede igen på døren, og Freddie kom ind, flot og elegant i 
smoking.

 „Hej, min skat,“ sagde han smilende, idet Posy rejste sig. „Du ligner 
jo en drøm.“

 Han slog armene ud, og hun trådte ind i hans favn.
 „Hvordan har du det?“ spurgte han.
 „Jeg er nervøs.“
 „Og ked af, at det bliver din sidste fest i Admiral House?“
 „Egentlig ikke, nej,“ svarede hun.
 „Det overrasker mig.“
 „Det er, fordi jeg har lært noget nyt de seneste måneder.“
 „Hvad har du lært?“
 „At et hjem ikke er lavet af mørtel og mursten,“ sagde hun og smilede 

op til ham. „Mit hjem er lige her i dine arme.“
 Freddie så ned på hende. „Du godeste, mrs. Lennox, hvor lyder det 

dog romantisk.“
 „Det kan godt være, at jeg er ved at blive sentimental på mine gamle 

dage, men jeg mener det virkelig.“
 Han kyssede hende på panden. „Jeg lover dig, at du aldrig bliver nødt 

til at forlade de her arme, hvis det står til mig, og hvis du gerne vil have 
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noget større at bo i og en have at passe, kan vi se os om efter det, når vi 
kommer hjem fra bryllupsrejsen.“

 „Nej, det lille hus er helt perfekt, Freddie. Det bliver en god base, når 
vi er hjemme imellem alle de rejser, vi skal ud på.“

 „Lad os nu se, hvad det angår. Hvis nogen i din familie ringer og har 
brug for din hjælp, kommer du jo rendende,“ lo han. „Og det er, som 
det skal være. Jeg elsker dig, mrs. Lennox.“

 „Jeg elsker også dig.“
 Det bankede igen på døren, og Freddie og Posy slap hinanden i en 

fart, da Nick kom ind.
 „Taget på fersk gerning,“ sagde han med et hævet øjenbryn. „Det 

her er lidt ligesom at komme ind på et værelse og overraske et par kåde 
teenagere, der ikke kan holde fingrene fra hinanden. Er du klar, mor? 
Alle er samlet nede i hall’en.“

 Hun vendte sig mod Freddie med strålende øjne.
 „Livet er vendt tilbage til huset her.“
 Freddie nikkede. „Ja, det er det, min skat.“ Og med de ord førte han 

hende blidt ud ad døren.

Posy stod oven for trappen, flankeret af sin mand og sin søn. Lyse kronen 
glitrede i loftet, mens hun kiggede ned i hall’en. Et hav af ansigter svøm
mede for hendes blik. Iblandt dem var hendes elskede familie – en ny 
generation, som hun havde givet liv, og hvis ansigter lyste af håb for 
fremtiden.

 Der var en, der begyndte at klappe, og resten af gæsterne sluttede sig 
til, indtil hele hall’en gav genlyd af deres bifald.

 Posy knugede Freddie og Nicks arme og gik ned ad trappen for at 
slutte sig til dem.
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Persongalleri

ATLANTIS

Pa Salt – søstrenes adoptivfar (afdød)
Marina (Ma) – søstrenes barnepige og reservemor

Claudia – husholderske på Atlantis
Georg Hoffman – Pa Salts advokat

Christian – bådfører

D’APLIÈSE-SØSTRENE

Maia
Ally / Alcyone
Star / Asterope
CeCe / Celaeno
Tiggy / Taygete

Electra
Merope (ikke fundet)

Søstrene er opkaldt efter stjernehoben Plejaderne kaldet De Syv  Søstre. 
Deres danske navne er Alkyone, Asterope, Elektra, Kelaino, Maia, 
 Merope og Taygeto. Læs mere om myterne, der knytter sig til De Syv 
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35996_helenas_hemmelighed_155x230mm.indb   466 22-03-2019   10:51:19



11

Maia
Juni 2007

•

Første kvarter 
13; 16; 21
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1

Jeg vil altid huske, nøjagtig hvor jeg var, og hvad jeg lavede, da jeg 
hørte, at min far var død.
 Jeg sad i den smukke have bag ved en gammel klassekammerats by-

hus i London med Penelopiaden ulæst i skødet og nød junisolen, mens 
min veninde Jenny hentede sin lille søn i vuggestuen.

 Glad og tilfreds med at jeg var taget af sted, sad jeg og betragtede 
den frodige klematis, som opmuntret af solskinnet bugnede af farver, 
da min mobil ringede. Jeg kastede et blik på skærmen og så, at det var 
Marina.

 „Hej, Ma, hvordan går det?“ spurgte jeg i håb om, at hun kunne høre 
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 „Maia, jeg ...“
 Marina tøvede, og jeg vidste i samme øjeblik, at noget var helt galt. 

„Hvad er der?“
 „Der er ingen god måde at sige det her på, Maia, men din far fik et 

hjerteanfald herhjemme i går eftermiddags, og tidligt i morges ... døde 
han.“

 Jeg sad tavs, mens en million forskellige og hver for sig latterlige 
tanker løb gennem mit sind. Den første var, at Marina af en eller anden 
ukendt årsag havde besluttet at lave en smagløs practical joke med mig.

 „Jeg ringer til dig først, fordi du er den ældste i søskendeflokken, 
Maia. Og jeg vil spørge dig, om du foretrækker selv at give dine søstre 
besked, eller om du hellere vil overlade det til mig.“

 „Jeg ...“
 Jeg kunne stadig ikke formulere en sammenhængende sætning, og 

det gik op for mig, at Marina, min kære Marina, som var det nærmeste, 
jeg havde haft en mor, aldrig ville fortælle mig det her, hvis det ikke var 
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sandt. Så det måtte det være. Og i det øjeblik hældede hele min verden 
på sin akse.

 „Maia, vær sød at sige, at du er okay. Det her er det forfærdeligste 
opkald, jeg nogensinde har måttet foretage, men hvad skulle jeg ellers 
gøre? Guderne må vide, hvordan dine søstre vil tage det.“

 Først nu hørte jeg smerten i hendes stemme, og jeg forstod, at hun 
havde været nødt til at ringe lige så meget for sin egen skyld som for min. 
Så jeg skiftede til min normale rolle, som var at drage omsorg for andre.

 „Selvfølgelig vil jeg ringe til mine søstre, hvis det er det, du helst vil 
have. Jeg er dog ikke helt sikker på, hvor de alle sammen er. Er Ally 
ikke ved at træne til en regatta et eller andet sted?“

 Da vi begyndte at diskutere, hvor hver enkelt af mine søstre var, som 
om vi skulle samle dem til en fødselsdagsfest snarere end en begravelse, 
blev samtalen helt surrealistisk.

 „Hvornår tror du, vi kan holde begravelsen? Når nu Electra er i Los 
Angeles, og Ally er på vandet et eller andet sted, kan det vel tidligst 
blive i næste uge?“ sagde jeg.

 „Nej ...“ Jeg kunne høre Marina tøve. „Måske er det bedst, at vi to 
taler om det, når du er kommet hjem igen. Der er faktisk ikke noget, 
der haster, Maia, så hvis du foretrækker at blive i London et par dage 
mere som planlagt, gør det ikke noget. Der er ingenting, du kan gøre 
for ham her ...“ Hun tav trist.

