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1
Jeg kan lugte røgen fra bålet, allerede inden jeg står ud 
af bilen. Tusmørket sitrer, og solen står lavt over vandet. 
Ifølge mit ur er det nøjagtig fire timer siden, jeg fik mit 
afgangsbevis fra high school. Men jeg føler mig ikke spor 
mere voksen, end jeg gjorde i morges. 
 Jeg lader skoene stå i bilen og går ned på stranden. 
“Tillykke,” siger jeg, men ikke til nogen bestemt, bare til 
de af mine klassekammerater, der er tæt nok på til at høre 
det. Jeg har aldrig hørt det samme ord blive sagt så mange 
gange på en dag. 
 “Wendy!”
 Fionas stemme skærer igennem flokkens snak, mens 
hun kommer løbende mod mig. Fiona har altid været den, 
der snakkede højest. Den, der grinte højest. Selv i børne-
haven fik vi ballade på grund af det. Hun slår armene om 
mig, og vi ender begge i sandet. 
 Jeg sætter mig hurtigt op i skrædderstilling, og Fiona 
hviler hagen på min skulder. Hendes lyse hår strejfer min 
bare arm. Jeg får gåsehud. Mit eget mørke hår sidder i en 
stram hestehale i nakken. 
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 “Hvor er Dax?”
 Fiona trækker på skuldrene med en lethed, der viser, 
at hun ikke er det mindste i tvivl om, at hendes kæreste 
ikke kan holde sig væk fra hende ret længe ad gangen. 
“Heromkring et sted.”
 Jeg så dem ved dimissionen tidligere i dag. Jeg sad oppe 
på scenen, sammen med de andre, der havde fået en sær-
ligt god eksamen, så det var let at få øje på Fiona i mæng-
den. Dax havde en arm om hendes skulder. Han fjernede 
den ikke på noget tidspunkt, selvom det var bagende varmt 
under vores kapper og huer. 
 Fiona griner og tager mig i hånden. Så hiver hun mig op 
at stå. “Dine hænder er iskolde.”
 Bag os lyder en stemme: “Lad mig.”
 Jeg kan mærke Dax, inden jeg ser ham. Jeg forsøger at 
undgå at skælve, da han tager begge mine hænder i sine, 
fører dem op til munden og puster på dem. 
 “Årh, hvad,” siger han. “Du er jo iskold.”
 Ja, tænker jeg. Det er jeg. Jeg er isprinsessen, der bor i 
glashuset øverst på bakken. Jeg er pigen, der sidder bag en 
lukket dør på værelset og skriver stile, mens hendes foræl-
dre sidder i stuen og besvarer politiets spørgsmål. 
 “Jeg er okay.” Jeg hiver mine hænder til mig og lægger 
armene over kors. “Seriøst.”
 “Kom med over til bålet,” siger han og ignorerer mine 
protester. 
 “Jeg fryser altså ikke,” forsøger jeg igen, mens han prø-
ver at slæbe af sted med mig og bane sig vej gennem den 
flok, der i forvejen sidder omkring bålet. Men jeg vender 
mig bare om, så jeg kan se vandet. Jeg står med ryggen til 

