
Angus Buchanan
”Vi kan ikke slå til endnu!” Angus knytter næverne og 
betragter rådets ældste, mens han kæmper for at holde argu-
menterne tilbage. Han ved, at de har ret, men magtesløshe-
den plager ham. Hvorfor kan de ikke bare slå til? De har lidt 
længe nok. Stormesteren er svag, og de lider under pagten.

”Hvis det, Angus fortæller os, er sandt, skal vi nok få 
vores chance,” siger den ældste og kigger rundt på den lille 
forsamling på stranden. Ingen siger noget. ”Men de vil for-
søge at forlænge pagten. Måske vil sagføreren udføre ritualet. 
Måske finder de en anden. Det ved vi endnu ikke, men de vil 
forsøge, for uden pagten har de intet. Så længe den beskytter 
dem, kan vi ikke gøre noget, og derfor må vi vente til tiden 
er inde.” 

Den ældste kigger op mod den grå himmel. ”Vi skal igen 
blive frie. Når stjernerne står rigtig, skal vi få vores frihed 
og igen leve som konger.” Bag ham står resten af rådet og 
betragter Angus i alvor. Han mærker deres borende blikke 
og ved, at de vurderer ham. Med sin position i byen er han 
deres vigtigste kilde til information om pagten og stor-
mesteren, men hans utålmodighed gør dem nervøse. Han 
kan fordømme hele stammen med sine gerninger. ”Vi får 
kun én chance. Den må vi ikke forspilde! Vi skal slå til på 
det rigtige tidspunkt, og indtil da er I vores øjne og øre på 
landjorden.” Den ældste retter blikket direkte mod Angus. 

”Er det forstået?” Alle nikker.

Angus’ forvandling
Havet kalder på ham. Han ligger i sin seng og stirrer op i 
loftet. Luften føles alt for tør mod hans hud. Han kan høre 
bølgerne slå mod stranden. De lokker ham med deres sang. 
De kender hans rigtige navn, og de kalder ham til sit folk, 
men han endnu er ikke klar. Han sætter sig op og kigger ud 
ad vinduet. Der er intet at se, men han ved, de er der. Nu 
varer det ikke længe. Forvandlingen er allerede i gang.  

Angus er født på landjorden. På Islay. I Port Charlotte. 
Han er født i dette hus, men det er ikke hans hjem. Hans 
mor var menneske, men det er han ikke. Hun døde under 
fødslen. Menneskene er så svage. Det er han ikke. Han kom-
mer til at leve evigt, når han gennemgår sin forvandling og 
slutter sig til sit folk under havets overflade. 

Angus er ikke langt 
fra sin forvandling. Han 
kan mærke hvordan knogler 
og muskler forandrer sig dag 
for dag, og det kan ikke vare længe, 
inden havet kalder ham til sig. Hans udseende ændrer sig. 
Øjnene bliver større, så han bedre kan se under vandet, hu-
den mellem hans fingre er begyndt at vokse, så i nærheden af 
fremmede bærer han altid handsker. Et halstørklæde skjuler 
gællerne på siden af hans hals.

Angus er langt stærkere, end hans beskedne størrelse 
antyder, og han kan bevæge sig med næsten overmenneskelig 
hastighed. Et slag fra hans næve gør ligeså meget skade som 
et cricketbat i hænderne på en voksen mand, men han kan 
ikke røre nogen, der er beskyttet af pagten. 

Hvis han bliver ophidset, træder hans umenneskelige 
træk i karakter. Han mister kontrollen over sine indre 
øjenlåg, så en grå hinde glider ned foran øjnene og dækker 
dem halvt. Halstørklædet, der skjuler gællerne, begynder at 
kradse så meget, at det bliver uudholdeligt at have på. Han 
får svært ved at tale med menneskenes tunge.

Pagten
Havfolket har indgået en pagt med destilleriets ejer 
McGregor. Det er en hellig aftale, der binder parterne til 
dens ord. McGregor lader havfolket formere sig med byens 
kvinder, og havfolket kvitterer med skatte fra havets dyb.