 „Selvfølgelig tager jeg den næste ledige afgang til Genève! Jeg ringer 
og ombooker min billet med det samme, og bagefter gør jeg mit bedste 
for at få fat i de andre.“

 „Det gør mig forfærdelig ondt, chérie,“ sagde Marina ulykkelig. „Jeg 
ved, hvordan du forgudede ham.“

 „Ja,“ sagde jeg. Den underlige ro, jeg havde følt, mens vi diskuterede 
de praktiske ting, forlod mig pludselig til fordel for noget, der mindede 
om stilheden før en voldsom storm. „Jeg ringer tilbage, når jeg ved, 
hvornår jeg ankommer.“

 „Pas nu godt på dig selv, Maia. Du har fået et grimt chok.“
 Jeg afsluttede samtalen, og inden skyerne i mit hjerte kunne nå at 

åbne sig og drukne mig, gik jeg op på gæsteværelset for at finde mine 
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papirer og ringe til flyselskabet. Mens jeg ventede i telefonkøen, kastede 
jeg et blik på sengen, hvor jeg samme morgen var vågnet op til en Helt 
Almindelig Dag, og takkede Gud for, at vi mennesker ikke har evnen 
til at se ind i fremtiden.

 Den geskæftige kvinde, der omsider tog telefonen, var ikke særligt 
hjælpsom, og mens hun talte om fuldt bookede fly, bøder og betalings-
kort, vidste jeg, at mine følelsesmæssige diger var ved at briste. Da hun 
omsider modstræbende havde givet mig en plads på flyet til Genève 
klokken fire, hvilket betød, at jeg straks burde smide mine ejendele i 
tasken og tage en taxa til Heathrow, satte jeg mig ned på sengen og 
stirrede så længe på det småblomstrede tapet, at mønstret begyndte at 
danse for mine øjne.

 „Han er borte,“ hviskede jeg. „Borte for altid. Jeg får ham aldrig at 
se igen.“

 Jeg forventede, at ordene ville udløse en strøm af tårer, men til min 
overraskelse skete der ingenting. I stedet blev jeg siddende handlings-
lammet med hovedet fuldt af praktiske spørgsmål. Tanken om at skulle 
fortælle det til mine søstre – dem alle fem – var forfærdelig, og jeg 
bladrede igennem mine mentale arkivkort for at finde ud af, hvem jeg 
skulle ringe til først. Det blev uundgåeligt Tiggy, den næstyngste af os 
og den af mine fem søstre, jeg altid havde følt mig tættest knyttet til. 
Hun befandt sig lige nu i det skotske højland, hvor hun arbejdede med 
at pleje syge og forældreløse vilde hjortekid.

 Hvad de andre søstre angik ... Jeg vidste, at deres reaktioner, i hvert 
fald udadtil, ville variere fra ligegyldighed til dramatiske følelsesudbrud.

 Eftersom jeg ikke helt vidste, hvilken vej jeg selv ville gå på sorg-
skalaen, når jeg talte med mine søstre, besluttede jeg at tage den feje 
udvej. Jeg skrev en sms til dem alle sammen og bad dem om at ringe til 
mig så snart som muligt. Så pakkede jeg hurtigt min taske og gik ned 
ad den smalle trappe til køkkenet for at skrive en seddel til Jenny om, 
hvorfor jeg pludselig var taget af sted.

 Jeg besluttede at satse på at kunne praje en taxa på gaden, så jeg 
forlod huset og gik hen ad den idylliske gade i Chelsea, som enhver 
anden almindelig person ville gå på en almindelig dag. Jeg tror endda, 

35996_helenas_hemmelighed_155x230mm.indb   471 22-03-2019   10:51:20



16

det lykkedes mig at smile og hilse på en, der var ude at lufte sin hund, 
da jeg passerede ham på fortovet.

 Ingen kunne se på mig, hvad der lige var sket, tænkte jeg, da det 
lykkedes mig at standse en taxa på den travle King’s Road og sætte mig 
ind og bede chaufføren køre mig til Heathrow.

 Ingen vidste noget.

✴

Fem timer senere, netop som solen i ro og mag gik ned over Genèvesøen, 
nåede jeg frem til vores private fortøjningsplads, hvorfra sidste del af 
min hjemrejse startede.

 Christian ventede allerede på mig i motorbåden. Hans ansigtsudtryk 
fortalte mig, at han havde hørt nyheden.

 „Hvordan går det, mademoiselle Maia?“ spurgte han med et med-
følende blik, mens han hjalp mig ombord.

 „Jeg er ... glad for at være tilbage,“ svarede jeg, idet jeg gik hen i 
agter enden og satte mig ned på det flødefarvede lædersæde, der smøg 
sig langs rælingen.

 Normalt plejede jeg at sætte mig i passagersædet oppe foran hos Chri-
stian, mens vi sejlede den tyve minutter lange tur over søens rolige vand, 
men i dag havde jeg brug for at være i fred. Christian startede den kraftige 
motor, og jeg så solen glimte i ruderne i de vidunderlige huse, der lå langs 
søens bredder. Jeg følte som så ofte før, når jeg startede denne tur, at den 
var indgangen til en overjordisk verden, adskilt fra virkeligheden.

 Pa Salts verden.
 Jeg bemærkede den første lette prikken af tårer i øjnene ved tanken 

om det kælenavn for min far, jeg selv havde fundet på som lille. Han 
havde altid elsket at sejle på Middelhavet, og når han vendte hjem til 
mig i vores hus ved søen, duftede han af frisk luft og hav. Navnet havde 
hængt ved, og efterhånden som mine yngre søskende var kommet til, 
havde de kaldt ham det samme.

 Mens båden kom op i fart, og den lune luft strømmede igennem mit 
hår, tænkte jeg tilbage på de hundredvis af rejser, jeg havde foretaget 
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til Pa Salts eventyrslot, Atlantis. Det var utilgængeligt fra landsiden, 
fordi det lå på en landtunge med en halvcirkel af stejle bjergskråninger 
bag sig, så man kunne kun nå dertil med båd. De nærmeste nabohuse 
lå flere kilometer henne ad kysten, så Atlantis var vores eget private 
kongerige, adskilt fra resten af verden. Alt, hvad det indeholdt, var 
magisk ... som om Pa Salt og vi, hans døtre, levede en fortryllet til-
værelse.

 Pa Salt havde udvalgt hver af os som spæde, adopteret os fra alle egne 
af verden og bragt os hjem for at lade os vokse op under hans beskyttelse. 
Og vi var hver især, som han altid sagde, noget særligt og anderledes ... 
vi var hans piger. Han havde opkaldt os efter sine yndlingsstjerner, De 
Syv Søstre, hvoraf Maia var den første og ældste.

 Da jeg var lille, havde han engang taget mig med op til observatoriet 
under glaskuplen øverst i huset og løftet mig op med sine stærke hænder, 
så jeg kunne se nattehimlen gennem teleskopet.

 „Der er den,“ sagde han efter at have rettet kikkerten ind. „Se, Maia, 
det er den smukke stjerne, du er opkaldt efter.“

 Og jeg så den virkelig. Han fortalte mig om de legender, mit eget og 
mine søstres navne stammede fra, men jeg hørte knap nok efter og nød 
bare at mærke hans arme omkring mig i det særlige, sjældne øjeblik, 
hvor jeg havde ham helt for mig selv.

