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K A P I T E L  E T

Ingen af dem havde troet, at de ville stikke af hjemmefra. 
Ikke for alvor. Men det var det, de havde gjort. En morgen 
sneg de sig væk og vendte ikke tilbage. Det var Bonnie, der 
vidste, hvad de skulle gøre. Charles fulgte bare med. De 
skiftede bus først en, så to gange. Da den sidste bus endelig 
stoppede, ville Charles bare ud. Han havde været køresyg 
det meste af turen og fortrød, at han havde lyttet til Bon‑
nie. Hvorfor var han gået med til at stikke af hen til hendes 
mormor? Det var verdens dummeste ide.

”Er du okay?” spurgte Bonnie og slæbte deres bagage ud 
af bussen.

”Helt klart,” sagde Charles.
Men han kunne godt selv regne ud, at han ikke så helt 

frisk ud.
Bussen kørte igen. Charles og Bonnie blev stående på 

fortovet. De var de eneste, der var steget af ved stoppestedet 
i Skyggevig. Charles kunne ikke lide byens navn. Skyggevig 
lød så dystert.

”Hvad så nu?” spurgte han.
Bonnie bed sig i læben. Hendes hat var gledet om bag i 
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nakken. Charles var blevet noget overrasket, da hun havde 
fundet den frem, inden de skulle rejse.

”Mor har sagt, at Vivian har en magen til. Så den her 
skal jeg have på.”

Nu stod hun på fortovet og kløede sig i panden.
”Jeg tror, vi skal den vej,” sagde hun.
Hun så ikke ligefrem overbevist ud, hun var vist lige så 

fortabt som Charles.
”Du er ikke helt sikker?” spurgte han.
Bonnie nikkede.
”Selvfølgelig er jeg det.”
Så begyndte hun at gå hen ad gaden med kufferten efter 

sig. Småsten fløj om kuffertens hjul, da den bumlede af sted. 
Charles fulgte tøvende efter med tasken. Hjemme havde 
himlen været blå, og solen havde skinnet. Perfekt sommer‑
ferievejr. Men sådan var det ikke i Skyggevig. Her var det 
overskyet, og luften kølig og fugtig. Husene, de gik forbi, var 
små og lave. Og mørke. Som om der ikke boede nogen i dem.

Charles mindede sig selv om, hvad de skulle her, at det 
havde været meget værre at blive derhjemme. Regn eller sol – 
det var lige meget. Det vigtigste var, at de var kommet væk 
fra far og Gabrielle. Gabrielle var Bonnies mor. Hun havde 
giftet sig med Charles’ far for et halvt år siden. Nytårsaften. 
Charles kunne egentlig godt lide Gabrielle. For hun forstod, 
hvad der var vigtigt for ham. Som for eksempel at Charles 
ikke ville have en ny mor, bare fordi hans egen var død.
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Charles og Bonnie talte tit om deres forældre. Især da det 
blev forår, og far pludselig indkaldte dem til familiemøde. 
Familiemøde var noget, far havde fundet på, da han mødte 
Gabrielle.

”Gabrielle og jeg skal fortælle jer noget rigtig sjovt,” havde 
han sagt.

Det var heldigt, at han sagde, at det var noget sjovt, for 
han så ret alvorlig ud. Charles havde på fornemmelsen, at 
der var sket noget slemt. Og så sagde far noget, som over‑
hovedet ikke var sjovt, men derimod ret slemt:

”Vi skal flytte til London til efteråret.”
”Hvad?” havde Bonnie sagt. ”Hvad så med mig og 

Charles?”
Gabrielle havde grinet.
”Du er altså for kær,” havde hun sagt. ”I skal selvfølgelig 

med.”
”Aldrig i livet,” sagde Bonnie.
”Aldrig,” sagde Charles.
Så havde de givet hinanden hånden på det. De skulle 

ikke under nogen omstændigheder flytte til England. Og 
det var det, der stod på den seddel, de havde efterladt på 
køkkenbordet.

Vi kommer ikke hjem, før I lover,

at vi ikke skal flytte til London.

- - -
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Deres plan var at blive væk hele sommeren. Indtil far og 
Gabrielle havde fattet, at de ikke bare kunne bestemme alting 
uden at spørge Charles og Bonnie først.

Men ingen af dem troede, at de kunne holde sig skjult 
så længe. Far og Gabrielle ville ringe til politiet, selvom de 
havde efterladt sedlen. Charles turde slet ikke tænke på, 
hvad der ville ske, hvis politiet begyndte at lede efter dem.

En bil kom kørende. Charles kiggede efter den og rømmede 
sig.

”Hun er klar over, at vi kommer, ikke?” sagde han.
”Stop nu,” sagde Bonnie og sukkede. ”Jeg har jo sagt 

det hundredvis af gange. Mig og Vivian er supervenner. 
Hun vil forstå alt det med London, hun ved godt, at vi 
ikke vil flytte derover. Og vi må gerne være hos hende hele  
sommeren.”

”Hvornår var du her sidst?” spurgte Charles.
Bonnie tøvede.
”Det er vel et par år siden,” sagde hun.
”Gabrielle taler aldrig om sin mor,” sagde Charles.
”Det er, fordi de hader hinanden,” sagde Bonnie. ”Det er 

derfor, det er så genialt, at vi gemmer os her.”
Kufferten var tung. Charles begyndte at få ondt i armen. 

Bonnie gik langsommere og langsommere.
Til sidst blev Charles vred.
”Kan du ikke bare indrømme det?” Han slap sin taske. 
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”Du aner jo ikke, hvor vi skal hen. Du ved slet ikke, hvor 
din mormor bor.”

Bonnie vendte sig om. Hendes kinder blussede.
”Det ved jeg da!” sagde hun. ”Jeg har jo set billeder af 

huset.”
Charles himlede med øjnene. Han havde set de malerier 

mindst 1000 gange. De forestillede et stort hus, som lå på 
en høj klippe.

