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K A P I T E L  1

Jeg blev født usynlig.
Jeg har ingen anelse om, hvordan det foregik. Tog min 

mor på hospitalet i forventningen om at få en helt almindelig 
baby? Eller troede hun på forbandelsen? Var hun klar over, 
hvad der ville ske, og fødte mig i al hemmelighed? Hvordan 
forestiller man sig fødslen af en usynlig baby? Selvom det 
er mig, det handler om, kan jeg ikke se det for mig. Hvordan 
var det for min mor at holde mig første gang? En usynlig 
baby, der kun havde tyngde og form, hvordan føltes det som 
mor? Det fortalte hun mig aldrig. For hende var fortiden lige 
så usynlig, som jeg var. 

I et skænderi, som bestemt ikke var tiltænkt mine ører, 
nævnte hun forbandelsen. Det var den eneste gang. Det blev 
aldrig forklaret, hvorfor forbandelsen var der, eller hvordan 
den fungerede. Den var der bare. Sådan var mit liv.

Usynlig. Jeg er usynlig.
Jeg vil spørge mine forældre hvorfor. Jeg vil også vide 

hvordan. Men det kan jeg ikke længere. Der er ikke længere 
nogen til at svare. De er borte nu.

Min far forlod os, da jeg var lille. Det blev for meget for 
ham.

Min mor holdt ud, så længe hun kunne. 15 år. Så gav hen-
des krop op, og et blodkar i hjernen sprang. 

Jeg har været alene i næsten et år nu.
Uanset hvor meget jeg anstrenger mig, så kan jeg ikke ses. 

Jeg kan røres, men kun hvis jeg koncentrerer mig om at få 
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min krop til at tage form. Og jeg kan altid høres, hvis jeg væl-
ger at tale. Det er forbandelsens regler. Jeg har vænnet mig til 
dem, selvom jeg ikke forstår dem. Da jeg var baby, havde min 
krop helt automatisk tyngde og substans, men jo mere bevidst 
jeg blev, jo mere skulle jeg koncentrere mig om at tage form 
i verden. Det er ikke sådan, at jeg forsvinder helt. En del af 
mig bliver ved med at være der, så jeg ikke falder gennem 
gulve eller går gennem mure. Men hvis jeg skal  ytte noget, 
eller nogen skal røre mig, så kræver det en indsats. Verden 
kan ikke mærke mig, men jeg kan mærke verden. Forban-
delsen er et modsætningsfyldt, sindrigt vævet net, som jeg 
uvidende er blevet født ind i og nu er en fange af. 

New York er et overraskende nemt sted at være usynlig, så 
længe man har en fraværende far, der jævnligt sætter penge 
ind på kontoen. Alt – mad,  lm, bøger, møbler – kan købes 
på nettet. Ingen penge behøver at skifte hånd, og alt kan le-
veres ved døren. 

For det meste opholder jeg mig inden døre, men ikke altid.
Jeg bor  re gader fra Central Park, og der tilbringer jeg de 

 este eftermiddage. Der lever jeg mit sporløse, skyggeagtige 
liv som en usynlig del af omgivelserne. Jeg er i træerne, i 
luften, ved vandet. Af og til sidder jeg på en bænk i timevis. 
Andre gange vandrer jeg rundt. Men uanset hvad jeg foreta-
ger mig, så observerer jeg livet omkring mig. Der er turister 
og byens borgere. Hundeluftere, der hver dag kommer forbi 
på præcis samme tidspunkt. Grupper af teenagere, der larmer 
for at få hinandens opmærksomhed. Gamle mennesker, der 
bare sidder og kigger, som om de har oceaner af tid, skønt 
det modsatte er tilfældet. Jeg suger dem alle til mig. Jeg lyt-
ter til deres samtaler og er vidne til deres private øjeblikke. 
Jeg siger aldrig noget. De er til gengæld mere optagede af 
fuglene, egernene og vinden. 

Jeg eksisterer ikke. Alligevel lever jeg.
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Jeg savner min mor. Da jeg var barn, lærte hun mig, hvordan 
jeg kunne få fysisk form ved at bruge min koncentration. Det 
betød, at hun stadig kunne bære mig på ryggen, få mig til at 
holde fast om sin hals og mærke mig. Hun ville have, at jeg 
skulle være en del af verden, ikke leve uden for den. Hun 
tillod ingen ulovligheder fra min side – ingen tyverier, in-
gen udspionering eller brug af min tilstand for egen vindings 
skyld. Jeg var måske nok forbandet, men det var ikke menin-
gen, at jeg skulle være en forbandelse for andre. Ja, jeg var 
anderledes, men jeg var stadig et menneske på lige fod med 
alle andre mennesker. Ifølge min mor skulle jeg altid opføre 
mig som et menneske, selvom jeg ikke følte mig som et.