 Jeg havde været forholdsvis stor, da det gik op for mig, at Marina, 
som jeg havde antaget var vores mor, og endda havde kaldt Ma, i vir-
keligheden var en højt betroet barnepige, som min far havde ansat til 
at tage sig af os, fordi han så ofte var ude at rejse. Men for os piger var 
Marina selvfølgelig meget mere end det. Det var hende, der tørrede 
vores tårer bort, skældte os ud for at lege med maden og roligt styrede 
os igennem den svære overgang fra barn til voksen.

 Hun havde altid været der, og jeg kunne ikke have elsket hende 
højere, om hun så havde født mig.

 I de første tre år af min barndom boede Marina og jeg alene sammen 
i vores fortryllede slot ved Genèvesøens bred, mens Pa Salt rejste rundt 
på de syv verdenshave og passede sine forretninger. Og så begyndte 
mine søstre at ankomme, den ene efter den anden.
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 Far plejede at have en gave med til mig, når han vendte hjem. Når 
jeg hørte motorbåden nærme sig, løb jeg ned over de store plæner og ind 
mellem træerne til anløbsbroen for at tage imod ham. Som alle andre 
børn ville jeg se, hvilke fortryllende ting han havde med til mig i sine 
lommer. Ved en bestemt lejlighed gav han mig først det fineste udskårne 
rensdyr, som han forsikrede mig om kom direkte fra julemandens værk-
sted, og så trådte en uniformeret barneplejerske frem bag ham med en 
bylt i favnen. Og bylten bevægede sig.

 „Denne gang har jeg en ganske særlig gave med hjem til dig, Maia. 
Du får en lillesøster.“ Han smilede og løftede mig op i favnen. „Nu skal 
du ikke længere være alene, når jeg er nødt til at rejse.“

 Fra det øjeblik forandrede mit liv sig. Efter nogle få uger forsvandt 
den barneplejerske, far havde haft med, og Marina overtog pasningen 
af min søster. Jeg kunne ikke forstå, hvordan den lille røde skrigeunge, 
som ofte lugtede og stjal opmærksomheden fra mig, kunne være en 
gave. Indtil den morgen, hvor Alcyone – opkaldt efter den anden af 
de syv stjernesøstre – smilede til mig fra sin høje stol, mens vi spiste 
morgenmad.

 „Hun ved, hvem jeg er,“ sagde jeg forundret til Marina, som var ved 
at give hende mad.

 „Selvfølgelig gør hun det, Maia. Du er hendes storesøster, den, hun 
kommer til at se op til. Du kommer til at lære hende en masse ting, 
som du ved, og hun ikke ved.“

 Og da hun blev større, blev hun ligesom en skygge, der fulgte mig 
overalt, hvilket glædede og irriterede mig i ligeligt mål.

 „Vent, Maia!“ forlangte hun højlydt, når hun sakkede bagud.
 Og selvom Ally – som jeg kaldte hende – oprindeligt havde været en 

uvelkommen tilføjelse til mit drømmeagtige liv på Atlantis, kunne jeg 
ikke have ønsket mig en sødere eller mere elskelig ledsager. Hun græd 
sjældent, hvis nogensinde, og havde ingen af de raserianfald, man ellers 
forbinder med børn på den alder. Ally havde med sine viltre rødgyldne 
krøller og store blå øjne en naturlig charme, der vandt folks hjerter, her-
under vores fars. Når Pa Salt var hjemme ind imellem sine lange rejser 
til udlandet, så jeg, hvordan han lyste op, når han fik øje på hende, på 
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en måde som jeg var sikker på, at han ikke gjorde ved synet af mig. Og 
hvor jeg var genert og tilbageholdende over for fremmede, udstrålede 
Ally en åbenhed og tillid, der fik alle til at holde af hende.

 Hun var også et af den slags børn, der er god til alt, især til musik 
og enhver sportsgren, der havde noget med vand at gøre. Jeg mindes, 
at far lærte hende at svømme i vores store swimmingpool, og hvor jeg 
måtte kæmpe for at holde mig oppe og hadede at få hovedet under 
vand, var min lillesøster den fødte havfrue. Og hvor jeg blev søsyg selv 
på Titanen, fars store, smukke havgående yacht, tiggede og bad Ally 
ham om at tage hende med ud at sejle i den lille laserjolle, der lå fortøjet 
ved vores private anløbsbro. Jeg krøb sammen i hullet, mens far og Ally 
styrede jollen hen over det klare vand. Deres fælles lidenskab for sejlads 
knyttede dem til hinanden på en måde, jeg ikke følte, jeg kunne hamle 
op med.

 Selvom Ally senere studerede ved Musikkonservatoriet i Genève og 
var en talentfuld fløjtenist, som kunne have gjort karriere i et profes-
sionelt symfoniorkester, valgte hun efter sin uddannelse at sejle på fuld 
tid. Hun deltog regelmæssigt i sejlkonkurrencer og havde ved flere lej-
ligheder repræsenteret Schweiz.

 Da Ally var knap tre år gammel, kom far en dag hjem med vores 
næste søster, som han gav navnet Asterope efter den tredje af De Syv 
Søstre.

 „Men lad os kalde hende Star,“ sagde far og smilede til Marina, Ally 
og mig, mens vi betragtede det nye familiemedlem, der lå i vuggen.

 På det tidspunkt var jeg begyndt at få undervisning af en privatlærer 
hver formiddag, så min seneste søsters ankomst påvirkede mig mindre, 
end Allys havde gjort. Kun seks måneder senere sluttede endnu et barn 
sig så til os, en tolv uger gammel pige kaldet Celaeno, hvis navn Ally 
omgående forkortede til CeCe.

 Der var kun tre måneders aldersforskel mellem Star og CeCe, og så 
langt tilbage, som jeg kan huske, har de to været nært forbundet. De var 
som tvillinger og talte sammen på deres eget hjemmelavede babysprog, 
som de stadig bruger en smule af den dag i dag. De havde deres egen lille 
verden, som ikke omfattede os andre, og selv nu, hvor de er i tyverne, 
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har intet forandret sig. CeCe, som er den yngste af de to, var altid den, 
der bestemte, og hendes tætbyggede skikkelse og nøddebrune hud står 
i stærk kontrast til den spinkle og blege Star.

 Året efter fik vi endnu et barn – Taygete, som jeg gav kælenavnet 
Tiggy, fordi hun med sit sorte strithår mindede mig om Beatrix Potters 
søde pindsvin, mrs. Tiggy-Winkle.

 Jeg var efterhånden blevet syv år gammel, og jeg faldt for Tiggy ved 
første blik. Hun var den sarteste af os alle sammen og fik den ene bør-
nesygdom efter den anden, men selv som spæd var hun rolig og nem. 
Da far nogle få måneder senere kom hjem med endnu en lille pige, 
Electra, var Marina ofte udmattet og spurgte, om jeg havde noget imod 
at sidde hos Tiggy, der hele tiden havde enten hoste eller feber. Hun 
kom sjældent ud at sove i barnevognen udenfor, fordi den kolde luft og 
tætte tåge over Genève om vinteren risikerede at gøre hende mere syg, 
og til sidst fandt vi ud af, at hun havde astma.