bog2903_Den-anden-stjerne.indd   6 19-06-2014   12:00:57



7

mine venner. En flok surferdrenge er ved at padle ud på 
vandet. 
 “Surfere,” hvisker jeg uden at ville det. Mine brødre be-
gyndte at surfe, da de var ti år gamle: De allermindste sur-
fere på hele stranden. Og de to mest stædige. Nu betragter 
jeg de fremmede surfere. Drenge. De minder mig om John 
og Michael. De ligger og vugger på bølgerne, råber til hin-
anden, peger på de steder, hvor bølgerne bryder, padler ud 
og driver ind igen. 
 “Wendy,” siger Fiona forsigtigt, “du ved godt, at de ikke 
er derude, ikke?”
 Hendes ord får mig til at skælve af angst. Jeg forsøger at 
ignorere det. De er derude, tænker jeg. Et eller andet sted.
 “Er du okay?” Fiona lægger armen om mig, og jeg be-
kæmper min trang til at ryste den af mig. Hun prøver jo 
bare at være sød og sige det rigtige. Alle prøver at sige det 
rigtige. Som om der fandtes ord, der kunne hjælpe. 
 Mine brødre forsvandt for ni måneder siden, lige i be-
gyndelsen af skoleåret. Politiet ledte efter dem, men selv jeg 
kunne se, at det var en ret halvhjertet efterforskning. De var 
temmelig ligeglade med, at et par møgunger var stukket af 
til en strand i et par dage, et par uger, et par måneder. 
 I begyndelsen ringede mine forældre til politiet hver dag 
og insisterede på at tale med betjenten, der ledte efter-
forskningen, for at forklare, at deres drenge var helt ander-
ledes end dem, der normalt løber hjemmefra. Men politiet 
havde set sådan noget lidt for mange gange. Der var folk, 
der var mistænkte for mord, der var tyve, der skulle fanges. 
To 16-årige på springtur langs kysten var ikke noget, der 
kunne bringe deres pis i kog. 
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 Jeg kan stadig huske sidste gang, jeg så Michael og 
John. De havde pakket deres yndlingssurfboards og deres 
våddragter for at fange et par morgenbølger, som de så tit 
gjorde om morgenen. Sandet glimtede stadig i deres hår 
fra dagen før. De fik aldrig vasket det helt ud, ligegyldigt 
hvor mange gange de vaskede hår. John havde kørt bilen, 
og Michael havde sikkert skyndet på ham, da de kørte ud 
af indkørslen uden at se sig tilbage. 
 Mindet om dem får mig til at lukke øjnene og tage en 
dyb indånding. Jeg føler mig tættere på dem, når jeg er ved 
havet. 
 Dax stiller sig mellem mig og Fiona. Han lægger en arm 
om skulderen på mig og tager Fiona i hånden. Jeg har for-
søgt at komme i tanke om, hvordan det lige gik til, at Dax 
blev min ven fra det øjeblik, han blev kæreste med Fiona. 
Men jeg ved det ikke. Måske er der en uskreven regel med 
hensyn til ens bedste venners kærester, som jeg ikke ken-
der, fordi jeg aldrig selv har haft en rigtig kæreste. Varmen 
fra Dax’ krop gør mig utilpas. 
 “Jeg glemte min telefon i bilen,” siger jeg. Løgn. “Jeg 
kommer om lidt.”
 Men jeg gider ikke engang at gå op til parkeringsplad-
sen. Da jeg har sikret mig, at Fiona og Dax ikke kigger, 
begiver jeg mig ned til vandkanten. Bølgerne skyller ind 
over mine tæer, højere og højere op, efterhånden som tide-
vandet kommer ind. Solen er gået helt ned nu.
 I det fjerne kan jeg ane silhuetten af en dreng på et bo-
ard. Han flyder mellem bølgerne, venter tålmodigt på en 
tur. Det er mørkt nu, og han er den eneste surfer, der er til-
bage derude. Men han ser ikke bange ud. Luften omkring 
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ham er ligesom oplyst, som om stjernerne skinner på ham. 
Hans helt private projektørlys. 
 Han får det til at se så let ud, som han padler rundt der-
ude og sætter sig på hug. Jeg gisper, da han med et spring 
kommer op og stå. Det ser ud, som om han svæver over 
vandoverfladen. Som om han flyver hen over den. 
 Uden at tænke tager jeg endnu et skridt ud i vandet, 
selvom kanten af min kjole er tung af saltvand. Jeg går læn-
gere og længere ud, nærmere og nærmere. Vandet stiger 
med blide bevægelser, havet omfavner mig med sine kølige 
arme. Jeg lukker øjnene, lytter til bølgernes dans, frem og 
tilbage, frem og tilbage. 
 Men så pludselig hører jeg lyden af en, der springer i 
vandet, og en stærk hånd tager fat i min arm.
 “Er du okay?”
 Jeg blinker. Surferen er i vandet ved siden af mig. Hans 
board ligger og vugger tæt på os. 
 “Hvad tænker du på?” råber han. Han lægger en arm 
om mig og begynder at hive mig ind mod land, og han 
giver først slip, da vi er kommet ind på det lave. Vandet 
drypper ned i ansigtet på ham fra de mørke hårspidser. 
Selv i mørke kan jeg se, at hans hud er dækket af fregner. 
 Jeg ryster forvirret på hovedet. Jeg tænkte ikke. Jeg ane-
de ikke, at jeg var kommet så langt ud. Jeg ville bare se ham 
lidt tættere på. Jeg bliver overrasket over, at mine hårspid-
ser, mine skuldre og selv undersiden af min hage er våd. 
 “Jeg kunne have ramt dig i hovedet med boardet,” si-
ger han kun lige højt nok til at overdøve bølgernes brusen. 
“Det var et held, at jeg så dig.”
 “Undskyld,” siger jeg. 
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 “Det er okay, du skal ikke undskylde,” siger han og ry-
ster på hovedet. “Du skal bare passe bedre på næste gang.” 
Han er så høj, at dråberne fra hans hår falder på mig som 
regndråber, da han ryster på hovedet. 
 “Næste gang,” gentager jeg, men han har allerede slup-
pet sit lette greb i min arm. 
 Og så er han væk.
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2
“Wendy!”
 Jeg ligger på stranden og stirrer ud over vandet, da jeg 
hører Dax og Fiona kalde. Jeg vender mig og ser dem kom-
me gående. Sandet fyger omkring deres fødder ved hvert 
skridt. 
 “Hvorfor tog det så lang tid?!” spørger Fiona forpustet. 
“Jeg troede, du bare lige skulle hente din mobil.”
 Fiona rækker ud efter mig, men standser så pludseligt 
og tager et skridt tilbage.
 “Hvorfor er du gennemblødt?”
 “Jeg har det fint,” siger jeg og børster lidt sand af min 
fugtige hud. “Han reddede mig.”
 “Hvem?” spørger Dax og tager et fast tag min arm og 
hiver mig op at stå. 
 “Surferen. Ham, der fik mig op af vandet.”
 “Hvem fik dig op af vandet?” Fiona lyder bekymret. 
“Hvad lavede du derude?”
 Jeg vender mig mod havet igen, selvom drengen og hans 
board for længst er væk. 
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 “Han er væk nu,” siger jeg og trækker på skuldrene. 
 Jeg kan ikke se det, men fornemmer, at Fiona kigger på 
Dax hen over hovedet på mig. 
 “Hold op med det.” Jeg ryster irriteret på hovedet. I må-
nedsvis har folk omkring mig haft det samme bekymre-
de, nervøse ansigtsudtryk – både når jeg så det, og når 
de troede, at jeg ikke så det. Mine lærere så sådan ud, når 
jeg afleverede mine opgaver før tid. Og betjentene, når jeg 
afleverede sedler med efterlysninger på politistationen. 
Troede de virkelig ikke, jeg lagde mærke til det? At jeg ikke 
vidste, hvad det betød? 
 “Det har ikke noget med John og Michael at gøre,” si-
ger jeg pludselig og bliver overrasket over, at min stemme 
lyder så sur. Jeg vender mig mod Dax. “Du kan godt give 
slip nu. Jeg går ingen steder.”
 “Jeg tror, vi er nødt til at køre dig hjem,” siger Dax lang-
somt. “Du skal have noget tørt tøj på.”
 “Du skal ikke tro, du kan bestemme over mig, bare fordi 
du er kæreste med min bedste ven.”
 Endelig giver Dax slip på min arm. 
 “Wendy,” siger Fiona blidt og lægger sin tørre hånd på 
min våde hud. 
 Jeg ryster på hovedet. “Jeg kan godt selv køre hjem,” 
siger jeg og vifter Fionas blide berøring væk. Jeg begynder 
at gå op mod parkeringspladsen.
 “Hvad sker der?” spørger Fiona. 
 Jeg vender mig om og står ansigt til ansigt med hende. 
“Hvilken ret har du til at sige, at de ikke er derude?” spør-
ger jeg, og min stemme lyder hæs, som om jeg har sand i 
halsen og på tungen. 
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 “Jeg mente jo ikke, at …” Fiona tøver. Hun kigger på 
Dax, ikke på mig. 
 “Jo, du gjorde,” siger jeg, og forstår ikke selv, hvor vilje-
styrken i min stemme kommer fra, da jeg siger: “Men de er 
derude. Det ved jeg bare.”