Det mest bemærkelsesværdige var, at hun elskede mig. 
Det var jeg aldrig i tvivl om. Der var masser af tvivl i mit liv, 
men jeg tvivlede aldrig på hendes kærlighed.

Hun lærte mig at læse, selvom hun var nødt til at bladre 
det meste af tiden. Hun lærte mig at skrive, selvom det ud-
mattede mig at trykke på tasterne. Hun lærte mig at tale, når 
hun var i nærheden, og tie, når der var andre til stede. Hun 
underviste mig i naturvidenskab, matematik og historie. Hun 
lærte mig, hvordan jeg skulle klippe mit hår og mine negle. 
Hun fortalte mig alt om naboerne og om, hvad der var sket i 
løbet af hendes dag. Hun kunne tale om det 16. århundrede 
og om et fjollet fjernsynsprogram med lige stor entusiasme. 
Det eneste, hun ikke ville fortælle noget om, var det år, hvor 
jeg blev født. Hverken tiden lige inden eller tiden lige efter. 

Hun fortalte ikke en levende sjæl om mig. Derfor var hun 
også alene – alene med mig. Som mor, så søn. Jeg voksede 
op med de andre børn i ejendommen, men kun fordi jeg så 
dem lege. Det var som usynlig betragter, jeg lærte dem at 
kende. 

Alex i 7A har været her i længst tid, eller måske husker 
jeg bare ham tydeligst på grund af det røde hår eller måske 
på grund af hans konstante plagen. Da han var seks, plagede 
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han om det nyeste legetøj. Nu hvor han er 16, plager han om 
at være sent ude, om  ere penge fra sine forældre og om at 
være i fred. Jeg er så træt af ham, ligesom jeg er træt af Greta 
i 6C, som altid har været ondskabsfuld, og Sean i 5C, der 
altid har været stille. Jeg tror, at Sean ville være misundelig 
på min usynlighed, hvis han vidste, at man kunne gå gennem 
verden på den måde. Men det ved han ikke, så han må nøjes 
med frivillige former for usynlighed. Han gemmer sig bag 
bøger og sørger for aldrig at få øjenkontakt, så verden kun er 
til stede indirekte. Han mumler sig vej gennem livet. 

Og så var der Ben, den eneste ven, jeg næsten  k. Da han 
var fem, og jeg var ti, besluttede han sig for at få en usyn-
lig ven ved navn Stuart. Det var tæt nok på mit eget navn, 
Stephen, til at jeg kunne føle mig som en del af legen. Han 
inviterede mig på middag, og jeg satte mig ved den ekstra 
tallerken ved bordet. Han rakte hånden ud i parken, og jeg 
lod, som om jeg tog den. Han tog mig med i børnehaven for 
at vise mig frem, og jeg stillede mig ved siden af pædagogen 
og nikkede til alt, hvad Ben fortalte. Men jeg kunne ikke tale 
med ham, for hvis han hørte min stemme, ville legen blive en 
helt anden. Engang, da han ikke lyttede, hviskede jeg hans 
navn helt stille bare for at prøve at sige det. Han hørte det 
ikke. Og da han blev seks, voksede han fra mig. Sådan måtte 
det være, men jeg blev alligevel ked af det, da han  yttede. 

Mine dage ligner hinanden. Jeg står op, når det passer mig. 
Jeg tager et bad, selvom jeg ikke bliver rigtig beskidt. Jeg 
gør det mest, fordi jeg kan mærke min krop, når vandet ram-
mer min hud. Der er noget almenmenneskeligt i oplevelsen, 
en forening med det almindelige, som jeg har brug for hver 
morgen. 

Jeg behøver ikke tørre mig. Vandet glider af min usynlige 
krop med det samme og rammer gulvet. Så tager jeg tøj på 
for at holde mig varm. Tøjet bliver usynligt, når jeg tager det 
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på – endnu en af forbandelsens  ne detaljer. Jeg sætter noget 
musik på og læser et par timer. 

Klokken 12 spiser jeg som regel frokost – og igen sør-
ger forbandelsen for, at alt, hvad jeg putter i munden, bliver 
usynligt, så jeg heldigvis ikke er tvunget til at se min for-
døjelse arbejde. Bagefter tager jeg i parken. 

Hvis jeg er alene, kan jeg trykke på elevatorknappen, 
men jeg er nødt til at vente på, at dørmanden holder hoved-
døren for en anden, der skal ud, for ikke at vække mistanke. 
Hvis der ikke er nogen i nærheden, åbner jeg selv døren og 
tænker, at hvis nogen ser det, så skyder de nok skylden på 
vinden. 