 Electra var den yngste af mine søskende, og navnet passede hende per-
fekt. Jeg var efterhånden vant til småbørn og deres krav, men min yngste 
søster var uden tvivl den mest krævende af dem alle sammen. Alt ved 
hende var elektrisk – hendes medfødte evne til at slå om fra lys til mørke 
og omvendt betød, at vores tidligere så rolige hjem dagligt genlød af høje 
skrig. Hendes raserianfald gav genlyd i min barnlige bevidsthed, og hendes 
heftige personlighed blev ikke mildere, efterhånden som hun blev ældre.

 Ally, Tiggy og jeg gav hende vores eget private øgenavn, Krudt, fordi 
vi alle sammen listede rundt og forsøgte at undgå at få hende til at eks-
plodere, og jeg kan ærligt sige, at jeg mange gange ønskede hende hen, 
hvor peberet gror, fordi hun var sådan en fredsforstyrrer på Atlantis.

 Når en af os havde problemer, var Electra til gengæld den første, 
der tilbød sin hjælp og støtte. Lige så egoistisk, hun kunne være, lige så 
udtalt var hendes generøsitet ved andre lejligheder.

 Da vi havde fået Electra, afventede hele huset spændt den syvende 
søsters ankomst. Vi var jo opkaldt efter Pa Salts yndlingsstjerner, og vi 
manglede én. Vi vidste endda, hvad hun skulle hedde – Merope – og 
vi spekulerede på, hvem hun mon var. Men der gik et år, og et år mere 
og endnu et, og vores far kom ikke hjem med flere spædbørn.
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 Jeg husker tydeligt, engang jeg stod oppe i observatoriet sammen med 
ham. Jeg var fjorten år gammel og lige ved at blive voksen. Vi ventede 
på en solformørkelse, som han havde fortalt mig havde afgørende be-
tydning for menneskeheden og plejede at bringe forandringer med sig.

 „Far,“ sagde jeg, „kommer du nogensinde hjem med vores syvende 
søster?“

 Det var, som om hans store, trygge krop stivnede et øjeblik. Han så 
pludselig ud, som om han bar hele verden på sine skuldre. Han vendte 
sig ikke om, for han var optaget af at indstille teleskopet, så vi kunne 
se solformørkelsen, men jeg vidste instinktivt, at jeg havde gjort ham 
ked af det.

 „Nej, det gør jeg ikke, Maia. For jeg har aldrig fundet hende.“

✴

Da jeg fik øje på den tætte række fyrretræer, der skærmede vores grund 
mod nysgerrige blikke, så jeg Marina stå og vente på anløbsbroen, og 
den forfærdelige kendsgerning, at far ikke var mere, begyndte omsider 
at synke ind.

 Det gik op for mig, at manden, der havde skabt det kongerige, i hvil-
ket vi alle sammen var prinsesser, ikke længere var der til at opretholde 
fortryllelsen.
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Da jeg trådte fra båden op på anløbsbroen, lagde Marina trøstende 
armen om mine skuldre. Tavse fulgtes vi gennem bræmmen af 

træer og over den store plæne, der skrånede op mod huset. Vores hjem 
viste sig fra sin smukkeste side her i juni. Blomsterne i de velplejede bede 
var ved at springe ud og fristede os til at gå på opdagelse ad de skjulte 
stier og i de hemmelige grotter.

 Selve huset, som var bygget i slutningen af 1700-tallet i Louis 15. 
stil, var storslået og elegant. Det var fire etager højt med tykke, sartrosa 
mure, høje småsprossede vinduer og et stejlt skrånende rødt tegltag 
med et spir i hvert hjørne. Indvendigt var det udsøgt møbleret og 
indrettet med enhver moderne fornødenhed, og dets tykke tæpper og 
bløde sofaer var en lise for alle, der boede der. Vi piger havde haft vores 
værelser på øverste etage, hvor der var en vidunderlig udsigt over søen 
hen over trætoppene. Marina havde en lille lejlighed på samme etage 
som os.

 Nu skævede jeg til hende og bemærkede, hvor udmattet hun så ud. 
Hendes venlige brune øjne havde mørke rande af træthed, og hendes 
sædvanlige smil var forceret og anspændt. Jeg gik ud fra, at hun var midt 
i tresserne, men hun virkede yngre. Hun var en høj og smuk kvinde 
med stærke, regelmæssige ansigtstræk, altid ulasteligt klædt og naturligt 
elegant, som den franskmand hun var. Da jeg var lille, gik hun ofte med 
det silkeglatte mørke hår udslået, men nu om stunder satte hun det op 
i en knold i nakken.

 Tusind spørgsmål pressede sig på, men kun ét krævede et omgående 
svar.

 „Hvorfor ringede du ikke med det samme, da far fik et hjerteanfald?“ 
spurgte jeg, mens vi gik ind i huset og ind i den højloftede stue, der 
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havde udsigt over den brede terrasse fuld af krukker med strålende røde 
og gyldne tallerkensmækkere.

 „Tro mig, jeg tiggede og bad ham om at lade mig ringe til dig og alle 
de andre, Maia, men han blev så oprevet, hver gang jeg nævnte det, at 
jeg var nødt til at gøre, som han ønskede.“

 Jeg forstod godt, at der ikke var meget, hun kunne stille op, hvis far 
havde forbudt hende at kontakte os. Han var kongen, og Marina var 
i bedste fald den mest betroede ved hoffet, i værste fald en tjener, der 
måtte gøre nøjagtig som befalet.

 „Hvor er han nu?“ spurgte jeg. „Ligger han stadig oppe i soveværelset? 
Bør jeg gå op til ham?“

 „Nej, chérie, han er ikke ovenpå. Vil du ikke have en kop te, inden 
jeg fortæller dig det hele?“ spurgte hun.

 „Jeg kunne helt ærligt godt drikke en stærk gin og tonic,“ indrøm-
mede jeg og satte mig tungt ned i en af de store sofaer.

 „Jeg beder Claudia om at lave en. Og ved denne særlige lejlighed tror 
jeg, jeg vil slutte mig til dig.“

 Marina gik for at finde vores husholderske, Claudia, der havde 
arbejdet på Atlantis lige så længe som Marina. Hun var tysk, og 
hendes stramtandede ydre dækkede over et hjerte af guld. Hun havde 
ligesom alle andre forgudet vores far. Det slog mig pludselig, hvad 
der skulle blive af hende og Marina og også Atlantis, nu hvor Pa Salt 
var borte.

 Ordene lød stadig helt forkerte. Far var altid ‘borte’ – et sted henne, 
i gang med noget, selvom hverken hans ansatte eller familie havde en 
klar forestilling om, hvordan han tjente sine penge. Jeg havde spurgt 
ham engang, hvor min veninde Jenny havde besøgt os i sommerferien 
og været synligt imponeret over vores overdådige livsstil.

 „Din far må være ufatteligt rig,“ havde hun hvisket, da vi steg af 
hans private fly, som lige var landet i Môle i nærheden af Saint-Tropez. 
Chaufføren ventede på landingsbanen for at køre os til havnen, hvor vi 
skulle ombord på vores pragtfulde yacht Titanen og sejle ud på vores 
sædvanlige krydstogt på Middelhavet til de steder, Pa Salt fik lyst til at 
vise os.
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 Ligesom ethvert andet barn, hvad enten det er rigt eller fattigt, havde 
jeg aldrig tænkt over, at der var noget usædvanligt ved vores liv, fordi 
jeg aldrig havde kendt andet. Alle vi piger var som små blevet undervist 
hjemme af privatlærere, og det var først, da jeg som trettenårig begyndte 
på en kostskole, det gik op for mig, hvor meget vores liv adskilte sig fra 
de fleste andres.