”Det er jo bare malerier,” sagde han. ”Det er fuldstændig 
lige meget, hvad for et hus din mormor bor i. Hun er vel god 
nok alligevel. Bare du har hendes adresse. Så kan vi spørge 
nogen, som bor her, hvordan vi finder derhen.”

”Du er altså ikke for kvik,” sagde Bonnie vredt. Hun slog 
med nakken, så hun tabte hatten. ”Vivian bor på en mon‑
sterhøj klippe. Ørneklippen hedder den. Og jeg ved præcis, 
hvor den ligger!”

Hun samlede hatten op og begyndte igen at gå.
Charles fulgte efter.
Bonnie var altid så stædig.
Så rundede de et gadehjørne, og alt så nu anderledes ud. 

Pludselig lå der et torv foran dem. Og det var der, de fik øje 
på den. En klippe, der rejste sig på den anden side af den 
lille by. Længst ude på kanten af klippen lå et stort hus. Og 
et højt fyrtårn, der ikke havde været med på maleriet.

”Wow!” udbrød Charles.
Han havde aldrig set et ægte fyrtårn. I hvert fald ikke et, 



der var så stort. Og klippen var egentlig ikke en rigtig klippe, 
tænkte Charles. Snarere et stejlt bjerg.

”Hvad siger du så?” udbrød Bonnie triumferende. ”På 
den klippe bor min mormor.”

De gik tværs over torvet gennem den stille by. Til sidst 
nåede de frem til klippen. En smal vej snoede sig op mod 
huset. Da de drejede ned ad den, gik de forbi to gamle damer. 
Damerne kiggede efter dem.

Bonnie og Charles hørte dem hviske sammen:
”Bare de ikke bliver for længe. Her i Skyggevig kan ingen 

føle sig sikker.”
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K A P I T E L  T O

”Hvad i alverden laver du her?”
Vivian stod i døråbningen og stirrede på dem. Bonnie tog 

nervøst hatten af. Hun var blevet temmelig varm og svedig 
efter den lange tur op ad klippen.

Det her gik ikke helt, som hun havde forestillet sig.
”Fik du ikke mit brev?” spurgte hun.
”Brev? Nej, det gjorde jeg ikke. Og hvem er den dreng, 

du har slæbt med?”
Bonnie turde næsten ikke se hen på Charles. Hun havde 

ikke sendt noget brev. Hun havde heller ikke ringet.
”Det er Charles. Min papbror.”
Charles hilste på Vivian.
”Må vi komme indenfor?” spurgte Bonnie.
Hun var træt og sulten. De ville sikkert blive tvunget til 

at rejse hjem allerede i morgen. Eller måske ligefrem i aften. 
Hvis Ebbe, Charles’ far, blev rigtig vred, kom han måske 
straks i sin bil.

Bonnie skammede sig. Verdens mest elendige flugt. 
Nogensinde. Sådan noget, som småbørn gjorde. Hun og 
Charles var tolv  – de burde have vidst, at det ville ende 
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galt. Charles havde mange gange spurgt, om hun havde 
talt med Vivian, og om de virkelig måtte gemme sig der. 
Og Bonnie havde svaret ja. Ja, ja, ja. For hun ville så gerne 
overbevise sig selv om, at Vivian ville blive glad for at se 
hende. Selvom de ikke havde set hinanden i årevis. Og 
selvom Vivian og mor ikke kunne døje hinanden. Hvert 
år kom der jo julegaver og fødselsdagsgaver til Bonnie fra 
Skyggevig. Og der stod altid det samme på kortet:

Savner dig, min søde pige. Håber snart, vi ses!

Men nu så Vivian slet ikke glad ud. Nej, hun så faktisk mere 
forbavset ud. Og vist også lidt vred og lidt trist. Alligevel 
sagde hun:

”Selvfølgelig må I komme ind.”
Bonnie havde aldrig før været hjemme hos Vivian. Det 

var også en ting, hun havde løjet om over for Charles. Ellers 
var han jo ikke taget med hende. Bonnie havde nok troet, 
ligesom Charles, at Vivian i virkeligheden boede et andet 
sted. At de malerier, hun havde fået af sin mor, forestillede 
et andet hus.

Vivian tog dem med ind i et rum, som hun kaldte for 
salonen.

”Alba, vil du lave lidt te til mig og børnene?” sagde hun.
Hun kiggede på nogen bag ved Bonnie og Charles.
Bonnie vendte sig straks om. I døren stod en høj, kraftig 
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kvinde. Hun måtte være ældre end mor, men yngre end 
mormor. Hun så meget overrasket ud.

”Det her er mine børnebørn,” sagde Vivian og nikkede 
hen mod Bonnie og Charles.

De hilste på Alba.
”Dejligt at møde jer,” sagde hun. ”Bliver I her længe?”
Bonnie så nervøst på Vivian.
”Det ved jeg ikke endnu.”
Alba forsvandt fra døren. Bonnie turde ikke sige, at hun 

ikke kunne lide te. Vivian gav tegn til, at de kunne sætte 
sig i sofaen. Gennem vinduet så man fyrtårnet lidt derfra.

”Flot fyrtårn,” sagde Bonnie stille.
”Flot, men uhyggeligt,” sagde Vivian. ”Ingen har brugt 

det i årevis. For min skyld må det gerne stå der, for der er 
stil over det. Men jeg ville aldrig gå op i det.”

Bonnie blinkede.
”Hvorfor uhyggeligt?” spurgte hun.
Hun tænkte på, hvad damerne nede i byen havde sagt. 

At de skulle passe på med at blive for længe i Skyggevig. At 
ingen kunne føle sig sikre her.

”Det kan vi altid tale om,” sagde Vivian og lænede sig 
tilbage. ”Fortæl mig nu hellere lidt om jer selv. Hvad er der 
sket?”