I parken vælger jeg en bænk, som ingen har lyst til at sid-
de på, fordi fuglene har skidt på den, eller fordi der mangler 
et bræt. Andre gange går jeg bare rundt. Der er ikke noget 
spejlbillede, når jeg kigger i dammen. Ved den lille scene 
i midten af parken kan jeg stå og svaje til musikken, uden 
at nogen kigger på mig. Jeg kan udstøde et lille skrig, der 
skræmmer ænderne i dammen, så de  ygter larmende. Folk, 
der står og nyder det idylliske sceneri, forstår ikke, hvad der 
har sat  ugten i gang, og ser undrende ud over vandet. 

Når det bliver mørkt, tager jeg hjem og læser lidt mere, 
ser noget fjernsyn og går på nettet. Som sagt er det hårdt at 
trykke på tasterne, men indimellem sender jeg alligevel mine 
sætninger ud i verden. På nettet kan jeg deltage i de leven-
des sprog. Jeg kan tale med fremmede. Jeg kan kommentere 
verden. Og jeg kan tilbyde mine ord til dem, der har brug for 
dem. Ingen behøver at vide, at det er usynlige hænder, der 
skriver. Ingen behøver at kende hele min sandhed. Her kan 
jeg nøjes med en begrænset version af den.

Sådan går min tid. Jeg har ingen familie, og jeg går ikke i 
skole. Udlejeren ved, at min mor er død. Det var mig, der 
ringede efter ambulancen. Det var mig, der så på, mens de 
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kørte hende væk, men udlejeren tror, at min far stadig bor 
her. Det må man give min far: Han har ikke slået hånden 
af mig; han vil bare ikke have mere med mig at gøre. Jeg 
ved ikke engang, hvor han er. Han eksisterer kun som en e-
mailadresse og et mobilnummer.

Da min mor døde, dukkede alle de mange spørgsmål op 
igen. Sorgen gav dem næring. Uvidenheden og usikkerhe-
den skubbede mig tilbage i nysgerrigheden. For første gang 
i mit liv følte jeg mig for alvor forbandet, nu hvor hendes 
kærlighed ikke skærmede mig. Jeg kunne vælge mellem to 
ting: Jeg kunne følge hende, eller jeg kunne blive. Modvil-
ligt blev jeg. 

Jeg fordybede mig i andre menneskers ord, jeg hang ud i 
parken, og jeg forsøgte at lave en rede til min fremtid ud af 
de få strå, jeg havde til rådighed. Med tiden holdt jeg op med 
at spekulere over det umulige hvorfor. Jeg holdt op med at 
stille spøgsmålet hvordan. Og jeg holdt op med at bekymre 
mig om det fremtidige hvad. Tilbage er simpelthen mit liv, 
og jeg lever det simpelt.

Jeg er som et spøgelse, der aldrig har fået lov til at være et 
menneske.

Det hele begynder i Bens gamle lejlighed, 3B. To døre fra 
min lejlighed, 3D. Bens familie  yttede, da jeg var 12, og si-
den har lejligheden haft tre forskellige lejere. De første lejere 
var familien Crane, et skrækkeligt par, der brugte al deres 
tid på at skændes, men som nød deres ondskabsfuldheder alt 
for meget til at få en skilsmisse. Det var ikke særlig sjovt at 
hænge ud hos dem. De næste lejere var familien Tate, som 
havde  re børn og et femte på vej. Det var ret åbenlyst, at en 
toværelses lejlighed ikke ville fungere for dem særlig længe. 
Endelig  yttede indretningsarkitekten Sukie Maxwell ind 
for et år, mens hun dekorerede sin klients nye lejlighed på 
Manhattan, før hun skulle videre til samme klients hus i 



11

Frankrig. Hendes tilstedeværelse var så  ygtig, at jeg ikke 
engang opdagede det, da hun  yttede ud. 

Det er først, da jeg ser  yttefolk bære en gammel, slidt 
sofa ind, som Sukie Maxwell aldrig ville have tilladt, at jeg 
ved, hun har forladt bygningen, og en ny familie har overta-
get lejligheden. 

Jeg går forbi  yttefolkene på min vej hen til Central Park 
uden at tænke mere over det. Jeg er optaget af Ivan, min 
yndlings hundelufter, som hver dag går en eftermiddagsrunde 
med Tigger og Eeyore (en gravhund og en basset). Jeg har 
fundet ud af gennem hans samtaler med andre hundeluftere, 
at Ivan er kommet til Manhattan fra Rusland for tre år siden, 
og at han deler lejlighed på Lower East Side med tre russere, 
som han har mødt på nettet. Det går ikke så godt, især fordi 
Ivan prøver at score Karen, au pair-pigen i Tigger og Eeyores 
familie. Jeg har mødt dem alle i parken, og jeg synes, at Karen 
og Ivan passer godt sammen. Han behandler hundene venligt 
og med humor, lidt på samme måde som Karen behandler 
børnene. Men han kan helt sikkert ikke overnatte hos Karen 
og hendes arbejdsgivere, og han har ikke lyst til at tage Karen 
med hjem til de tvivlsomme russere i sin lejlighed. Derfor får 
han ikke taget det første skridt. Indimellem føler jeg det, som 
om Ivan og jeg er lige optagede af at  nde en løsning. 