 Da jeg spurgte far, hvad det egentlig var, han lavede, som gav os 
sådan et luksuriøst liv, kiggede han bare på mig på sin særlige hem-
melighedsfulde måde og smilede. „Jeg er en slags tryllekunstner.“

 Hvilket som tilsigtet ikke gjorde mig spor klogere.
 Efterhånden som jeg blev ældre, gik det op for mig, at Pa Salt var en 

stor tryllekunstner, og at intet var, som det så ud.
 Da Marina vendte tilbage til stuen bærende på en bakke med to glas 

gin og tonic, faldt det mig ind, at jeg efter treogtredive år faktisk ikke 
anede, hvem min far var i verden uden for Atlantis. Og jeg spekulerede 
på, om det nu endelig ville vise sig.

 „Værsgo,“ sagde Marina og stillede det ene glas foran mig. „Skål for 
din far,“ sagde hun og løftede sit eget. „Må han hvile i fred.“

 „Ja, skål for Pa Salt. Hvil i fred.“
 Marina tog en stor slurk, inden hun satte glasset tilbage på bordet og 

greb mine hænder. „Der er noget, jeg er nødt til at fortælle dig, inden 
vi snakker om noget som helst andet.“

 „Hvad?“ spurgte jeg og granskede hendes trætte ansigt med de be-
kymrede rynker i panden.

 „Du spurgte mig tidligere, om din far stadig lå her i huset. Svaret er, 
at han allerede er stedt til hvile. Det var hans ønske, at det skulle ske 
omgående og uden nogen af jer pigers tilstedeværelse.“

 Jeg stirrede på hende, som om hun var gået fra forstanden. „Men du 
fortalte mig for få timer siden, at han døde tidligt i morges! Hvordan 
er det muligt, at han er blevet begravet så hurtigt? Og hvorfor?“

 „Det var din fars ønske, at han straks efter sin død skulle flyves ned til 
yachten i sit privatfly. Ombord på båden skulle han lægges i en blyforet 
kiste, som åbenbart har befundet sig i lastrummet på Titanen i mange 
år med henblik på netop dette. Så skulle han sejles ud på havet, hvor han 
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ønskede at blive stedt til hvile, hvilket kun er naturligt, i betragtning 
af hvor højt han elskede havet. Og han ønskede ikke, at I piger skulle 
udsættes for den sorg at overvære det, Maia.“

 „Åh gud,“ sagde jeg. Marinas ord sendte en skælven af gru igennem 
mig. „Men han må da have vidst, at vi alle sammen ønskede at tage 
ordentlig afsked? Hvordan kunne han gøre det her? Hvad skal jeg sige 
til de andre? Jeg ...“

 „Du og jeg har boet her i huset længere end alle andre, chérie, og vi 
ved begge to, at det ikke nytter noget at sætte spørgsmålstegn ved din 
fars ønsker. Jeg kan kun forestille mig, at han ønskede at blive stedt til 
hvile, som han levede – diskret og privat,“ sagde hun dæmpet.

 „Og efter sit eget hoved,“ tilføjede jeg med en pludseligt opblussende 
vrede. „Det er næsten, som om han ikke stolede på, at de mennesker, 
der elskede ham højest, ville gøre det rigtige for ham.“

 „Hvad hans grunde end har været, håber jeg bare, at I alle sammen 
med tiden vil huske ham som den kærlige far, han var,“ sagde Marina. 
„Det eneste, jeg ved med sikkerhed, er, at I piger var alt, hvad han levede 
og åndede for.“

 „Men kendte vi ham overhovedet?“ spurgte jeg med tårer i øjnene af 
frustration. „Blev hans død bekræftet af en læge? Har du en dødsattest? 
Må jeg se den?“

 „Lægen bad mig om nogle personlige oplysninger som for eksempel 
fødselsår og fødested. Jeg sagde, at jeg kun var ansat her og ikke vidste 
den slags ting. Jeg henviste ham til Georg Hoffman, som er din fars 
advokat.“

 „Men hvorfor var han så hemmelighedsfuld? På flyet i dag tænkte 
jeg på, at jeg ikke kan huske, han nogensinde havde venner på besøg på 
Atlantis. Når vi var ombord på yachten, kom der en gang imellem en 
forretningsforbindelse, som havde et møde med ham, og som forsvandt 
ned på hans kontor, men ellers havde han aldrig gæster.“

 „Han ønskede at holde sit familieliv adskilt fra sine forretnin-
ger, så hans døtre kunne få hans fulde opmærksomhed, når han var 
hjemme.“

 „Døtre, som han adopterede fra alle verdenshjørner. Hvorfor?“
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 Marina så mig ind i øjnene. Hendes kloge og rolige blik røbede ikke, 
om hun kendte svaret eller ej.

 „Når man er barn,“ fortsatte jeg, „accepterer man bare sit liv, men vi 
ved begge to, at det er usædvanligt for ikke at sige direkte mærkeligt, 
at en enlig midaldrende mand adopterer seks små piger og lader dem 
vokse op under samme tag her i Schweiz.“

 „Jeres far var en usædvanlig mand,“ medgav Marina. „Men at give 
trængende forældreløse børn chancen for et bedre liv under sin beskyttelse 
kan vel ikke betragtes som en dårlig ting? Der er masser af velhavende men-
nesker, der adopterer, hvis de ikke selv har børn,“ sagde hun undvigende.

 „Men de plejer at være gift,“ sagde jeg skarpt. „Ved du, om far over-
hovedet har haft en kæreste? Eller har elsket nogen? Jeg har kendt ham 
i treogtredive år og aldrig set ham sammen med en kvinde.“

 „Jeg forstår, at din far er borte, chérie, og at det pludselig er gået op for 
dig, at dine mange spørgsmål nu aldrig vil blive besvaret, men jeg kan 
virkelig ikke hjælpe dig. Det er i øvrigt heller ikke det rette tidspunkt,“ 
tilføjede Marina blidt. „Lige nu skal vi glæde os over, hvad han var for 
hver enkelt af os, og mindes ham som det gode og kærlige menneske, 
vi kendte inden for Atlantis’ mure. Husk på, at din far var mere end firs 
år gammel. Han har levet et langt og begivenhedsrigt liv.“

 „Men han var ude at sejle i laserjollen for kun tre uger siden og kastede 
sig rundt som en mand i sin bedste alder,“ sagde jeg. „Det er svært at 
forene det billede med billedet af en, der var døende.“

 „Ja, og gud ske tak og lov for, at det ikke, som for så mange på den 
alder, gik langsomt ned ad bakke igennem mange år. Det er dejligt, at 
du og dine søstre vil huske ham som stærk, sund og lykkelig,“ sagde 
Marina opmuntrende. „Det var i hvert fald det, han ville have ønsket.“

 „Jeg håber ikke, han led til sidst?“ spurgte jeg forsigtigt, selvom jeg 
inderst inde vidste, at Marina ikke ville fortælle mig det, hvis han havde.