*

Det er to måneder siden, at politiet sidst var hjemme hos 
os. 
 “I må hellere sætte jer ned,” havde betjentene sagt til 
mine forældre. Jeg vidste ikke, om det betød, at jeg også 
skulle sætte mig. Men jeg havde ikke tænkt mig at gå glip 
af et eneste ord, så jeg stod ved køkkenbordet og lyttede til 
politifolkene.
 Der havde været nogle ordentlige bølger oppe langs 
nordkysten, havde de sagt. Uvejr presser ofte store vand-
masser sammen: Chancen for rekordstore bølger langs 
kysten i det nordlige Californien, fra stranden ved Pebble 
over Monterey til Santa Cruz, lokkede surfere til fra hele 
verden. Men vejret havde været dårligt: Det regnede, og 
vandtemperaturen var meget lav. Tre surfere forsvandt 
den dag, sagde politiet. Nogle af vidnerne havde fortalt, at 
surferne ikke havde været ret gamle – sandsynligvis teen-
agere – og nogen havde hørt, at de var fra stranden ved 
Newport.
 Den ene af betjentene nikkede til den anden, der rej-
ste sig fra bordet i vores køkken uden et ord og gik ud 
ad fordøren. Jeg havde lyst til at følge efter ham, men det 
lykkedes mig at blive stående ved køkkenbordet. Han gad 
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ikke engang lukke døren efter sig, og da han kom tilbage, 
baksede han med to tunge surfboards. Resterne af to surf-
boards. 
 “Kan I genkende de her?” spurgte han. 
 Min mor svarede ved at bryde sammen i gråd. Min far 
var tavs. De to surfboards var helt smadrede. Der var kun 
to tredjedele af det ene tilbage og mindre end halvdelen af 
det andet. På det ene var fodstropperne revet over. Lige 
præcis det, der skulle sørge for, at surferens fødder var 
som limet til surfboardet, havde svigtet. 
 Lige siden har mine forældre opført sig, som om de 
er helt sikre på, at Michael og John var de to navnløse 
surfere, der var druknet Det troede politiet i hvert fald. 
Eftersøgningen var indstillet, og jeg forestillede mig, at der 
nu var sat stort, fedt “Sagen er lukket”-stempel på mine 
brødres sagsmapper. Min familie sørgede, som om der 
havde været lig, vi kunne lægge i kister, som om der havde 
været kister, vi kunne grave ned i jorden. 
 Men jeg var slet ikke så sikker. Jeg gik på nettet og led-
te efter billederne af bølgerne den dag, af uvejret, og små 
videoer af surfere i regnen, i tågen, surfere, der blev kastet 
omkring af bølgerne. Jeg kunne ikke få øje på mine brødre 
nogen steder. 