I dag ser der ud til, at der sker fremskridt. Karen kommer 
til parken med børnene, ti minutter efter at Ivan er kommet. 
Det virker, som om de er opmærksomme på hinanden, men 
tøvende, fordi børnene er der. Jeg følger efter dem hen til 
statuen af Alice fra Alice i Eventyrland og stiller mig helt 
tæt op af dem, da børnene løber ud for at lege. Nu er der kun 
Tigger og Eeyore tilbage, men hverken Karen eller Ivan ser 
ud til at turde springe ud i det. 

Jeg kan ikke lade være; jeg bøjer mig forover og koncen-
trerer mig, så jeg kan skubbe hundene i to forskellige ret-
ninger. Pludselig løber de rundt i cirkler, og Ivan og Karen 



ender i midten viklet ind i hundesnorene. Først er der kaos, 
men den slags kaos, der ender med smil og latter. Hundene 
gør som gale; børnene kommer løbende for at se, hvad der 
sker, og Ivan og Karen står presset op ad hinanden og prøver 
at komme fri.

Jeg smiler også. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud, når jeg 
smiler, men følelsen er der. 

Det er ikke sikkert, at det lille skub, jeg har givet dem, en-
der med at være andet end et skub. Men jeg har det godt, da 
jeg begiver mig hjem mod lejligheden. Jeg venter udenfor, 
indtil mrs. Wylie (4A) skal ind, og jeg skynder mig at smutte 
med. Så tager vi sammen elevatoren op til fjerde sal, og jeg 
trykker på tretallet på vejen ned. 

Da jeg træder ud af elevatoren, står der en pige foran 3B 
med tre store poser fra IKEA. Hun fumler med sin nøgle og 
taber alle tre poser, så det hele vælter ud. Jeg går forsigtigt 
forbi hende og venter så foran min egen dør. Jeg kan ikke 
tage nøglen frem fra det hemmelige skjulested og låse dø-
ren op, så længe hun står der. Jeg betragter hende, mens hun 
samler et par bogstøtter og nogle billige billedrammer op og 
lægger dem tilbage i posen. Hun bander højt, men jeg kan 
ikke helt regne ud, om det er ad sig selv eller ad poserne. 
 Sukie Maxwell ville have hadet at have IKEA-ting i sin per-
fekt indrettede lejlighed, og jeg falder i staver, indtil den nye 
pige stirrer direkte hen mod mig. 

”Har du for helvede bare tænkt dig at stå der?” spørger 
hun. ”Nyder du synet?”

Det er, som om al energien i min krop skubber min be-
vidsthed frem til et helt nyt sted, hvor jeg aldrig har været 
før. Jeg vender mig om for at se, hvem hun taler til. 

Men der er ikke andre end mig.
”Ja, dig, sgu da,” siger pigen.
Jeg forstår det ikke.
Hun kan se mig.
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K A P I T E L  2

Jeg troede, at New York  ville være anderledes. Men 
nu står jeg her og spytter forbandelser ud. Som jeg har gjort 
hver dag derhjemme. Men i modsætning til derhjemme, så 
bad knægten her faktisk ikke om det. Ikke rigtig. Det var 
ikke hans skyld, at jeg tabte poserne. 

All right, måske er han ikke en knægt. Han er snarere 
på min alder. Sådan en, min mor ville kalde jævnaldrende. 
Mindst en gang i timen på vores lange køretur hertil havde 
hun mindet mig om at lede efter dem. Som om de jævnald-
rende er en truet race, som jeg er nødt til at  nde og indfange 
for at overleve denne migration til nyt og farligt territorium.

Men på det seneste har jeg rent mentalt lagt ti år til min 
alder. Det er ikke, fordi jeg er forblændet af min egen over-
vældende modenhed eller sådan noget, jeg har bare ikke haft 
noget at gøre med de såkaldt jævnaldrende i et stykke tid. 
Jeg går ud fra, at den her knægt er en normal 16-årig ligesom 
alle de andre, mens jeg er en livet kan og vil sandsynligvis 
fucke dig-16-årig. 

Selvom jeg ikke er tilhænger af, at alt med en penis skal 
holde døre for mig eller kaste jakker over vandpytter, så jeg 
kan gå tørskoet på søndagsturen, så ville det være rart med 
et ”sikke da noget lort” eller et lille spark til vasen, så den 
kunne trille hen til mig igen. Altså, den ligger sgu da lige for 
fødderne af ham. 