Hvor skulle hun egentlig begynde? Der var så meget at for‑
tælle. Bonnie fortalte om Ebbe, og at hun og mor var flyttet 
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hjem til ham og Charles. Hun fortalte også om familie‑
møderne og alle de nye regler, som var så utroligt irriterende. 
Til sidst fortalte hun om London.

”De er så dumme,” sagde Bonnie og lagde benene over 
kors. ”Charles og mig brokker os næsten aldrig, vi blev ikke 
engang sure, da de giftede sig. Men London. Nej, der tager 
vi ikke med. Alle vores venner er jo hjemme i byen.”

Mormor blev bekymret.
”Nå da da,” sagde hun. ”Så nu er I løbet hjemmefra? Og 

I har ikke tænkt jer at rejse hjem, før jeres forældre aflyser 
flytningen til London?”

Bonnie nikkede.
”Og hvor tror jeres forældre, I er nu?”
”De ved ikke noget,” sagde Charles. ”Vi skrev ikke på 

sedlen, hvor vi ville tage hen.”
Han lod til at være urolig.
Bonnie skævede hen på uret. Klokken var snart fem.
”Hvad har I så forestillet jer?” spurgte Vivian. ”At I kunne 

gemme jer her?”
”Øh ja,” sagde Bonnie. ”Vi tænkte, at vi måske kunne 

være her et stykke tid.”
”Et stykke tid?”
”Ja, bare indtil de dropper planen om at flytte til Lon‑

don,” sagde Bonnie. ”Måske indtil skolen starter igen efter 
sommerferien.”

Vivian hostede.
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”Altså hele sommeren? Nej, det går ikke. Det kan jeg sige 
jer med det samme. Og hvad tror I, jeres forældre ville sige?”

Bonnie rankede ryggen.
”Vi er skideligeglade med dem,” sagde hun.
Hun så hurtigt over på Charles.
”Eller hvad?”
Han nikkede, men sagde ikke noget. Han havde knap 

nok åbnet munden, siden Vivian lukkede dem ind i huset.
Bonnie mærkede en klump i halsen vokse. Alt var bare 

gået galt. Det blev ikke lettere af, at Ebbe var så irriterende. 
Han ville altid have, at Bonnie skulle høre på ham og gøre, 
som han sagde. Som om han var hendes far. Nogle gange, 
når han syntes, hun gjorde noget forkert, sagde han:

”Bonnie, sådan gør vi ikke her.”
Han fattede ikke, hvor irriterende det lød. ”Sådan gør vi 

ikke her.” Som om Bonnie og hendes mor bare var gæster 
hjemme hos Ebbe og Charles. Gæster, der helst ikke skulle 
blive for længe.

Vivian lænede sig frem og så Bonnie lige i øjnene.
”Nu skal du høre godt efter,” sagde hun. ”Først og frem‑

mest skal du aldrig mere sige, at du er skideligeglad med 
din mor. Ikke når jeg hører på det. Forstået?”

Bonnie nikkede. Hun ville love mange ting. Hvis bare 
hun fik lov til at blive.

”Godt,” sagde Vivian. ”Det andet, jeg vil sige, er, at jeg 
er glad for at se jer. Det virker måske ikke sådan, men I 
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overraskede mig en hel del, da I dukkede op. Nu ringer jeg 
og fortæller jeres forældre, hvad der er sket. Men I kan nok 
godt glemme det der med at aflyse Londonflytningen. Ingen 
gider at lytte til desertører.”

Charles sukkede, men Bonnie smilede. Vivian var glad 
for at se hende. Det havde hun sådan håbet på.

Så gik døren til salonen op, og Alba kom ind med en stor 
bakke i hænderne.

”Forresten,” sagde Vivian. ”Rider du stadig?”
Bonnie nikkede igen. Hun havde redet, siden hun var 

fire år.
”Fint,” sagde Vivian. ”For jeg har både heste og en ride‑

lærer her.”
”Er det sandt?” jublede Bonnie.
”Det er sørme sandt,” sagde Vivian. ”Ridelæreren hedder 

Paul. Han er meget dygtig. Rider du også?”
Hun så over på Charles. Han rystede på hovedet.
Alba smilede til Bonnie og Charles.
”Det er dejligt, at I er her,” sagde hun. ”Sikke en over‑

raskelse. I er hjerteligt velkomne.”
”Tak,” sagde Bonnie og Charles.
Det her kunne godt gå hen og blive rigtig godt.
Vivian gik ud for at ringe. Bonnie sank en klump. Bare 

mor og Ebbe ikke skældte ud!
Alba kiggede efter Vivian. Så snart hun havde forladt 

rummet, lænede Alba sig frem og hviskede:



”Du skal ikke stole på ridelæreren. Han er meget ond. 
Både mod mennesker og dyr.”

Så skyndte hun sig ud af rummet.
Bonnie så overrasket på Charles.
”Hørte du, hvad hun sagde?”
”Ja,” sagde han. ”Men skal du absolut ride, mens du er 

her?”
Bonnie himlede med øjnene.
”Selvfølgelig. Men …”
Hun afbrød sig selv. Vivian kom nu tilbage. Hun havde 

telefonen i hånden. Og hun så meget vred ud.
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K A P I T E L  T R E

Hvorfor skulle far altid være så pinlig? Charles rødmede, 
da han hørte, hvordan han lød. Far råbte så højt, at det gav 
ekko i Vivians telefon.

”Det kommer ikke til at ske!” råbte han. ”Børnene skal 
hjem – NU! De er alt for gamle til at løbe hjemmefra! Sikke 
noget pjat!”

Det, som ikke kom til at ske, var, at Charles og Bonnie 
blev hos Vivian i en uge. Det havde hun selv foreslået. En 
uge var meget mindre, end hvad Charles og Bonnie havde 
håbet på. De skulle jo finde et helt nyt sted at bo. For far tog 
fejl: De var slet ikke for gamle til at løbe hjemmefra.