 „Nej, men han vidste, hvordan det stod til, Maia, og jeg tror, han ac-
cepterede sin skæbne. Faktisk tror jeg, at han var glad for at sige farvel.“

 „Hvordan i alverden skal jeg fortælle de andre, at far er borte?“ 
spurgte jeg fortvivlet. „Og at der ikke engang er et lig at begrave? De 
vil ligesom jeg føle, at han bare er forsvundet i den blå luft.“
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ved begge to, at det er usædvanligt for ikke at sige direkte mærkeligt, 
at en enlig midaldrende mand adopterer seks små piger og lader dem 
vokse op under samme tag her i Schweiz.“

 „Jeres far var en usædvanlig mand,“ medgav Marina. „Men at give 
trængende forældreløse børn chancen for et bedre liv under sin beskyttelse 
kan vel ikke betragtes som en dårlig ting? Der er masser af velhavende men-
nesker, der adopterer, hvis de ikke selv har børn,“ sagde hun undvigende.

 „Men de plejer at være gift,“ sagde jeg skarpt. „Ved du, om far over-
hovedet har haft en kæreste? Eller har elsket nogen? Jeg har kendt ham 
i treogtredive år og aldrig set ham sammen med en kvinde.“

 „Jeg forstår, at din far er borte, chérie, og at det pludselig er gået op for 
dig, at dine mange spørgsmål nu aldrig vil blive besvaret, men jeg kan 
virkelig ikke hjælpe dig. Det er i øvrigt heller ikke det rette tidspunkt,“ 
tilføjede Marina blidt. „Lige nu skal vi glæde os over, hvad han var for 
hver enkelt af os, og mindes ham som det gode og kærlige menneske, 
vi kendte inden for Atlantis’ mure. Husk på, at din far var mere end firs 
år gammel. Han har levet et langt og begivenhedsrigt liv.“

 „Men han var ude at sejle i laserjollen for kun tre uger siden og kastede 
sig rundt som en mand i sin bedste alder,“ sagde jeg. „Det er svært at 
forene det billede med billedet af en, der var døende.“

 „Ja, og gud ske tak og lov for, at det ikke, som for så mange på den 
alder, gik langsomt ned ad bakke igennem mange år. Det er dejligt, at 
du og dine søstre vil huske ham som stærk, sund og lykkelig,“ sagde 
Marina opmuntrende. „Det var i hvert fald det, han ville have ønsket.“

 „Jeg håber ikke, han led til sidst?“ spurgte jeg forsigtigt, selvom jeg 
inderst inde vidste, at Marina ikke ville fortælle mig det, hvis han havde.

 „Nej, men han vidste, hvordan det stod til, Maia, og jeg tror, han ac-
cepterede sin skæbne. Faktisk tror jeg, at han var glad for at sige farvel.“

 „Hvordan i alverden skal jeg fortælle de andre, at far er borte?“ 
spurgte jeg fortvivlet. „Og at der ikke engang er et lig at begrave? De 
vil ligesom jeg føle, at han bare er forsvundet i den blå luft.“
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 „Det tog din far højde for, inden han døde, og hans advokat, Georg 
Hoffman, kontaktede mig tidligere i dag. Jeg lover dig, at I hver især 
vil få mulighed for at sige farvel til ham.“

 „Selv i døden har far styr på det hele,“ sagde jeg med et frustreret 
suk. „Jeg har lagt beskeder til alle mine søstre, men ingen af dem har 
ringet tilbage endnu.“

 „Georg Hoffman er klar til at komme her, lige så snart I alle er samlet. 
Og spørg mig ikke, hvad han har at sige, for jeg aner det ikke, Maia. Jeg 
har bedt Claudia om at lave noget suppe til dig, for jeg tvivler på, du har 
spist noget siden i morges. Vil du spise i pavillonen, eller foretrækker 
du at sove her i huset i nat?“

 „Jeg spiser min suppe her, og så går jeg hjem, hvis det er i orden. Jeg 
har brug for at være alene.“

 „Selvfølgelig.“ Marina rakte ud og gav mig et knus. „Jeg forstår godt, 
det her er et forfærdeligt chok for dig. Og jeg er ked af, at du igen må 
bære ansvaret for dine søstre, men det var dig, han bad mig om at ringe 
til som den første. Jeg ved ikke, om det er nogen trøst for dig. Skal jeg 
ikke bede Claudia varme suppen? Vi har vist begge brug for noget varmt 
at spise.“

 Da vi havde spist, bad jeg Marina gå i seng og kyssede hende godnat, 
for jeg kunne se, at hun var lige så træt som jeg. Inden jeg forlod huset, 
gik jeg op ad de mange trin til øverste etage og kiggede ind i hvert af mine 
søstres værelser. Alt stod, som det havde stået, da de forlod hjemmet for 
at forfølge deres egne mål, og værelserne røbede deres meget forskellige 
personligheder. Når de vendte tilbage som duer til dueslaget, lod ingen 
af dem til at have den mindste lyst til at ændre på noget, heller ikke jeg.

 Jeg åbnede døren til mit gamle værelse og gik hen til den hylde, hvor 
jeg opbevarede de største skatte fra min barndom. Jeg tog en gammel 
porcelænsdukke, som far havde givet mig, da jeg var helt lille. Han 
havde som altid fortalt mig en fantastisk historie om, at dukken havde 
tilhørt en ung russisk grevinde, men at den var blevet meget ensom i 
sit palads af sne i Moskva, da grevinden blev voksen og glemte alt om 
den. Han fortalte mig, at den hed Leonora og manglede en ny favn at 
bo i.
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 Jeg satte dukken tilbage på hylden og rakte ud efter æsken, der in-
deholdt den gave, far havde givet mig på min sekstenårs fødselsdag. Jeg 
åbnede den og løftede halskæden op.

 „Det er en månesten, Maia,“ fortalte han, mens jeg betragtede den 
ualmindeligt gennemsigtige sten, der strålede med et blåt skær, omgivet 
af bittesmå diamanter. „Den er ældre end jeg og har en meget interes-
sant historie.“ Jeg mindedes, hvordan han så havde tøvet, som om han 
vejede for og imod. „Og den vil jeg måske fortælle dig en dag,“ fortsatte 
han. „Halskæden er måske lidt for voksen for dig lige nu, men jeg tror, 
at den en dag vil passe rigtig godt til dig.“

 Far havde haft ret i sin vurdering. Dengang gik jeg ligesom alle mine 
skolekammerater med masser af billige sølvarmringe og store kors i 
lædersnører omkring halsen. Jeg havde aldrig gået med månestenen, 
og den havde ligget her på hylden, gemt og glemt, lige siden.

 Men nu ville jeg gå med den.
 Jeg gik hen til spejlet, lukkede låsen i den tynde guldkæde og kig-

gede på den. Måske var det min fantasi, men stenen syntes at skinne 
af et indre lys imod min hud. Jeg løftede ubevidst hånden for at røre 
ved den på vej hen til vinduet, hvor jeg så ud på de glitrende lys langs 
Genèvesøens bred.

 „Hvil i fred, elskede Pa Salt,“ hviskede jeg.
 Inden flere minder overvældede mig, forlod jeg hurtigt mit værelse 

og huset og gik hen ad den smalle sti, der førte til mit nuværende hjem 
et par hundrede meter borte.

 Hoveddøren til pavillonen var aldrig låst. Med de sikkerhedsforan-
staltninger, der forhindrede uvedkommendes adgang til grunden, var 
der ingen chance for, at nogen skulle stikke af med mine få ejendele.