Jeg er fristet til at snerre ad ham, at han da kan beholde va-
sen, og så kaste resten af varerne ind i lejligheden, så jeg kan 
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afslutte seancen med et skønt smæk med døren. Men glæden 
ved planen er til at overse, eftersom jeg stadig ligger på knæ 
begravet i et kaos af billedrammer, puder og vandglas med 
navne som Flukta og Värmt. Navnene er helt sikkert beskid-
te, svenske ord, som de bruger for at gøre grin med os. Det 
hjælper heller ikke, at jeg endnu ikke har fundet mine nøgler. 

Et sug i brystet fortæller mig, at raserianfaldet er ved at 
fortage sig, og at jeg nu i stedet begynder at have det dårligt 
over at have råbt ad ham. Og så selvfølgelig  ovheden over 
at være så fandens klodset. 

Han står helt stille og stirrer på mig.
Skyld og skam oversvømmer mig og strømmer op i min 

hals. Jeg ville ønske, at jeg var alle andre steder end her, 
hvor ingenting føles som hjem, men alligevel er det. I stedet 
står jeg paralyseret med fødderne klistret fast til gulvet i den 
klaustrofobiske gang. 

Jeg savner luft, der ikke er fuld af udstødningsgas. Jeg 
savner horisonten. Hvordan kan man leve et sted uden hori-
sont? Mennesket udviklede sig på en kugle, der drejer rundt 
i et evigt ekspanderende univers. Horisonten er der altid. 
Lige som tyngdekraften. Imidlertid er det lykkedes på den 
her mærkelige ø at samle så meget cement og stål, at punk-
tet, hvor himlen møder jorden, er udraderet. Det er, som om 
vilkårene, der gælder os andre, på ingen måde har noget med 
dem at gøre. Hvis jeg havde været opmærksom, så havde jeg 
måske også lagt mærke til, at de alle sammen går ti cm hævet 
over jorden.

Det burde mor nok have nævnt i sin store ”New York bli-
ver så meget bedre end Minnesota og du vil jo være kunstner 
og bla, bla, bla”-tale … men det nåede hun aldrig frem til. 
Det var heller ikke, fordi jeg havde brug for talen. Efter det 
skete, var jeg så klar til at rejse. Det var vi alle sammen. New 
York var et muligt eksil for os tre. Men det gjorde ikke  yt-
ningen nemmere. 
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Siden vores ankomst har jeg bidt tænderne sammen på 
grund af den evige larm. Alting lugter forkert, og det føles 
hele tiden, som om jeg er lige ved at få hovedpine. 

Jeg kigger ned ad mig selv på min T-shirt. Sidste gang en 
dreng stirrede så meget på mig, var da jeg midt i det store 
 yttehelvede uheldigvis havde fået åbnet en knap for meget, 
så yndighederne havde været lidt for synlige. Men min T-
shirt sidder anstændigt, så ufrivillige blottelser er ikke pro-
blemet. 

Måske taler jeg helt anderledes end de piger, han er vant 
til. Pigerne i Blaine talte ikke som mig. Det var altid vigti-
gere at være sød end at være for ærlig. Altså, lige bortset fra 
at deres de nition af sød også indebar sladder, der med stor 
præcision ramte en som en kniv i ryggen. 

Faktisk havde jeg troet, at min kantethed i det mindste vil-
le gøre, at jeg passede bedre ind her. Men det lader ikke til, 
at min teori om, at newyorker-piger er særligt hårde i  lten, 
holder vand. Jeg kan allerede høre min mor irettesætte mig: 
”Der er ingen grund til at være så hård i  lten, Elizabeth.” 
Det er det indtryk, min mor har af mig. Hendes datter, reje-
kællingen.

Jeg rækker hånden frem mod drengen.
”Undskyld. Undergrundsbanen var som en sauna, og ele-

vatoren var fyldt, så jeg tog trappen, hvilket nok ikke var 
skide klogt. Jo mere jeg sveder, des mere uhø ig bliver jeg.” 

Han ser på mine  ngre, som om de er fyldt med bylder, og 
jeg trækker hurtigt hånden til mig. Han blinker, løfter blik-
ket og ser mig ind i øjnene. Meget forsigtigt bukker han sig 
ned og lægger én  nger af gangen rundt om vasen på gulvet. 
Hans skridt er afmålte og langsomme, da han bevæger sig 
hen mod mig. 

”Undskyld … Det er jeg … ked af.” Ordene falder endnu 
langsommere end skridtene. 
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Jeg stirrer på ham, overvejer, om engelsk ikke er hans mo-
dersmål. Men han ser amerikansk ud. Kan man det? Kan en 
person se amerikansk ud? Måske skyldes det, at han på en 
eller anden måde ser ud, sådan som jeg havde forestillet mig, 
New York ville se ud. Som om alle mulige steder og tider er 
klemt sammen i én person. ”Verdensklog”, tror jeg er ordet. I 
Blaine så folk ud, som om de aldrig havde forladt Blaine. Og 
heller aldrig ville komme til det!