Under Den Store Krig blev to britiske luksuslinere med 
amerikanske soldater torpederet af tyske ubåde ud for Islays 
kyst. Havfolket henter stadig skatte fra de to vrag, hvil-
ket har gjort McGregors del af gevinsten langt større end 
først antaget. I samme periode er antallet af kvinder i Port 
Charlotte faldet markant. Svangerskab med havfolket tager 
hårdt på byens kvinder, så de fleste omkommer i barsels-
sengen med det første eller andet barn. Da der stort set ikke 
kommer nye kvinder til byen, er der ikke mange tilbage. 
Uden fødedygtige kvinder kan havfolket ikke formere sig, 
og dermed får de ikke meget ud af deres del af pagten, mens 
McGregor bliver rig på sin del. 

Chauffør, butler og altmuligmand på destilleriet Lochindaal i Port Charlotte. 23 år.



Pagtens regler
Pagten kan ikke ophæves af nogen af parterne. De er bun-
det af aftalen, og så længe den står fast, kan ingen af dem 
forbryde sig mod den. McGregor giver havfolket adgang til 
alle byens kvinder. Han selv, hans familie og hans assistent 
sagfører Henderson er alle beskyttet. Havfolket leverer 
skatte til McGregor og sørger for at holde produktionen på 
destillieret og de få andre aktiviteter i byen i gang.

Alle forsøg på at omgå pagten resulterer i svære smerter 
og fysiske mén - i værste fald med døden til følge. 

Om byen
Port Charlotte er havfolkets vugge. De lever i deres undersø-
iske koloni i revene omkring Islay, men byen er der, hvor de-
res børn fødes. Havfolket formerer sig med kvinderne i byen, 
og efterhånden som børnene vokser op, gennemgår de en 
forvandling, hvor de udvikler sig til havfolkets sande form 
og slutter sig til resten af stammen under havets overflade.

Størstedelen af indbyggerne i Port Charlotte er havfolk, 
der venter på forvandlingen. Om dagen er byen menne-
sketom, men når mørket falder på, viser Port Charlotte sit 
sande ansigt. De ventende vandrer rastløse rundt i gaderne 
og synger deres klagende sange i bøn om, at havet snart skal 
tage dem til sig. 

Mr. McGregor, hans sagfører og destilleriets daglige 
leder Mr. Henderson samt den gamle spritter Gus er sam-
men med de få fødedygtige kvinder, der endnu er tilbage, de 
eneste mennesker i byen. 

Henderson og McGregor
Henderson er McGregors sagfører og assistent og siden 
McGregors sygdom også havfolkets eneste forbindelse til 
pagten. Henderson står for den daglige ledelse af destil-
leriet og godset, og han er således Angus’ overordnede i den 
forstand.

Angus ved ikke, hvor meget Henderson ved om pagten. 
Han tvivler på, at Henderson kender til detaljerne. Han ved 
nok, at der foregår et eller andet mellem McGregor og resten 
af byen, for Angus har taget ham i at spionere flere gange, 
men næppe mere end det. 

Som følge af sin funktion på godset kommanderer Hen-
derson dagligt med Angus, og udadtil føjer Angus Hender-
sons befalinger, men Angus har planer for Henderson. Når 
pagten ryger, er Henderson den første, der kommer til at 
bøde. Indtil da spiller Angus den lydige tjener.

De andre i byen
Det meste af byens befolkning er havfolk, der venter på 
forvandlingen. På destilleriet arbejder Seamus og hans tro 
følgesvend, der går under betegnelsen ”ham den anden.” De 
er begge lettere enfoldige, men de udfører deres arbejde efter 
bedste evne, og de får destilleriet til at løbe rundt. Angus 
ved, at han bliver nødt til at holde øje med dem. Seamus er 
meget ivrig efter at gøre indtryk på rådet. Han har aldrig 
accepteret, at de valgte Angus til at være deres repræsentant 
på godset i stedet for ham. 

Den gamle spritter Gus går hvileløst rundt i gaderne og 
snakker om den forestående dommedag, hvor genfærdene 
fra de forliste skibe vil gøre det af med byen og deres djævel-
ske aktiviteter. Angus holder ham med whisky, for når han 
er beruset, laver han ikke ulykker. Han holder vist til i den 
gamle kirke.