”Er du færdig med at råbe?” spurgte Vivian. ”Godt, for jeg 
har også noget at sige. Blandt andet at du og Gabrielle burde 
tænke lidt over, hvordan jeres børn egentlig har det hos jer. 
Trygge børn løber ikke hjem til en gammel mormor. Især 
ikke når det er en mormor, som kun et af børnene kender. 
Og især ikke når barnet ikke har set sin mormor, siden hun 
var seks år gammel. Og aldrig har besøgt sin mormor.”

Da hun sagde det sidste, rystede stemmen lidt. Charles’ 
far tav.
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Charles skævede over til Bonnie. Stakkels hende, som 
aldrig havde besøgt sin mormor. Det var dumt, at hun havde 
løjet om, at hun havde været på Ørneklippen før. Men sådan 
var det – Bonnie løj om alt muligt. Som den gang, da hun og 
Charles var i svømmehallen. Da havde Bonnie sagt, at hun 
turde springe fra det højeste tårn. Men den eneste gang, hun 
sprang, var, mens Charles var på toilettet. Han var overbevist 
om, at hun ikke havde sprunget.

Vivian bad om at måtte tale med Gabrielle. Og så forlod 
hun rummet igen. Charles nåede at se, at hun så ked ud af 
det, inden hun forsvandt ud i gangen.

”Hvad mon de taler om?” sagde Bonnie.
Hun virkede nervøs.
Charles trak på skuldrene.
”Det ved jeg ikke,” sagde han. ”Men jeg håber, vi slipper 

for at skulle rejse hjem.”
Han børstede nogle krummer af sit bukseben. Bonnie 

glattede sin kjole. Et ur tikkede på væggen.
”Hvad tror du, der er med det gamle fyrtårn?” hviskede 

Charles. ”Hvorfor sagde Vivian, at det var uhyggeligt?”
”Aner det ikke,” sagde Bonnie.
Lidt efter kom Vivian tilbage.
”Nu har jeg talt med jeres forældre,” sagde hun. ”Magen 

til brokkehoveder har jeg aldrig før mødt. Men nu er vi i 
det mindste nået frem til, at I bliver her en uge. Så må vi se, 
hvad der så skal ske.”
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Huset var stort. Så stort, at Charles og Bonnie kunne få hvert 
sit værelse. Bonnie ville gerne have, at værelserne lå lige ved 
siden af hinanden.

”Er du mørkeræd?” spurgte Vivian, da hun åbnede døren 
til Bonnies værelse.

”Nej da,” sagde Bonnie.
Men Charles vidste, at Bonnie havde flere sovedyr med 

i kufferten. Sovedyr, som hun skulle have med i seng for at 
kunne falde i søvn.

Bonnie smed hatten fra sig på sin seng.
”Vi spiser aftensmad klokken syv,” sagde Vivian. ”Indtil 

da må I klare jer selv. Alba og jeg har noget, vi skal ordne.”
”Bor hun også her?” spurgte Charles.
”Ja. Alba og hendes mand, Douglas, bor ude i huset i 

baghaven.”
Hun gik hen til vinduet og pegede ud. Derfra så man 

ud over hele haven. Den var enorm. Charles fulgte Vivians 
finger med blikket og fik øje på et træhus.

”Alba hjælper mig med det praktiske inde i huset,” sagde 
Vivian. ”Douglas passer parken.”

Parken var åbenbart haven.
Charles tænkte på, hvad Vivian mon selv lavede om dagen, 

men han turde ikke spørge. Det gjorde Bonnie derimod.
”Er det rigtigt, at du er kunstner?” spurgte hun. ”At du 

maler billeder?”
”Ja, det passer,” sagde Vivian.
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”Mor siger, at du er berømt,” sagde Bonnie.
”Din mor siger så meget vrøvl. Nu har jeg lige noget, jeg 

skal ordne. Vi ses klokken syv.”
I det samme hørtes hundegøen udefra.
”Har du en hund?” spurgte Bonnie overrasket.
”Han hedder Villy,” sagde Vivian. ”Og nu gør han sikkert, 

fordi han jager fugle. Douglas plejer at få ham tysset ned.”
De så igen ud ad vinduet. En stor, sort hund løb omkring 

foran huset. Bag ved hunden kom en mand gående i brun 
jakke.

”Hvem er han?” spurgte Charles.
”Det er ridelæreren,” sagde Vivian og smilede. ”Paul.”
Både Charles og Bonnie iagttog ham nøje. Charles tænkte 

på, at Alba havde sagt, at Paul var ond. Det skulle nok passe. 
Paul så i hvert fald meget skrap ud.

Bonnie hev Charles i armen.
”Kom!” sagde hun og blinkede hurtigt med det ene øje. 

”Lad os løbe ned og sige hej til hunden!”

Da de kom ud, var både Villy og ridelæreren væk. Det var 
stadig overskyet, og vinden var hård.

”Vi burde fortælle Vivian, hvad Alba sagde om ridelæ‑
reren,” sagde Charles.

Bonnie virkede nervøs.
”Eller også skal vi bare holde os væk fra ham,” sagde hun.
Så lød der en gøen lidt derfra.
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”Villy!” råbte Bonnie.
Der var helt stille.
”Villy!” råbte Bonnie igen.
De gik ud i parken, men hunden var som sunket i jorden. 

De gik rundt om hele huset. De stoppede, da de fik øje på 
fyrtårnet. Det lå længst ude på klippen. Og ved siden af det 
lå et lille hus.

Bonnie løb hen til det. Hun kiggede ind gennem de små 
vinduer.

”Der bor sikkert ikke nogen,” sagde hun.
”Tror du, det fungerer?” spurgte Charles. ”Altså fyrtårnet.”
Det var hvidt og højt, og øverst oppe sad der nogle store 

vinduer. De var meget beskidte. Charles gyste. Fyrtårnet så 
temmelig forladt ud.