Min hals er helt tør, og jeg synker et par gange. 
”Nej, det var mig, der var uhø ig.”
Jeg ser på den sære, lille keramikvase, som han blidt læg-

ger i min hånd, for jeg vil ikke kigge på ham. Jeg føler mig 
som en kælling, en idiot og måske også som en racist på 
grund af hele min indre monolog om, at han ser amerikansk 
ud. Vasen ligner et æg, der har fået en hals. Jeg smed den i 
indkøbsvognen, fordi den kunne bruges til at opfylde et af 
punkterne på min fjollede liste over ting, jeg ville gøre i for-
bindelse med udforskningen af min nye hjemby. 

Find en vild blomst, der kan stå i den her vase. Husk: en 
vild blomst – ikke en haveblomst og ikke en købt blomst. 
Ukrudt fra fortovsrevnerne er tilladt.

Jeg tvinger mig til at se ham i øjnene.
”Jeg skulle ikke have forsøgt at udføre en balancekunst, 

som er beregnet for professionelle. Jeg bor ikke i et cirkus.” 
Pinligt, åh, så pinligt. Nu rødmer jeg også, hvilket gør det 
hele meget værre. Farven gør ikke noget godt for mit udse-
ende – rødmen får mig ikke til at se sød og bly ud, kun spæt-
tet og usikker. 

Han smiler, og der dukker pludselig en ægte person op 
bag masken af forundring, som han har gemt sig bag. Han er 
sød. På den der pjuskede måde, hvor man får lyst til at fjerne 
den mørke hårlok, der bliver ved med at falde ned i øjnene. 
Han bevæger sig med stor forsigtighed, som om verden ville 
gå i stykker, hvis han rørte ved noget. Og hans øjne … de er 
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mærkelige, men tiltrækkende. Farven kunne være blandet af 
en kunstmaler, men kun hvis han virkelig gjorde sig umage 
og havde hele farvepaletten til rådighed. De er blå og så alli-
gevel ikke. De har den farve, himlen får, lige inden den over-
giver sig til solnedgangens rustengule og røde nuancer. Den 
samme farve som rødkælkeæg. Det er den himmelfarve, jeg 
ikke har set, siden vi trådte ind i Manhattans skyskraberskov. 

Jeg er i gang med at tegne hans øjne inden i mit hoved og 
er nødt til at tvinge mit blik til at kigge på resten af ham. Ikke 
noget ekstraordinært, men heller ikke noget ubehageligt. Han 
har en helt almindelig, hvid T-shirt på, jeans, der sidder på den 
helt rigtige måde, som kun nogle drenge kan få dem til. Det er 
en lettelse at se, at han sveder lige så meget som jeg gør. 

”Nej, du har ret. Jeg var åndssvag.” Han lyder undskyl-
dende og en smule nervøs.

Jeg ser ned ad mig selv igen. Skønt. Det kan godt være, 
at mine babser ikke er på vej ud i det fri, men sveden har 
forvandlet mig til ufrivillig deltager i en Miss Wet T-shirt-
konkurrence. 

Så hans undskyldning skyldes bare hormoner. Typisk. Så-
dan er mit liv.

Jeg skærer tænder, fordi jeg kan høre min mors stemme, 
som om hun er kaptajnen på den båd, der er min bevidsthed. 
Opfør dig ordentligt. Få nu nogle venner. Præsenter dig selv 
for naboerne. Naboer er vigtige i New York.

Hun har delt ud af al sin New York-visdom, lige siden hun 
fortalte, at vi skulle  ytte. Gad vide, hvor hun får det fra? 
Hun var fem år, da hendes familie  yttede derfra. Jeg fryg-
ter, at størstedelen stammer fra genudsendelser af Friends 
og Seinfeld, og hvis det er tilfældet, så er vi alle seriøst ude 
at skide. Den eneste trøst er, at hun indtil videre ikke hen-
ter sine råd fra de tusindvis af politiserier, hun følger med i. 
Hvis det var hendes kilde, så ville både Laurie og jeg kun få 
lov til at forlade huset iført GPS-udstyr og overfaldsalarmer. 
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Han ser på mig igen, bider sig i læben. Det ser ud, som 
om der summer 1000 spørgsmål bag de akvarelfarvede øjne, 
men jeg kommer til at skuffe ham, for jeg er slet ikke så 
spændende. 

Han bliver mere og mere nervøs. Jeg kan høre hans hur-
tige, over adiske vejrtrækning. Hans blik er blevet desperat, 
som om han er lammet af ubeslutsomhed. Pludselig falder 
han på knæ foran mig. 