Blane og hans datter Ina har haft Angus’ opmærksom-
hed et stykke tid. Blane venter endnu på sin forvandling, 
med det er efterhånden tvivlsomt, om den kommer. Angus 
har hørt historier, hvor havfolket ikke kan overvinde deres 
menneskeophav, og derfor er de tvunget til at leve og dø som 
menneske. Blanes datter Ina bærer havfolkets afkom, og det 
varer ikke længe, inden hun skal føde. Blanes dømmekraft 
er tvivlsom, for rygterne siger, at han vil køre hende til Port 
Ellen, når tiden kommer. Det er ikke godt. Havfolket hører 
til her, og opmærksomheden fra nysgerrige og fordomsfulde 
læger er ikke velkommen. 

Når historien begynder
Angus kører Henderson til Port Ellen. Han har ikke fået 
af vide, hvad de skal, men Henderson har bedt ham gøre to 
gæsteværelser klar, hvilket er højst usædvanligt.

Angus håber ikke gæsterne har mere bagage med, end der 
kan være i bilen, for han har ikke lyst til at køre to gange. 

Karaktertræk og motiver
• Det er ikke tilfældigt, at rådet har valgt Angus som deres 

repræsentant på godset. Han evner at spille den tro tjener 
samtidig med, at han indsamler værdifuld information for 
havfolket.

• Angus hader pagten. Han ser en fremtid i øjnene, hvor 
han ikke vil være i stand til at formere sig og derved føre 
stammen videre, fordi der simpelthen ikke er flere kvinder 
i Port Charlotte. Derfor må de frigøre sig af pagten.

• For Angus er stammen vigtigere end individet.



Beth Cormac
”En ulykke kommer sjældent alene?,” tænker hun, mens hun 
stiger ud af Bentleyen og lader chaufføren lukke døren efter 
sig. Han rækker hende paraplyen, og hun står en stund og 
betragter den store, anlagte have foran hospitalet. Træerne 
har allerede kapituleret overfor den forestående vinter, og 
plænen er fyldt med røde, brune og gule blade, der hvirvler 
rundt i vinden, men cypresserne står stadig grønne. De står 
standhaftige mod den kommende kulde. De giver sig ikke, 
og det gør hun heller ikke, siger hun til sig selv. Så tager hun 
paraplyen og går op ad den brede, grusbelagte indgang til 
hospitalet. 

Hun går alene ned gennem de lange hospitalsgange. Ly-
den af hendes trin giver ekko bag hende, og for hvert skridt 
hun tager, kommer erindringerne tilbage. 

Hun havde så travlt med at komme ind til sin far for at 
bede om penge til nogle nye Mary Jane sko, at hun ikke 
lagde mærke til de nedslåede blikke hos bankens ansatte. På 
kontoret sad han nedtrykt og stirrede på de opslåede regn-
skabsbøger foran sig, mens han rystede på hovedet. William, 
bankens revisor og Cormac-familiens ven gennem mange år, 
sad ved siden af og kiggede ned i gulvet. Ingen sagde noget, 
og først da gik det op for Beth, at der var noget galt. 

De vil måske kunne beholde huset, men alt andet var 
allerede på vej ud. Hvordan kunne hensynsløse investeringer 
i Amerika ramme London, ramme dem? Hvad havde de 
gjort? Hvordan skulle hun kunne leve uden ...? Spørgsmå-
lene kæmpede om hendes opmærksomhed, men svarene 
var ingen steder at finde. William forsøgte at forklare, men 
hvordan kunne han nogensinde forstå hende? Hendes uni-
vers var kollapset med aktiemarkedet i Amerika.

Hun stopper foran Finlays værelse og gyser ved tanken 
om det syn, der vil møde hende, når hun åbner døren. Syge-
plejersken rådede hende til at komme tilbage, når han havde 
det bedre, men hun insisterede, og nu griber frygten hende. 
Hvad hvis hun også mister ham? 