*

Jeg er stadig gennemblødt, da jeg åbner døren derhjem-
me. Min mors bil vil være dækket af sand og dug i morgen 
tidlig. I det mindste behøver jeg ikke bekymre mig om, at 
mine forældre har siddet oppe og ventet. For hver dag der 
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går, går de tidligere og tidligere i seng og sover længere og 
længere. 
 Min hund skubber døren op og snuser til mig, snuser til 
saltvandet i mit tøj. “Hey, Nana, rolig nu, rolig nu,” hvi-
sker jeg. “Der var bare en surfer i vandet.” Jeg aer den på 
det bløde sted mellem dens ører. “Mere siger jeg ikke.”
 Den følger efter mig ned ad gangen til soveværelserne 
bag spisestuen. Glashuset har køligt klinkegulv, og Nana 
slikker det vand op, der drypper fra min kjole. 
 Da jeg er kommet ind på værelset, smider jeg kjolen på 
gulvet og går i seng. Nana hopper op til mig. Der er ikke 
mørkt på mit værelse, heller ikke når jeg slukker lyset. Det 
bliver aldrig for alvor mørkt i et hus med store glasvægge, 
og som ligger på toppen af en bakke med udsigt over byen. 
Lysene fra byen oplyser huset. Så meget, at jeg aldrig har 
sovet i mørke. Da vi var små, sagde mor altid til mine brød-
re og mig, at lyset fra byen var vores helt egen natlampe. Vi 
troede alle tre på mors historie om natlampen, som andre 
børn tror på julemanden. 
 Mine hårspidser er stadig våde. Måske er det fornem-
melsen af saltvand, der tørrer på huden, men i hvert fald 
føler jeg mig tættere på mine brødre i aften, end jeg har 
gjort, siden de tog af sted. Jeg kan næsten høre latteren fra 
deres værelser på den anden side af gangen, næsten se de-
res surfboards, som de stillede ved hoveddøren hver aften, 
så de var helt klar til at fange nogle bølger om morgenen. 
 Jeg sætter mig op og går hen til vinduet for at se ned på 
byens lys, som jeg kender så godt, og havets mørke hori-
sontlinje bag byen. Jeg ser bølgerne for mig, ser hvordan 
de brydes på de uendelige øde kyststrækninger, hvor der 
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ikke er andet end aske tilbage af aftenens bål. Kun månen 
og stjernerne lyser.
 Der findes hemmelige steder langs kysten, som kun sur-
ferne kender. Steder, politiet ikke kan finde. Steder, hvor 
mine forældre ikke har ledt. Engang hørte jeg John og 
Michael hviske sammen om en hemmelig bugt. 
 Og så siger jeg højt til mig selv: De må være i nærheden. 
De ville aldrig køre væk fra havet.
 Jeg tager en dyb indånding, som om jeg skal til at dykke, 
og så går jeg tilbage i seng. Mit hjerte hamrer, som om der 
lige er gået noget vigtigt op for mig. Mine øjenlåg bliver 
tunge, men en tanke kiler sig ind i sprækken mellem vågen 
og sovende tilstand: Hvis jeg leder længe nok, finder jeg 
dem. 
 Jeg regner med at drømme om John og Michael, men i 
stedet drømmer jeg om den dreng, jeg så i vandet. Drengen, 
der red på den perfekte bølge under stjernerne. Selv i søv-
ne kan jeg fornemme bølgerne skvulpe ind mod mig. Da 
jeg vågner om morgenen lugter mit sengetøj af hav. 
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