”Aner det ikke,” sagde Bonnie.
Charles gik en runde omkring fyrtårnet. Det lå farligt 

tæt på klippekanten. Han gik så tæt på skrænten, som han 
turde. Bonnie fulgte efter. De lagde sig forsigtigt på maven 
og kiggede ned. Vandet var sort og vildt. Voldsomme bølger 
slog mod klippen. Charles rejste sig og trådte væk fra kanten. 
Det gjorde Bonnie også. Mærkeligt, at Vivian ikke havde sat 
et stakit op ved klippekanten.

”Der er godt nok langt ned til vandet,” sagde Bonnie.
Så lød der en mørk stemme.
”Det kan du tro, der er! Så her skal I to ikke lege!”
Charles og Bonnie gispede.



Ridelæreren stod bare nogle få meter væk. Nu så han 
ikke længere skrap ud, kun ond. Som Charles’ farfar. Altid 
vred og sur. Særligt over for far.

Ridelæreren rømmede sig.
”Jeg går ud fra, at det er jer, der er Vivians børnebørn?”
Det passede jo kun delvist, men både Charles og Bonnie 

nikkede.
”Det er mig, som er Paul. Og bare så I virkelig fatter 

det: I holder jer væk fra fyrtårnet! Det er et farligt sted for 
børn – det formoder jeg, Vivian har fortalt jer.”

Han vendte sig om og gik derfra.
Charles og Bonnie kiggede på hinanden.
”Vi smutter,” sagde Charles.
Vinden suste i Charles’ ører, da de løb. Han tænkte, at 

Alba havde talt sandt. Paul virkede til at være et ondt men‑
neske. Men mest af alt tænkte Charles på fyrtårnet. Hvad 
særligt var der ved det? Hvorfor var det farligt?
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Næste dag regnede det. Også dagen efter. Bonnie stod på sit 
værelse og kiggede ud på de mørke skyer. Det føltes mindre 
og mindre mærkeligt at være hos Vivian. Hun var slet ikke, 
som Bonnie havde forventet, men det gjorde ikke noget. 
Hun arbejdede meget. Og så havde hun mange venner. Hver 
dag kom der nye mennesker forbi for at drikke te eller se 
på Vivians malerier.

Bonnie var glad for, at hun ikke var derhjemme. Tænk, 
at de virkelig var løbet hjemmefra! Nu gjaldt det bare om at 
få Vivian til at lade dem blive i længere tid end blot en uge. 
Hvordan de så skulle få det til at ske.

”Der findes ikke problemer, som ikke kan løses,” plejede 
Bonnies mor at sige.

Men det, syntes Bonnie, var noget sludder. Hvis alle pro‑
blemer kunne løses, var det da mærkeligt, at far var flyt‑
tet. Og ikke kun flyttet, han kom jo heller aldrig på besøg. 
Selvom han havde lovet det. Han ringede et par gange om 
måneden, og så sendte han gaver til hendes fødselsdag. Han 
boede i Tokyo med en ny familie. Og der passede Bonnie 
åbenbart ikke ind.
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Villy gøede og gøede. Hun så den brune hund styrte fra 
den ene ende af parken til den anden. Det så ud, som om 
den jagtede noget. Men der var kun den derude.

Så hørte hun Vivian råbe nedefra:
”Douglas, kan du ikke tage Villy ind? Han kommer til 

at stinke, når pelsen bliver for våd. Og han larmer sådan 
derude. Hvad laver han dog?”

Der kom ikke noget svar fra Douglas, blot lyden af 
en dør, der åbnede og lukkede. Nogle sekunder senere 
så Bonnie Douglas gå ud i parken med en stor paraply i 
hånden.

”Villy!” råbte han. ”Kom her, din tossede hund.”
Bonnie kunne godt lide Alba og Douglas. De havde set 

mest til Alba, men Douglas virkede nu også ganske flink. 
Han smilede og vinkede, så snart han fik øje på dem. Det 
var noget andet med Paul. Vivian havde flere gange sagt, 
at Bonnie burde gå ned i stalden og hilse på ham. Stalden 
lå i udkanten af byen, lige ned til skoven. Bonnie sagde, at 
hun ikke ville gå derned, så længe det regnede, men det var 
selvfølgelig løgn.

Hun følte sig alene. Charles sad på sit værelse og tegnede 
mønstre til et par nye bukser. Bonnie havde aldrig før kendt 
nogen, der tegnede tøj. Eller designede, som han sagde, 
det hed. Han syede også. Ebbe var vist ikke så glad for det. 
Han stønnede højlydt, når Charles sagde, at han ville være 
skrædder eller designer, når han blev stor.
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”Helt ærligt, det er der ingen fremtid i,” plejede Ebbe at 
sige, når det kom på tale. ”Man kan ikke leve af at sy tøj.”

Bonnie forstod ikke, hvad han mente. Ingen havde jo lyst 
til at gå nøgen rundt. Selvfølgelig kunne man tjene penge 
på at lave tøj. Bonnie fnøs. Ebbe var ikke altid så klog, som 
han selv troede.

Bonnie kedede sig. Derhjemme plejede hun at bruge 
tiden på at være i stalden eller at tegne tegnefilm (det kunne 
Ebbe heller ikke lide), men ikke her. Der var stille i huset. 
Douglas var nok stadig udenfor for at få fat på stakkels Villy. 
Hvis bare det ikke regnede. Så ville Bonnie have sneget sig 
op til fyret igen. Hun rystede næsten, bare hun tænkte på, 
hvad der var sket den første dag. Da hun og Charles lå på 
maven og kiggede ud over klippekanten. Og Paul flippede 
ud. Som om det ikke var nok med damerne, der sagde, at 
ingen kunne føle sig sikre her i Skyggevig. Men det var både 
Bonnie og Charles kommet i tvivl om. Skyggevig var jo så 
lille og rolig, at her nærmest var lidt kedeligt.