Hun holder vejret og åbner forsigtigt døren til patient-
stuen. En bandage er viklet om hans hoved. Blodet er trængt 
igennem i små røde plamager ved tindingen. Hans næse 
og overlæbe er syet, og hun kan se de sorte tråde stikke ud 
mellem det koagulerede blod. Hans venstre arm er forbun-

det, og langs underarmen 
er metalskinner fastgjort 
for at holde de brækkede 
knogler sammen. Så overvælder 
gråden hende. Tårerne triller ned ad 
kinderne på hende, og med dem forsvinder den sidste rest af 
selvtillid. 

Hun sætter sig ned og tager hans hånd, men han reagerer 
ikke. ”Hvorfor?,” hvisker hun igen og igen, mens hun betrag-
ter sin bevidstløse forlovede gennem tårerne. 

Han vågner, men han har ingen svar at give hende. Hun 
insisterer på, at de går til politiet. Gerningsmanden skal 
ikke slippe, siger hun, men hans tavshed udhuler kraften i 
hendes ord. Hun knuger hans hånd og græder i fortvivlelse. 
Han er tavs, stirrer ud ad vinduet. Hun kan se, at han har 
smerter, når han bevæger sig, men han ryster bare på hove-
det til hendes tilbud om hjælp, så i stedet sidder de i tavshed 
indtil sygeplejersken meddeler, at besøgstiden er forbi.

Hun kommer i tanke om brevet, idet hun rejer sig for at 
gå. ”Det her kom i går,” siger hun og rækker ham kuverten. 
Han ser undrende på den, vender den og læser adressen på 
afsenderen. ”Det er fra Skotland,” siger han. ”Jeg kender 
ingen i Skotland.”

Hun tager kuverten og åbner den. Elegant håndskrift 
på eksklusivt papir fra Lochindaal-godset. ”På vegne af Mr. 
Waltons fader Lord Alastair McGregor skal jeg hermed 
invitere Dem til Port Charlotte, Islay for at gennemgå Mr. 
Waltons forestående arv,” står der. Underskrevet, ”Sagfører 
Henderson.” Han betragter hende med et spørgende udtryk, 
mens hun læser. 

”Du skal arve,” siger hun. ”Se selv!” Hun rækker ham 
brevet, og mens han studerer det, går det op for hende, at 
skæbnen netop har tildelt Finlay den rigdom, hun har mistet.

Datter af velhavende bankdirektør. 22 år. Kæreste til Finlay Walton.



Beths baggrund
”Der er intet her i livet, der er tilfældigt. Man former sin egen 
skæbne, og man får som fortjent.” Beth har ikke svært ved at 
tage sin fars ord i munden, skønt hun aldrig har kæmpet for 
de privilegier, hun har nyt godt af hele livet.

Hendes far er en af Englands førende investorer. Han har 
skabt sig et navn som visionær forretningsmand med mod til 
at investere i nye projekter på den anden side af Atlanten, og 
hans mod er blevet belønnet med lukrative afkast.

Uden søskende og en mor har Beth været den eneste 
modtager af faderens kærlighed udtrykt gennem materielle 
goder og de fineste ydelser, penge kan købe. Beth har aldrig 
manglet noget, og hendes liv er formgivet af landets bedste 
privatundervisere, trænere og tjenestefolk af enhver art.

Med kollapset på Wall Street faldt familien Cormacs 
økonomi også i grus. Skønt tegnene havde været der, var der 
ingen, der troede, at det ville gå så galt. Hendes far havde til-
med benyttet lejligheden til endnu mere aggressive fremstød. 

”Det gælder om at udnytte mulighederne, når de melder sig,” 
som han sagde. Da det hele begyndte at skride, var det for 
sent. Cormac mistede resultaterne af mere end femogtyve 
års succesfulde investeringer. Markedet blev næsten halveret, 
men den Cormacske formue gav helt efter, og Beth og 
hendes far går derfor en ukendt fremtid i møde. Noget Beth 
aldrig har prøvet, og noget hun ikke er rustet til at klare.