 Jeg gik ind og så, at Claudia allerede havde været der for at tænde 
lamperne i min stue. Jeg satte mig tungt ned på sofaen og lod sorgen 
overvælde mig.

 Jeg var den søster, der aldrig var rejst hjemmefra.
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Da min mobil ringede klokken to om natten, lå jeg søvnløs i sengen 
og spekulerede på, hvorfor jeg tilsyneladende ikke kunne give slip 

og græde over min fars død. Min mave slog en rask saltomortale, da jeg 
så på skærmen, at det var Tiggy.

 „Hallo?“
 „Jeg er ked af at ringe så sent, Maia, men jeg har først lige fået din 

besked. Vi har temmelig dårlige antenneforhold heroppe. Jeg kunne 
fornemme på din besked, at der var noget galt. Er du okay?“

 Lyden af Tiggys sødmefulde lyse stemme tøede kanterne på den 
frosne sten, der lod til at have byttet plads med mit hjerte.

 „Ja, jeg er okay, men ...“
 „Er det Pa Salt?“
 „Ja,“ sagde jeg og sank en klump. „Hvordan vidste du det?“
 „Jeg vidste ikke noget, men ... her til morgen havde jeg den underlig-

ste følelse, da jeg var ude på heden for at lede efter en af de unge dåer, 
vi mærkede for nogle uger siden. Jeg fandt den død og kom af en eller 
anden grund til at tænke på far. Jeg afviste følelsen og sagde til mig selv, 
at det bare var, fordi jeg var ked af det med dåen. Er han ...?“

 „Det gør mig ondt, Tiggy, men jeg er nødt til at fortælle dig, at han 
døde tidligere i dag. Eller i går, burde jeg vel egentlig sige nu,“ rettede 
jeg mig selv.

 „Åh nej, Maia! Det er ikke til at tro. Hvad skete der? Var det en sejl-
ulykke? Så sent som sidste gang, jeg så ham, sagde jeg til ham, at han 
ikke længere burde sejle ud i laserjollen alene.“

 „Nej, han døde herhjemme. Det var et hjerteanfald.“
 „Var du hos ham? Havde han smerter? Jeg ...“ Tiggys stemme knæk-

kede over. „Jeg kan ikke holde ud at tænke på, at han led.“
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 „Nej, jeg var her ikke, Tiggy. Jeg var taget til London for at besøge 
Jenny i et par dage. Faktisk ...“ Jeg tog en dyb indånding, da jeg kom i 
tanke om det, „var det far, der overtalte mig til at tage af sted. Han sagde, 
at jeg ville have godt af at komme væk fra Atlantis og tage et par fridage.“

 „Åh, Maia, hvor er det forfærdeligt for dig. Du tager jo så sjældent 
nogen steder hen, mener jeg, og når du så endelig gør ...“

 „Jeg ved det.“
 „Du tror ikke, han vidste noget, vel? Og ville skåne dig?“
 Tiggy satte ord på en tanke, der også havde strejfet mig de seneste 

timer.
 „Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det var sort uheld. Men du skal ikke 

bekymre dig om mig. Jeg er mere optaget af, hvordan du har det med 
den forfærdelige nyhed, jeg lige har givet dig. Er du okay? Jeg ville ønske, 
jeg var hos dig, så jeg kunne give dig et knus.“

 „Jeg aner faktisk ikke, hvordan jeg har det med det, for det føles slet 
ikke virkeligt. Måske går det først rigtigt op for mig, når jeg kommer 
hjem. Jeg vil forsøge at skaffe en billet til i morgen. Har du fortalt de 
andre det endnu?“

 „Jeg har lagt utallige beskeder til dem alle om, at de skal ringe til mig 
så snart som muligt.“

 „Jeg kommer hjem og hjælper dig hurtigst muligt, sødeste Maia. Der 
er sikkert en masse praktisk at sørge for i forbindelse med begravelsen.“

 Jeg kunne ikke få mig selv til at fortælle hende, at vores far allerede var 
stedt til hvile. „Jeg glæder mig, til du kommer. Prøv nu på at sove, hvis 
du på nogen måde kan, Tiggy, og ring, hvis du får brug for at snakke.“

 „Tak.“ En dirren i Tiggys stemme røbede, at hun var ved at græde, 
fordi nyheden nu var sivet ind. „Du ved, at han ikke er borte, Maia. 
Ingen sjæle dør, de lever bare videre i en anden dimension.“

 „Jeg håber, det er sandt. Godnat, kæreste Tiggy.“
 „Vær stærk, Maia. Vi ses i morgen.“
 Jeg afsluttede opkaldet og lænede mig udmattet tilbage i sengen. Det 

ville være dejligt, hvis jeg delte Tiggys inderlige tro på et liv efter døden, 
men lige nu kunne jeg ikke komme i tanke om en eneste god grund til, 
at Pa Salts ånd skulle forlade Jorden.
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 Måske havde jeg engang troet, at der fandtes en Gud eller i hvert fald 
en magt, der overgik den menneskelige forstand, men den trøst havde 
jeg mistet et sted på vejen.

 Og hvis jeg skulle være fuldstændig ærlig, vidste jeg nøjagtig, hvornår 
det var sket.

 Hvis jeg bare kunne lære at føle noget igen, snarere end at være en 
robot, der udadtil virkede som et roligt og velfungerende menneske. 
Den kendsgerning, at jeg ikke reagerede på min fars død med de følelser, 
den burde give anledning til, fortalte mig i højere grad end noget andet, 
hvor dybt mit problem stak.

 Og alligevel, grundede jeg, havde jeg ingen vanskeligheder med at 
trøste andre. Jeg vidste, at alle mine søskende betragtede mig som fami-
liens anker, den, der ville være der for dem, hvis de kom i knibe. Maia 
– altid praktisk og fornuftig og, som Marina havde sagt, den ‘stærke’.

 Sandheden var, at jeg var mere frygtsom end de andre. Mine søstre 
havde foldet vingerne ud og var fløjet fra reden, mens jeg var blevet til-
bage og havde undskyldt mig med, at far havde brug for mig, nu hvor 
han var ved at blive gammel. Og derudover havde jeg den undskyldning, 
at livet her passede perfekt til den ensomme karriere, jeg havde valgt.

 I betragtning af hvor tomt mit eget liv var, var det skæbnens ironi, 
at jeg tilbragte dagene i en fiktiv og ofte romantisk verden, beskæftiget 
med at oversætte romaner fra russisk og portugisisk til mit modersmål, 
fransk.

 Far havde været den første til at bemærke mit talent for sprog. Som 
en lille papegøje gentog jeg alt, hvad han valgte at sige til mig på et 
fremmed sprog. Han havde selv et fremragende sprogøre og elskede at 
skifte fra det ene sprog til det andet for at se, om jeg kunne gøre det 
samme i mine svar. Da jeg var tolv, talte jeg allerede flydende fransk, 
tysk og engelsk – sprog, der alle sammen tales i Schweiz – og var godt 
i gang med at lære italiensk, latin, græsk, russisk og portugisisk.

