
JANUAR

Når jeg ser på dig



Hej, Claire skat

Mælk
Æbler
Bananer
Avocadoer
Løg
Kartofler
Tomater
Champignon
Gulerødder og kaninfoder til Peter
Hakket oksekød
Brød
Juice – du vælger selv

Hvis du kan bære mere, så køb også en kylling og to 
dåser bønner. Men kun, hvis du gider – hvis ikke, køber 
jeg det selv i morgen.

Kærligst

Mor

Der er penge på køkkenbordet. Husk nu din nøgle!
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Jeg har lavet spaghetti bolognese, til når du kommer 
hjem.

Kærligst

Mor

Mor!

Jeg købte alt på sedlen – undtagen kyllingen og bønnerne. 
Det var HUNDEKOLDT, og på hjemvejen var mine 
fingre ved at fryse af. Jeg har VIRKELIG brug for 
nogle nye vanter. Kan vi ikke tage i centeret sammen på 
lørdag? – for du skal vel ikke arbejde igen i weekenden, 
skal du?

Håber, du har haft en god dag???

C



16

Jeg sover hos Emma.

Jeg synes, du var lidt træt i aftes, mor? Jeg håber ikke, 
du arbejder for hårdt???

Ses i morgen!

xox
C

Bare rolig, jeg har husket min nøgle!

Jeg er nødt til at skynde mig. Har vagt hele weekenden. 
Jeg er ked af det.

Kærligst

Mor
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Mor, JEG VAR LIGE VED AT DØ AF SULT, men så 
lavede jeg en slags kyllingeret efter en opskrift på nettet. 
Resterne står i køleskabet.

Jeg ventede virkelig lang tid på dig, men til sidst tænkte 
jeg, at du nok ikke kom hjem alligevel, og så lagde jeg 
plastfolie over den. Emma er ALDRIG nødt til at lave 
mad til sin mor!!

Jeg skal tidligt i skole i morgen, så vi ses ikke, inden jeg 
går. Emmas mor kører os begge – hun synes, det er synd 
for os med al den SNE. Og i morgen aften skal jeg være 
babysitter, så jeg kan tjene penge til de ting, jeg behøver. 
SOM FOR EKSEMPEL VANTER! Så mine fingre ikke 
FALDER AF i den her KULDE!!

Hvorfor får du dig ikke en mobiltelefon, så jeg i det 
mindste kan ringe til dig???!!!

Claire

Hvis du har tid, køber du så ikke en kylling? Jeg vil lave 
søndagskylling til os i aften.

Kærligst

Mor
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Hej, Claire skat

Jeg er nødt til at tage af sted. En af mine patienter 
har født to og en halv måned for tidligt. Januar er en 
forfærdelig måned at få et for tidligt født barn …

Hvornår er det nu, du skal fremlægge? Er det ikke  
ret snart?

Lad os lave noget sammen i aften. Jeg har ikke set dig  
i dagevis, synes jeg.

Elsker dig.

Mor

Køber du ikke nogle æbler?

Kære Claire skat

Jeg har haft en frygtelig stressende weekend. Det ville 
være rart at komme hjem uden at skulle føle sig skyldig.

Jeg håber, du havde en spændende dag i skolen. Der er 
lidt af kyllingeretten tilbage i køleskabet (den var for 
resten rigtig god!) 

Vi ses til morgenmad. Der er noget, jeg gerne vil tale 
med dig om.

Jeg elsker dig.

Mor

Jeg har lagt nogle penge på køkkenbordet, som du kan 
købe vanter for.
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Kan du ikke lægge 10 dollars til mig, mor?Hej, mor!

Jeg er ikke hjemme i aften. Jeg skal hjem til Emma … Vi 
skal forberede os. James kommer også. Vi skal arbejde 
på vores fremlæggelse i morgen.

Jeg har lavet noget pasta med ostesovs, så vi har ikke 
mere mælk. Jeg har ikke købt æbler endnu.

Jeg håber, du har haft en god dag på arbejdet. Hvordan 
har babyen fra i aftes det? 

Claire
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Hej, Claire skat

Dejligt at se dig i aftes, selvom det kun var et øjeblik.  
Da du tog af sted, virkede du næsten voksen. Nogle 
gange glemmer jeg, at du kun er 15.

Åh, jeg er virkelig ked af det … Det er lige gået op  
for mig, at jeg glemte at spørge, hvordan din frem
læggelse gik.

Jeg skal arbejde til sent i nat. Dr. Goodman er bortrejst 
i de her dage, og vi skal arbejde tre gange så hårdt, 
mindst, tror jeg.

Har du stadig tid lørdag? Vi er nødt til at tale sammen.

Jeg elsker dig, sødeste.

Mor

Hej, Claire skat

Jeg har købt mælk og brød. Der er også frugt og grønt 
igen. Og æbler.

Tak for pastaen – den var rigtig god. Du er en bedre kok 
end mig for tiden.

Jeg booker dig til morgenmad på lørdag. Jeg vil tale med 
dig.

Hvad skal du bruge pengene til?

Mor