Beth aner allerede, hvordan alle de tidligere så loyale ven-
ner vender hende ryggen. Hun ser de tidligere så misundeli-
ge blikke forvandle sig til skadefro grimasser. Med familiens 
fald følger en skam, Beth ikke kan håndtere, og hun frygter 
for sin fremtid, men mest af alt frygter hun, at hun skal mi-
ste Finlay. Hun har ikke fortalt ham om situationen, og hun 
ved ikke, hvordan hun skal få det sagt. Hvis han forlader 
hende nu, får alle dem, der sagde, at han bare tog hende for 
pengenes skyld, jo ret. Det er en ydmygelse, hun ikke kan se 
i øjene.

Finlay Walton
Finlay er Beths forlovede. De blev forlovet i hemmelighed 
for tre måneder siden. Beth ved, at hendes far aldrig vil 
acceptere en med Finlays baggrund, så de er end ikke blevet 
introduceret for hinanden. Hun håber på, at faderens 
tilgivelse vil være lettere at opnå end hans accept. Det er en 
fremgangsmåde, hun har brugt med succes før.

Finlay er ikke som de andre, hun har kendt. Beth er 
opvokset som del af en indspist kreds, og derfor har hendes 
tidligere bekendtskaber alle haft hendes fars accept på 
forhånd, men de har også været så himmelråbende uinteres-

sante. Beth har ikke travlt med at opfylde sine fars ambitio-
ner på hendes vegne. Hun vil træffe sine egne valg.

Finlay er hendes valg. Han er alt det, hun aldrig kommer 
til at finde i de nepotistiske sammenslutninger, hun hidtil 
har frekventeret. For Beth repræsenterer Finlay et afgørende 
skridt mod løsrivelse. Hun vil stå på egne ben, og han er 
hendes rejsefører. 

Beth er klar over, at hun går en konflikt med sin far i 
møde. Han vil ikke acceptere en som Finlay, men indtil 
videre har hun skubbet problemet foran sig. Måske bliver 
familiens skæbne hendes redning. Hvis hun kan bygge et liv 
med Finlay langt væk fra London, behøver hun måske slet 
ikke bekymre sig om sin fars accept, men er hun rede til at 
skære det bånd over?

Lægerne frarådede Finlay at lade sig udskrive, men da 
han først var blevet fanget af ideen om at mødes med denne 
sagfører angående arven, kunne selv ikke en brækket arm og 
et par bukkede ribben holde ham tilbage. Beth måtte plage 
ham for at komme med, og han gav sig kun på grund af sine 
skrammer. Hun kunne jo hjælpe ham med det praktiske. 

Når historien begynder
Beth tager med Finlay til Islay for at gennemgå hans fore-
stående arv. Sammen tager de færgen fra Kennacraig til den 
lille ø Islay ud for Skotlands vestkyst. 

Beth har brug for at komme væk fra mausoleums-
stemningen på hjemmefronten, og hun er ivrig efter at støtte 
Finlay i sit møde med sit ophav.

Karaktertræk og motiver
• Beth kan ikke forestille sig et liv uden den velstand,  hun 

er vokset op med, og hun er vant til at få sin vilje. Hun har 
svært ved at se realiteterne om familiens fallit i øjnene, og 
hun kan ikke indrømme det over for Finlay.

• Hun vil gerne stole på Finlay, når han siger, at han ikke 
elsker hende på grund af pengene, men hun er også bange 
for, at han vil forlade hende, når han hører nyheden om 
hendes fars situation.  

• Beth ved ikke, hvordan hun skal bearbejde alle de indtryk 
situationen har givet hende. Hun ser turen til Islay som 
en mulighed for at komme lidt væk fra det hele. Da hun 
enndu ikke er parat til at fortælle Finlay sandheden, har 
hun også brug for lidt tid uden ham. Måske vil et par 
gåture langs stranden gøre hende godt. 