En telefon ringede et sted i huset. Bonnie bed sig i læben. 
Hver gang den ringede, frygtede hun, at det var hendes mor. 
At hun og Charles ville blive tvunget til at rejse hjem. Men 
det var det så åbenbart heller ikke denne gang.

Bonnie hev en bog op fra kufferten. Hun ville sætte sig i 
salonen og læse lidt. Vivians hus var det største, hun nogen‑
sinde havde set, og netop i dag føltes det ekstra øde. Og 
koldt. Bonnie frøs en smule.



29

Netop da hun ville gå ned ad trappen, stoppede hun. Der 
lød stemmer fra et af værelserne nedenunder. Måske kom 
de fra køkkenet.

Og stemmerne lød vrede.
Bonnie så sig hurtigt omkring. Havde nogen set hende? 

Det troede hun ikke. Bonnie gik forsigtigt nogle trin ned. 
Hun stoppede og stod helt stille, da trappen knirkede.

Nu hørte hun tydeligt stemmerne. Det var Alba og 
Douglas, der talte sammen.

Bare de ikke opdagede hende!
Hun ville gerne høre, hvad de skændtes om.
”Jeg forstår godt, hvad du siger,” sagde Alba. ”Men hvad 

synes du, vi skal gøre?”
”Få dem væk herfra,” sagde Douglas. ”De kan umuligt 

blive her.”
Bonnie spidsede ører. Hvem kunne umuligt blive?
”Vivian har jo sagt, at det bare er for en uge,” sagde Alba. 

”Så rejser børnene igen.”
Bonnie blev helt tør i munden. Det var jo hende og 

Charles, de talte om.
”Tror du selv på det?” sagde Douglas. ”Man kan jo se, 

hvor glad hun er for, at de er her. De bliver helt sikkert i 
længere tid. Og så lige nu! Du ved, hvad der skal ske. Tænk, 
hvis de kommer i vejen!”

Bonnie lænede sig frem. Hun ville gerne høre hvert eneste 
ord. Hjertet bankede hurtigere.



”Jeg ved godt, at intet må gå galt,” svarede Alba med hæs 
stemme. ”Men det er vel bare at sørge for, at de holder sig i 
skindet, så løser det hele sig. Bare de holder sig fra fyrtårnet, 
kan det ikke gå galt. Og kommer de i vejen, så …”

Hun tav, og Bonnies hjerte bankede endnu hårdere.
”Så hvad?” sagde Douglas.
”Så gør vi det, der er nødvendigt at gøre,” sagde Alba. 

”Det vigtigste må være at holde øje med Paul. Han er totalt 
upålidelig. Men det har børnene ikke fattet.”

”Men talte du ikke med pigen, Bonnie?” sagde Douglas.
”Jo, men hun elsker åbenbart heste. Jeg er bange for, at 

hun bliver venner med Paul.”
Aldrig, tænkte Bonnie. No way.
Der var stille lidt, så sagde Alba:
”Han er virkelig farlig, ham Paul. Tænk engang, hvad 

han kan finde på!”
”Ja, men vi er to, og han er alene,” sagde Douglas bestemt. 

”Han skal ikke få lov til at ødelægge noget for os nu, hvor 
alting er gået så godt. Vi må sætte en stopper for ham.”

”Og børnene,” sagde Alba. ”Børnene!”
”Børnene skal nok klare sig,” sagde Douglas. ”Det håber 

jeg i det mindste  … Det ville jo være trist, hvis de også 
forsvandt.”
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Der var ikke stof nok. Det fandt Charles allerede ud af, da 
han tegnede mønstret. Han kiggede skuffet ned i kufferten. 
I Bonnies kuffert lå der tøjdyr og tegneblok, i Charles’ lå der 
stof, papir, saks og andet, han havde brug for. Han regnede 
med at kunne låne en symaskine af Vivian.

Han så ud på regnen. Der måtte da være en butik i byen, 
som solgte stof. Han skulle bare finde en paraply, så ville han 
straks løbe ned og se efter.

I det samme flåede Bonnie døren op til hans værelse. Hun 
så helt vild ud. Charles kiggede forbavset på hende, da hun 
lukkede døren bag sig.

”Han er bindegal!” hviskede hun. ”Og livsfarlig! Meget 
værre, end vi troede!”

”Hvem?” sagde Charles.
”Paul!”
Charles tvivlede. Bonnie overdrev som regel, når hun 

skulle fortælle noget.
”Hvordan livsfarlig?” sagde han.
Bonnie satte sig på Charles’ seng og klappede på dynen 

som tegn til, at han skulle sætte sig.
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”Jeg hørte Alba og Douglas tale sammen.”
Og så tog hun en dyb indånding og fortalte hurtigt, hvad 

hun havde overhørt. Charles mærkede uroen brede sig, da 
hun havde talt færdig.

”Douglas sagde også,” sagde Bonnie, ”at det ville være 
slemt, hvis vi også forsvandt. Hvem er mon ellers forsvun‑
det?”

Nu syntes Charles, at det begyndte at føles rigtig ubeha‑
geligt. Damerne, som havde sagt, at de ikke skulle blive for 
længe i Skyggevig, havde måske haft ret.

”Så Alba og Douglas tror, vi er i fare?” sagde han. ”At vi 
burde skynde os væk herfra?”

”Det lød da sådan,” sagde Bonnie. ”Paul har åbenbart 
planer om at gøre noget slemt, men jeg forstod ikke hvad.”

Charles gyste. De skulle vist bare være blevet hjemme. 
Eller være taget et andet sted hen.

Bonnie så på ham med sine store, grønne øjne.
”Fyrtårnet,” sagde hun. ”Jeg synes, vi skal starte med at 

tjekke det.”