”Hey …” begynder jeg, men hans arme glider i lang-
somme, fejende bevægelser hen over mine regnbuefarvede 
indretningsdimser, så de igen ender i IKEA-posen. Hans be-
vægelser er velovervejede og forsigtige, som om han er tryl-
lebundet af selve processen. Det er, som om han har lyst til 
at røre ved hver enkelt ting og undersøge den grundigt, inden 
han lægger den i posen. 

Det virker pænt sært. Men han er sandsynligvis stadig 
bange for, at jeg er pissesur over at have ham som publikum 
til mit kaos, og at jeg igen begynder at råbe ad ham, hvis no-
get går i stykker. Jeg græmmer mig og hjælper med at samle 
de sidste ting op. 

Da jeg har fået fyldt en pose, står han allerede klar med 
de to andre. En i hver hånd. Han betragter mig næsten uden 
at blinke. Nervøsiteten er erstattet af et andet lys i hans øjne, 
som om det er det sjoveste i verden at bære andres indkøb. 

Jeg tøver, ser akavet på ham og så ned på nøglerne i min 
hånd. Skylder jeg ham endnu en undskyldning? Kan jeg 
lukke en fremmed ind i vores lejlighed? Men hvis han er min 
nabo, så er han jo ikke en fremmed, vel? Han må bo her. Mor 
valgte ejendommen på grund af beliggenheden og det høje 
sikkerhedsniveau. CSI har nok alligevel også påvirket hende 
lidt. Jeg tænker på mor, der er i gang med en dobbeltvagt, 
selvom vi først ankom i går. 

”Nogen skal jo betale for det her fancy sted,” sagde hun 
med et grin, da hun kiggede ind til mig klokken  re om 
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morgenen. Selv i halvsøvne formåede jeg at grine tørt af 
hendes joke. Lejligheden er  n, men jeg sover på en luft-
madras med et hul i. 

”Har du lyst til saftevand?” spørger jeg ham. Saftevand 
virker som det mest oplagte hedebølge-forsoningsforslag. 
Eneste problem er, at jeg ikke har noget saftevand i køle-
skabet. Jeg skal til at korrigere mig selv, men når det ikke, 
fordi han nu er blevet bleg på den der måde, man bliver bleg 
på, lige før man skal kaste op. 

Han lukker øjnene, og da han gør det, sker der noget be-
synderligt. Det er, som om jeg også lukker øjnene et sekund. 
Men det gør jeg ikke. Han forsvinder et øjeblik, på samme 
måde som hvis nogen står helt ude i periferien af ens synsfelt. 
Men jeg ser ikke på ham ud ad øjenkrogen. Han står lige for-
an mig. Jeg bliver desperat efter at komme ind i lejligheden. 
Det her må betyde, at jeg har fået hedeslag. Bare han ville 
sige noget, så jeg kunne tage imod hans afvisning og komme 
ind. Det går op for mig, at jeg ikke har præsenteret mig selv.

”Jeg hedder Elizabeth,” siger jeg og sætter nøglen i låsen. 
”Men jeg overvejer at kalde mig Jo i stedet.”

”Elizabeth og Jo.” Han lægger hovedet til den ene side og 
får igen lidt farve i kinderne. ”Kan du ikke lide Elizabeth?”

Suk. Mors begejstring for romanen Pigebørn forfølger 
mig overalt. Jeg er ikke i humør til at forklare min mors for-
kærlighed for at ære sine litterære forbilleder gennem sine 
børns navne. Jeg har heller ikke lyst til at stå og fundere sam-
men med den sære dreng over, at min mor har opkaldt mig 
efter pigen, der dør, og så har givet mig den stærke, over-
levende piges navn til mellemnavn. Det er, som om min 
overlevelse er en slags bonus. 

Hvis ikke jeg får noget vand i løbet af de næste fem mi-
nutter, så smelter jeg som en menneskelig ispind.

”Josephine er mit mellemnavn.” Jeg låser døren op og vi-
ser ham ind i lejligheden. ”Jo er mit forfatternavn.”
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Han vender sig rundt mod mig, så han kan gå baglæns ind 
i lejligheden og derfor ikke skal fjerne sit blik fra mig. Jeg 
bør nok skifte T-shirt, inden jeg fortæller ham, at saftevandet 
altså kun er vand. 

”Dit forfatternavn? Er du forfatter?”
”Jeg har ikke fået noget udgivet endnu,” siger jeg. ”Og så 

er det, jeg laver, stadig lidt en lukket fest for drenge.”
”Vil du være journalist?” spørger han.
Jeg elsker at svare: ”Nej, jeg laver tegneserier.”
”Vil du skrive tegneserier?” Han ser helt mysti ceret 

ud … tror jeg. Måske tror han, at jeg driller ham. Det ville 
ikke være første gang. 