Finlay Walton
Det er smerterne, der vækker ham. En trykkende hovedpine 
og en knasende lyd for hans indre øre idet han forsøger at 
bevæge hovedet. Han blinker med øjnene. Prøver at stille 
skarpt på omgivelserne. En skikkelse. Lyset blænder ham, 
og han forsøger at rette sig op i sengen, men stoppes af vold-
somme jag fra et par bukkede ribben. Han bider tænderne 
sammen. Skikkelsen kommer nærmere, og han genkender 
hendes duft, idet hun stryger ham over kinden og hvisker 
et eller andet med gråd i stemmen. Han lader hovedet falde 
tilbage på puden med et lille suk. 

Han prøvede virkelig denne gang. Han lovede sig selv, at 
han ikke ville ende i deres greb igen. Nu havde han jo Beth 
at tænke på, og han havde ikke brug for deres slags. Han 
måtte finde pengene på anden vis. Han holdt sig væk fra spil-
lebulerne, tog diverse jobs og for en stund så det faktisk ud, 
som om han kunne klare den, men så dukkede fortiden op 
og krævede sit tilgodehavende. 

De var ligeglade med, om han ville ud af det. De havde 
ikke meget til overs for hans ideer om at skabe et bedre liv 
for ham og Beth. De ville blot havde deres penge. Mens han 
havde været væk, var der løbet renter på, forklarede de, og 
hvis han virkelig ikke var interesseret i at fortsætte, måtte 
betalingen hellere falde snart. 

Han havde ikke den slags penge. Beth havde tilbudt at 
hjælpe ham. Hendes far var god for en formue, men Finlay 
kunne ikke tage imod de penge. Ikke fra Beth og slet ikke 
fra hendes far. Det her var hans problem og hvis han tog 
imod hendes penge, ville han bare stå i gæld til hendes far. 
Hvis han skulle ud af det, måtte han gøre det selv, men der 
var ingen måde han kunne skaffe så mange penge på så kort 
tid. Der var ingen anden udvej. Han blev nødt til at spille. 

De ville selvfølgelig gerne hjælpe ham i gang igen. Forøge 
gælden en smule, så han havde noget at arbejde med. De ville 
bare gerne have deres penge igen, som de udtrykte det, og 
han var jo en gammel ven af huset, så selvfølgelig kunne de 
give ham yderligere kredit. 

I begyndelsen gik det godt. Hans koncentration var ikke 
til at ryste, og han spillede så overlegent, at hans modstan-
dere begyndte at begå fejl. Langsomt men sikkert så han 
gælden og problemerne forvandle sig til muligheder. Beth og 

han kunne få et liv. Det 
var værd at fejre. Whisky-
en fik ham til at spille mere 
aggressivt, men hvad gjorde 
det, når han sad i held? Han styrede 
spillet, og de store beløb kom på bordet. Da han begyndte at 
tabe, forsikrede han sig selv om, at det kun var midlertidigt. 
Han skulle nok få vendt det igen. Det blev til mere whisky, 
større puljer, og pludselig stod og faldt det hele på en enkelt 
hånd. Med et fuldt hus, var han sikker i sin sag. Helt sikker. 
Han fik yderligere kredit. Han kunne jo ikke tabe. ”Damer 
slår knægte” hørte han giveren sige, og med et var det hele 
forbi. De ville ikke låne ham mere. De havde ikke længere 
tillid til ham, sagde de. Han fik en uge. 

Han forsøgte at skjule sig, men hvor skulle han gå hen? 
De ville finde ham før eller senere. Det blev før, og nu ligger 
han her. Hvordan skal han skaffe pengene? Hvordan kan 
han fortælle Beth, at han er på flugt?

Beth græder og knuger hans hånd. ”Hvorfor?” spørger 
hun igen og igen. Han har ingen svar at give hende, så de 
sidder bare i tavshed, indtil sygeplejersken gør dem opmærk-
somme på, at besøgstiden er slut.

”Det her kom i går,” siger hun, idet hun rejser sig for at gå. 
Hun rækker ham en kuvert. ”Mr. Walton” står der med ele-
gant håndskrift. Han vender den undersøgende. ”Det er fra 
Skotland,” siger han og ser undrende på hende. ”Jeg kender 
ingen i Skotland.”

Hun tager kuverten fra ham. Åbner den og læser brevet i 
tavshed, mens han ser ud ad vinduet. ”Det er fra din far. Du 
har arvet,” siger hun og rækker ham brevet. ”Se selv.”