De var ret forskellige, Charles og Bonnie. Gabrielle plejede 
at sige, at det kun var godt, og at det var derfor, de kom godt 
ud af det med hinanden.

”Mange børn i jeres situation ville have brokket sig,” havde 
hun sagt. ”Men ikke jer to.”

”I jeres situation?” Charles gik ud fra, at det, hun mente, 
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var, at Gabrielle og far havde fundet sammen og havde giftet 
sig. At der var nogle børn, som ikke kunne lide, at deres 
forældre blev forelsket i nye personer. Men for Charles var 
det værste allerede sket. Hans mor var død for tre år siden. 
At leve uden sin mor var meget værre end at bo sammen 
med Gabrielle og Bonnie. Især fordi far havde forandret sig, 
dengang mor blev syg og døde.

”Altså, hvad havde du forestillet dig, at vi skulle gøre?” 
spurgte Charles. ”Skal vi ikke hellere rejse hjem? Hvis Paul 
virkelig er så slem.”

Bonnie så oprørt på ham.
”Nej, absolut ikke,” sagde hun. ”Vi skal da blive her og 

vise dem, at vi mener det alvorligt. Hvis vi rejser hjem nu, 
ligner vi bare nogle tabere. Jeg kan da heller ikke lide, at 
Vivian skal blive alene tilbage med sådan en galning.”

Charles var enig i det sidste. På den anden side var hun 
nok ikke så alene. Aftenen inden havde telefonen ringet 
mindst tre gange. Vivian havde mange venner. Desuden 
boede hun jo sammen med Alba og Douglas.

”Sagde de virkelig, at det var farligt for os at være her?” 
spurgte Charles.

”Ja. Og så sagde de, at vi skulle holde os væk fra fyrtårnet. 
Ligesom Paul og Vivian har sagt. Så nu synes jeg, at vi skal 
smutte derop og se, hvad der er så specielt ved det.”

Hun rejste sig og gik hen mod døren. Charles fulgte efter. 
Lige netop fyrtårnet gjorde ham nysgerrig.
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”Vi burde fortælle det hele til Vivian,” sagde han.
Bonnie tænkte over det og rystede så på hovedet.
”Nej,” sagde hun. ”Hun tror sikkert mere på Paul end 

på os. Vi må først skaffe beviser på, at han er en luskekarl.”
”Okay,” sagde Charles.
De listede forsigtigt ud på gangen. Det var på tide at finde 

ud af, hvad der var så farligt ved det fyrtårn.

Men først måtte Charles og Bonnie finde ud af, hvor Alba 
og Douglas var. De ville meget gerne undgå at blive spurgt 
om, hvor de skulle hen. Alba var i køkkenet, og Douglas 
var i salonen og pudsede sølvtøj. Villy lå på sofaen og sov.

Det var endelig holdt op med at regne. Ingen opdagede, 
at de smuttede udenfor. De kiggede efter Paul, men han var 
ikke til at se.

Charles og Bonnie løb hurtigt rundt om huset og holdt 
sig tæt langs muren for ikke at blive opdaget.

Ligesom sidst var både fyrtårnet og huset låst af. Charles 
og Bonnie ledte ivrigt efter et søm eller andet, hvor der kunne 
hænge en ekstranøgle. Men forgæves. Der var ingen nøgle.

Charles kiggede ind ad husets vindue. Ligesom Bonnie 
havde gjort sidst.

”Det ser da ret hyggeligt ud indenfor,” sagde han.
Bonnie stillede sig ved siden af ham.
Der stod en grøn sofa og et mørkt sofabord. Og to store 

lænestole.
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”En termokande,” hviskede Bonnie.
Hun havde ret.
Der stod faktisk en termokande på sofabordet. Nogen 

havde skruet låget af og lagt det ved siden af.
”Den var her ikke sidst – jeg sværger,” sagde Bonnie.
”Men så er der jo nogen, som bruger stedet,” sagde 

Charles. ”Hvorfor skulle der ellers stå en termokande?”
Bonnie trykkede næsen mod ruden. Der kom dug på 

glasset, når hun åndede.
”Nu tjekker vi fyrtårnet,” sagde Charles.
Men der var ikke så meget at se. De gik flere runder uden 

at finde noget mystisk overhovedet. En sidste gang prøvede 
de at rykke i døren. Charles havde ikke lyst til at røre ved 
gelænderet, da han gik op ad den korte trappe til fyrtårnets 
dør. Det var helt brunt af rust og skidt.

”Måske har Vivian en nøgle?” sagde Bonnie.
Charles trak på skuldrene. Vivian ville sikkert ikke låne 

den til dem alligevel. Han kiggede på låsen. Det så ud, som 
om den kunne åbnes med en ganske almindelig nøgle. Men 
der var noget underligt ved den. Noget, som ikke havde med 
selve nøglehullet at gøre.

Bonnie gik ned ad trappen igen. Charles blev stående 
oppe ved døren.

”Kom nu,” sagde Bonnie.
Charles stirrede igen på låsen. Så på døren og på hånd‑

taget. Og til sidst igen på gelænderet.



Langsomt gik det op for ham, hvad der var så mærkeligt.
Alt ved døren og trappen var gammelt og beskidt og 

rustent. Alt undtagen låsen og nøglehullet. Det var skin‑
nende sort og rent. Og der var ingen rust.

Døren er gammel, tænkte Charles. Men låsen må være 
helt ny.
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Det var svært at holde op med at tænke på termokanden 
og låsen. Bonnie var enig og mente, at Charles havde ret. 
Låsen var ny, og termokanden tilhørte nogen, som plejede 
at komme i huset. Nogen, som også vidste, hvordan man 
kom ind i fyrtårnet. Nogen, som ikke var Vivian. Og som 
ikke syntes, at fyrtårnet var uhyggeligt.

”Det er nok Douglas eller Alba,” sagde Bonnie. ”De gør 
måske rent deroppe.”