 Sprog var min store lidenskab og en uendelig udfordring, for lige 
meget hvor dygtig jeg blev, kunne jeg altid blive endnu bedre. Ordene 
og deres korrekte anvendelse optog mig fuldstændig, så da tiden var inde 
til at overveje, hvad jeg ville studere på universitetet, var valget nemt.
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 Jeg bad far om råd med hensyn til, hvilke sprog jeg skulle vælge.
 Han kiggede eftertænksomt på mig. „Det er op til dig, Maia, men 

måske bør det ikke være dem, du er bedst til lige nu, eftersom du har 
flere år på universitetet til at mestre de sprog, du vælger.“

 „Jeg ved det virkelig ikke, far,“ sukkede jeg. „Jeg elsker dem alle sam-
men. Det er derfor, jeg spørger dig.“

 „I så fald vil jeg se nøgternt på det og konstatere, at magten over 
verdensøkonomien helt vil skifte hænder inden for de næste tredive 
år. Hvis jeg var dig, og i betragtning af at du allerede taler tre vestlige 
hovedsprog flydende, ville jeg vende mig mod noget, der var længere 
borte.“

 „Mener du lande som Kina og Rusland?“ spurgte jeg.
 „Ja, og Indien og Brasilien, selvfølgelig. Det er alle sammen lande 

med store uudnyttede ressourcer og fascinerende kulturer.“
 „Jeg kan virkelig godt lide russisk og faktisk også portugisisk. Det er 

et meget ... udtryksfuldt sprog.“
 „Jamen så er det jo besluttet.“ Far smilede, og jeg kunne se, at han 

var godt tilfreds med mit svar. „Hvad med at studere begge sprog? Med 
dit naturlige sprogøre klarer du det nemt. Og jeg lover dig, Maia, at 
med det ene eller begge de to sprog i bagagen, vil verden ligge åben for 
dig. Der er ikke ret mange mennesker, der har udsyn nok til at forstå, 
hvad der er på vej. Verden er under forandring, og du vil være klar til 
at møde den nye verdensorden.“

✴

Jeg var tør i halsen og rullede ud af sengen for at dappe ud i køkkenet 
og tage et glas vand. Jeg tænkte på, hvordan far havde håbet, at jeg be-
væbnet med mine særlige evner ville træde selvsikkert ind i den fremtid, 
som han var sikker på var på vej. Dengang havde jeg også troet, at det 
med sikkerhed var det, jeg ville gøre. Og rent bortset fra alt andet havde 
jeg længtes voldsomt efter at gøre ham stolt af mig.

 Men som så mange andre mennesker var jeg blevet ramt af livet og 
sendt flyvende væk fra den planlagte kurs. Og mine færdigheder havde 
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gjort det muligt for mig at gemme mig i mit barndomshjem, snarere 
end at være en affyringsrampe ud i den store verden.

 Hver gang mine søstre kom flaksende ind fra deres liv over hele 
kloden, drillede de mig med min tilbagetrukne tilværelse. De sagde, 
at jeg var i fare for at ende som pebermø, for hvordan skulle jeg møde 
kærligheden, når jeg nægtede at forlade Atlantis?

 „Du er utroligt smuk, Maia. Alle, der møder dig, siger det samme, 
og alligevel sidder du her og lader dit gode udseende gå til spilde,“ havde 
Ally sagt, sidst jeg så hende.

 Det var sikkert sandt nok, at det var mit ydre, der skilte mig ud fra 
mængden. I en søskendeflok på seks havde vi som børn hver især fået 
en etiket hæftet på os med det træk, der gjorde os til noget særligt.

 Skønheden Maia, lederen Ally, fredsmægleren Star, pragmatikeren 
CeCe, moderlige Tiggy og kuglelynet Electra.

 Spørgsmålet var, om vores respektive evner førte til lykke og succes 
i livet?

 Nogle af mine søstre var stadig meget unge og havde ikke levet 
længe nok til, at de selv vidste det, eller jeg kunne bedømme det. Men 
for mit eget vedkommende vidste jeg, at min ‘vuggegave’, skønheden, 
havde været årsag til min mest smertefulde oplevelse, ganske enkelt 
fordi jeg på det tidspunkt var for uerfaren til at vide, hvilke kræfter 
den rummede. Derfor skjulte jeg den nu, og det betød, at jeg skjulte 
mig selv.

 Når far i den sidste tid havde besøgt mig i pavillonen, havde han ofte 
spurgt mig, om jeg var lykkelig.

 „Ja selvfølgelig, far.“ Jeg havde altid svaret bekræftende. Set udefra 
havde jeg trods alt ingen grund til ikke at være det. Jeg boede utroligt 
dejligt med to mennesker, der elskede mig, et stenkast borte. Og verden 
lå teknisk set åben for mig. Jeg havde ingen bindinger, intet ansvar ... 
men jeg længtes inderligt efter at have det.

 Jeg smilede ved tanken om, hvordan far for bare et par uger siden 
havde opmuntret mig til at besøge min gamle klassekammerat i Lon-
don. Fordi det var fars forslag, og fordi jeg hele mit voksne liv havde 
følt, at jeg var en skuffelse for ham, gik jeg med til det. Selv hvis jeg ikke 
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kunne være ‘normal’, håbede jeg, at han ville tro, at jeg var det, hvis jeg 
rejste.

 Jeg var altså rejst bort ... og vendt hjem til erkendelsen af, at han var 
borte. For evigt.

 Klokken var efterhånden fire om morgenen. Jeg gik tilbage til so-
veværelset og lagde mig ned, desperat efter at falde i søvn, men ude af 
stand til at sove. Hjertet begyndte igen at hamre i brystet på mig, da 
jeg indså, at jeg efter fars bortgang ikke længere kunne bruge ham som 
en undskyldning for at gemme mig her. Atlantis skulle måske endda 
sælges. Far havde i hvert fald aldrig sagt et ord til mig om, hvad der 
skulle ske efter hans død, og så vidt jeg vidste, havde han heller ikke 
sagt noget til nogen af mine søstre.

 Indtil for få timer siden havde Pa Salt være almægtig og allestedsnær-
værende. En naturkraft, der havde båret hele verden på sine skuldre.

 Far plejede at kalde os sine gyldne æbler. Modne og perfekte og klar 
til at blive plukket. Men nu var grenen blevet rystet, vi var alle sammen 
faldet ned på jorden, og der var ingen sikker hånd til at gribe os.

✴

Jeg hørte nogen banke på døren til pavillonen og tumlede forsovet ud af 
sengen for at lukke op. Et par timer tidligere, da morgenen begyndte at 
gry, havde jeg i min desperation ledt efter og taget en af de sovepiller, jeg 
havde fået på recept flere år før. Da jeg skævede til uret i hall’en og så, at 
klokken var over elleve, ville jeg ønske, at jeg ikke havde ladet mig friste.

 Jeg åbnede døren og så Marinas bekymrede ansigt foran mig. „God-
morgen, Maia. Jeg forsøgte at ringe til dig både på fastnettelefonen og 
mobilen, men du svarede ikke, så jeg gik herned for at se, om alt var i 
orden.“

 „Ja, du må undskylde, men jeg tog en sovepille, og den slog mig 
fuldstændig ud. Kom indenfor,“ sagde jeg forlegen.

 „Nej tak. Jeg vil lade dig vågne ordentligt op. Når du har fået et bad 
og noget tøj på, kan du måske komme op til huset? Tiggy ringede og 
sagde, at hun ankommer ved femtiden. Det lykkedes hende at få fat i 
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