Finlays baggrund
Minderne om hans barndom er flygtige og usammenhæn-
gende. Han husker højtiderne på børnehjemmet, kortvarige 
glimt af plejefamilier og de beklagende forklaringer på, hvor-
for han ikke passede ind i familiens rytme alligevel. Finlay er 
blevet hentet og leveret tilbage flere gange, end han kan hu-
ske. De falder for hans charme og kønne ansigt, men opgiver 
ham, når hans rastløshed tvinger ham til at stikke af gang på 
gang. ”De havde jo ikke troet, at han ville være sådan en.”

Spillefugl på flugt fra bagmænd i London. 24 år. Kæreste til Beth Cormac.



Finlay har altid kunne overvinde folks tillid med sin 
charme. Det er ikke kun hans smukke ydre. Det er hele 
hans væsen. Han får folk til at føle sig godt tilpas, og de 
betror ham ofte mere, end de bør. Han er vant til at heldet 
stikker ham en luns, hver gang han er sulten, men han ved 
også, hvor lunefuld tilværelsen er. Goderne og medvinden 
forsvinder ofte lige så hurtig, som den er kommet. Sådan har 
det været indtil nu. 

Finlay er ikke god til langvarige engagementer. Hans kar-
riere har fulgt det mønster, han etablerede med de mange 
håbefulde adoptivforældre på børnehjemmet. Han er gledet 
ind og ud af det ene tilfældige job efter det andet, men det 
er den samme historie hver gang. For en stund tror han på 
det, håber måske ligefrem på det, men glæden varer ikke ved. 
Enten er det forholdene, kollegerne eller bare konceptet med 
at høre til et og kun et sted, der skræmmer ham. Når først 
tanken har meldt sig, handler han, og så er han tilbage hvor 
han begyndte.

Finlay er god til korte forhold og hurtige penge. Hans 
charme åbner døre for ham, og han har let ved at komme i 
forbindelse med de rette muligheder, men han tager sig ikke 
til takke med almisserne. Han går efter den store gevinst, og 
han har fundet ud af, at underverdenens spilleborde er den 
hurtigste vej til mange penge for en mand med hans evner. 
Han går seriøst til værks og kan som regel hente nok til, at 
han kan holde sig gående på første klasse et par måneder. 
Derefter er det tilbage til kortene og de lange nætter. Sådan 
har han klaret sig nogle år, men i foråret skete der noget.

Han mødte en kvinde. Han har haft masser af kvinder. 
Det er ikke svært at tiltrække dem, når man har midlerne 
eller udseendet. Når han vil, har han begge dele. Men det 
her var ikke bare en kvinde. Det var Kvinden. Beth er ikke 
som de andre. Hun ser forbi facaden. Hun ser ham, som han 
er, og hun accepterer ham. Det er han ikke vant til, og den 
uvante situation har gjort ham usikker. Ikke alene har hans 
spilleheld forladt ham, han er også begyndt at tvivle på sin 
egen dømmekraft. Kan hun virkelig elske ham for det, han 
er? Kan det være sandt?

De blev forlovet for tre måneder siden. Det var hendes 
forslag. Hans underbevidsthed skreg til ham om at komme 
væk i tide. Kunne han ikke se, at dette ville ende galt? På et 
eller andet tidspunkt vil det gå op for hende, hvad han er, og 
så vil hun afvise ham som alle de andre. Hvem tror han, han 
er? At han skulle kunne gøre sig fortjent til en som hende.

Finlay kan ikke gennemskue, hvad der sker, men indtil 
videre er det lykkedes ham at holde sin kryster af en samvit-
tighed i ave. Så længe han ikke lader den komme i nærheden 

af Beth, kan han styre det. Han holder den og alle andre, der 
forsøger at komme i nærheden af hende væk. Det her skal 
ingen tage fra ham. Han holder øje med hende. Hun skal 
ikke få chancen til at svigte ham, og ingen skal tage hende 
fra ham. Hvis han skal have Beth, skal han have hende for 
sig selv. 