”Hvorfor skulle de gøre rent i et fyrtårn, som ingen bru‑
ger?” spurgte Charles. ”Jeg tror, det er en anden, som har 
en nøgle.”

”Paul måske,” sagde Bonnie.
Men hun kunne ikke regne ud, hvad han skulle i fyrtårnet. 

Charles så på uret.
”Jeg skal lige et smut ned til byen,” sagde han. ”Jeg skal 

have købt noget mere stof.”
Bonnie så sig omkring. Hvad skulle hun så finde på?
Jeg bliver ligesom altid tilovers, tænkte hun.
Især nu, hvor hun ikke havde en stald, hun kunne opholde 

sig i. Det havde hun derhjemme. Ebbe og hendes mor syntes, 
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at hun brugte alt for meget tid ude hos hestene. De fattede 
ikke, at det var dobbelt så rart at være hos hestene som at 
være derhjemme.

”Du må gerne komme med,” sagde Charles.
Hun blev i lidt bedre humør.
”Det er okay,” sagde Bonnie. ”Jeg bliver her og finder et 

sted at sidde og læse.”
Charles forsvandt ned ad klippen, og Bonnie kiggede 

uroligt på huset. Hun kunne ikke lide det, hun havde hørt 
Alba og Douglas tale om. Det føltes, som om Paul kunne 
dukke op når som helst.

I det samme fik hun øje på den. Træhytten. Et af træerne 
henne ved Albas og Douglas’ hus var højere end de andre. 
Og oppe imellem grene og blade kunne man skimte noget, 
der lignede en træhytte.

Bonnie skyndte sig derhen. Jorden var våd og mørk mel‑
lem træerne. Der var intet græs, kun jord og mos. Hun slap‑
pede først af, da hun var inde mellem træerne. Nu kunne 
man ikke se hende så let.

Der var ingen stige op til træhytten, men det gjorde ikke 
noget. Bonnie elskede at klatre i træer. Hun svingede sig 
hurtigt op på grenene. Det gjaldt bare om at sætte fødderne 
de rigtige steder, så man ikke gled. Det var lidt sværere i dag, 
fordi træet var så vådt. Barken gjorde hendes kjole beskidt, 
og hun fik skrammer på sine ben.

Endelig var hun oppe. Der var en åbning i hyttens gulv. 



39

Bonnie tog godt fat med hænderne og hev sig op. Hytten 
virkede forladt. I et hjørne havde edderkopperne spundet 
store spindelvæv, og på gulvet lå der blade og grene, som var 
blæst ind. Der var ikke noget tag, kun gulv og fire vægge, 
der nåede Bonnie til brystet. Det så mere ud, som om nogen 
havde bygget en stor trækasse oppe i træet. Men udsigten 
var god. Hun kunne se ud over parken og helt ned til byen.

”Cool,” hviskede hun for sig selv.
Hun ville vise Charles hytten, så snart hun kunne. Hvis 

man da kunne kalde det for en hytte. Jo mere hun tænkte 
over det, jo mere kom hun i tvivl. Det var vist slet ikke en 
hytte. Det var måske snarere et udsigtstårn.

Tårn eller hytte, det kom ud på et. Der var ikke rigtigt noget 
at lave deroppe. Bonnie så på uret og kiggede ind mod byen. 
De skulle spise frokost om 20 minutter, så det var på tide at 
kravle ned igen. Desuden skulle hun nå at skifte tøj. Hendes 
kjole og trøje var blevet beskidt.

Bonnie kastede et sidste blik over parken og byen. Hun 
ville ønske, at hun havde haft en kikkert med. Så havde hun 
kunnet se endnu mere. En kanin hoppede hen over græsplæ‑
nen lidt derfra. Bonnie håbede, at Villy var indenfor, ellers 
ville han bare begynde at jage den. Kaninen vendte om og 
hoppede tilbage igen. Den forsvandt ind bag en lav sten. 
Bonnie lænede sig frem og holdt fast om træet.

Hvad …
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Hun troede ikke sine egne øjne.
Det var ikke bare en, men flere sten. Mange sten. Bon‑

nie sank en klump. Det lignede jo en … kirkegård. Blot 100 
meter væk, i parkens ene hjørne. Bonnie rystede på hovedet. 
Selvfølgelig var der ikke en kirkegård på mormors grund.

Eller var der?
Hun klatrede hurtigt ned. Lidt for hurtigt. Hun mistede 

grebet om stammen og gled det sidste stykke ned. Hun kom 
hurtigt på benene og begyndte at løbe. Ikke op mod huset, 
men over mod stenene, som hun havde set oppe fra træhyt‑
ten. Stenene, som måske var gravsten.

Benene rystede lidt, da hun kom derhen. Hun kunne 
knap nok stå op. Det var rigtige gravsten. Cirka 20 stykker. 
Hun læste på nogle af dem. De fleste var døde for meget 
længe siden. En mand var død i 1943, en anden i 1912. Og 
en kvinde var død i 1892. Der stod ingen efternavne på sten‑
ene, kun fornavne. Sådan plejede det ikke at være. Bonnie 
havde været med Charles henne og se hans mors gravsted. 
Der stod både fornavn og efternavn. Matilda Steen.

Det begyndte igen at regne. Tunge regndråber ramte 
Bonnies hoved. Hun gøs og slog armene omkring sig selv. 
Der var meget, hun ville spørge mormor om. Og hun var 
også sulten. Hun måtte hellere se at komme tilbage.

Men så opdagede hun noget mærkeligt på gravstenen 
længst væk. Dels var den mindre end de andre, men det 
var ikke kun det. Den lå ligesom for sig selv, og der stod 



ingenting på den. Ikke et eneste navn. Som om det var en 
hemmelighed, hvem der lå der.

Eller som om graven ventede på nogen, som ikke var 
død endnu.