”Tekst, tegninger og farvelægning. Alt eller intet.” Jeg 
prøver at få skubbet det aggressive selvforsvar tilbage ved 
at spørge ham: ”Har du tænkt dig at rykke ud med det, eller 
hvad?”

” Med hvad?”
”Dit navn!”
Han gør det igen. Han lukker øjnene, men det føles mere, 

som om mine øjne mister evnen til at se. Så fanger han mit 
blik og holder det fast, og jeg kan ikke trække mit blik til 
mig. 

”Stephen.” 
Jeg er nødt til at læne mig ind mod ham for at høre det. 

Hans ånde glider hen over mit ansigt. Den er mærkelig kold 
sammenlignet med lejlighedens klistrende hede. 

”Velkommen tilbage!”
Stephen farer forskrækket sammen og taber poserne, og 

historien fra gangen gentager sig. Han gør ikke mine til at 
samle noget af det op. Han stirrer kun på min bror. Det kan 
jeg sådan set ikke bebrejde ham. 

Laurie ligger på gulvet omgivet af  ere små vifter. Han 
har ikke nogen bluse på og ligger med armene ud til siden, 
mens han stirrer op i loftet. 
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”Hvordan var undergrundsbanen? Stinker den lige så me-
get, som jeg tror, den gør? Jeg har fået en ide! Hvad nu hvis 
alle parfumedamerne gik ned i undergrundsbanen i stedet for 
at stå i forretningerne? Så kunne de sprøjte deres vareprøver 
på folk på toget. Sejt, ikke? Jeg styrer for vildt i den her by.”

Den nye aircondition står stadig uåbnet bag ved ham og 
alle hans vifter. Det ser ud, som om vifterne er ved at gøre 
klar til at ofre min lillebror – en horde af virrende, ydmyge 
tilbedere, der vil glæde guden Freon. Jeg skal lige til at råbe 
ad ham, fordi han ikke har installeret aircondition, da jeg får 
øje på glasset med saftevand ved siden af ham. Nu har jeg i 
stedet lyst til at fortælle ham, at jeg elsker ham.

”Jeg sætter den op, når solen går ned,” siger han, som om 
han har a æst min første tanke og forbereder sig på det værste.

”Ja, ja.” Jeg vifter hans undskyldning væk. ”Kan du ikke 
skaffe Stephen og mig et glas saftevand? Og gider du skrive 
ned, hvor forretningen ligger, så jeg kan købe det, du har 
glemt?”

Laurie sætter sig op. Han laver et ansigt, som jeg ikke har 
set før. Han smiler samtidig med, at han ser bekymret på 
mig. ”Hvem?”

”Stephen,” siger jeg. ”Han har hjulpet mig med poserne. 
Eller måske kan man ikke helt kalde det hjælp!” Jeg smiler 
i retning af Stephen i håb om, at vores venskab måske kan 
vokse lidt gennem posetabnings-fællesskabet. Men han stir-
rer på min bror. Hans hænder ryster. Lauries blik rykker til 
højre, hvor Stephen står ubevægelig. Der er en dyb rynke i 
hans pande. ”Okay, Josie, hvad snakker du om?”

”Hver gang du kalder mig Josie, så ødelægger du mit for-
fatternavn,” siger jeg.

”Rolig nu, Betty.”
Jeg giver ham  ngeren. 
”Kom så, brormand. Som den ældste har jeg ret, nej, pligt 

til at jage med dig. Så … To glas saftevand, nu!”



”Øh, hvorfor to? Er du ikke en lille smule for gammel til 
at have en usynlig ven?” griner han. ”Jeg ved godt, at du 
drømmer om at  nde en helt perfekt kæreste til mig, nu hvor 
vi er landet i min lillebror er bøsse-metropolen, men så de-
sperat er jeg heller ikke … endnu. Desuden er mine egne 
fantasier gode nok, men jeg skal nok sige til, hvis jeg får 
brug for hjælp.”

Jeg forstår ikke noget. Mine øjne  yver fra Laurie til 
 Stephen og tilbage igen. Det kan ikke blive varmere i lej-
ligheden, men det føles, som om nogen har smidt en spand 
isvand over mig. 

”Hold op med at være så uhø ig.” Jeg bider mig i læben, 
for jeg lyder som min mor. 

”Øh …” Laurie begynder for alvor at se bekymret ud. 
”Hvor længe gik du rundt i varmen?” Han kommer på be-
nene. ”Jeg henter lige noget saftevand til dig.”

Mit hjerte hamrer mod mine ribben som en pinball-kugle, 
mens Laurie tramper ud i køkkenet.

”Ved du hvad, det er helt i orden. Jeg smutter nu,” hvisker 
Stephen. 