Finlay har været vant til en forudsigelig tilværelse. Godt 
nok har han aldrig vidst, hvad morgendagen ville bringe, 
men han har altid følt, at det var ham, der styrede begiven-
hederne og ikke omvendt. 

Hans møde med Beth har vendt op og ned på alt det. For 
første gang i sit liv, føler han, han har noget at kæmpe for, og 
det gør ham nervøs. Hvad sker der, hvis han ikke klarer det?

Finlays far
Finlays sind er i vildrede. Hans spillegæld hænger som 
et sværd over hans hoved, og hans frygt for at miste Beth 
rider ham som en mare. Midt i dette morads af tanker og 
bekymringer dukker en budbringer med besked om hans 
far pludselig op. Hele sit liv har spørgsmålet om hans rigtige 
familie plaget ham. Hvorfor er han endt, som han er? Var 
der i virkeligheden lagt helt andre planer for ham?

Hendersons brev står som en bavne for Finlay, og han er 
fast besluttet på at forfølge invitationen. Han vil finde ud 
af, hvem hans far er, og måske kan denne arv tilmed stille 
sulten hos pengeopkræverne. Under alle omstændigheder vil 
det gøre godt at komme lidt væk fra det hele. 

Når historien begynder
Finlay og Beth er på vej med færgen fra Kennacraig til Islay, 
og han kan mærke, hvordan nervøsiteten kommer krybende 
i ly af den tætte tåge, der omgiver skibet. Finlay er almin-
deligvis ikke bange for at sige sin mening. En mand må stå 
ved sine principper, som han siger, men ideen om at skulle 
møde sin far, får en ukendt følelse af blufærdighed op i ham. 
Længslen efter at kende sit ophav, har vendt sig mod ham, og 
nu frygter han, at denne ene chance for at finde fred pludse-
lig vil undslippe ham, så han igen er ladt tilbage i mørket. 

Karaktertræk og motiver
• Finlay kan ikke tage tilbage til London uden midler til at 

betale sin spillegæld. 
• Hans ene arm er stadig i slynge, og han har smerter i bry-

stet efter sit møde med pengeopkræverne, men han gør alt 
for at underspille situationen.

• Finlay er beskyttende over for Beth, men i andres øjne 
ligner det mere jalousi.



Greer Cullen
Den lille færge glider langsomt gennem tågen. Øen er ingen 
steder at se, og fastlandet bag dem er for længst forsvundet 
i de grå skyer. Hun står alene på dækket og spejder ud over 
det mørke hav. Vinden rusker i hendes frakke, men hun 
bemærker det ikke. Hendes sind er et virvar af ubesvarede 
spørgsmål. Regnen tager til, men hun bliver stående og lader 
tankerne flyve ud over det mørke hav i søgen efter svar. 

Kan et brev virkelig ændre hendes liv? Kan han være 
hendes far?

Gennem hele sin barndom drømte hun, at nogen en dag 
ville hente hende fra St. Michael’s. Det hele ville være en 
fejl, og en familie, der har længtes efter hende, som hun har 
længtes efter dem, ville komme og hente hende. Befri hende 
fra børnehjemmets mure af uforløste håb. 

Da hun læste brevet, var det, som om nogen pustede til 
de ulmende gløder af håb. Hun var vokset op og havde set 
drømmen om en familie smuldre. Nogle af de andre børn 
havde fundet en tilværelse, men der var ingen, der hentede 
Greer. Hun var tilovers. Overflødig. Alene.  Det kunne blive 
fortid, men turde hun tro på det? 

Børnehjemmet lå bag hende og trods højtidelige løfter 
om altid at holde kontakten ved lige, var hun og de andre 
børn endt hver for sig uden kontakt til hinanden. Hun 
havde forladt hjemmet på sin attens års fødselsdag. Herefter 
måtte hun klare sig selv, sagde de, men hun forblev i ly af St. 
Michael’s beskyttende vinger. Hun fik et værelse med udsigt 
til hjemmet, og fader Farquharsons skaffede hende arbejde 
som organist ved Old Saint Paul’s. Hun havde forladt børne-
hjemmet, hendes venner var væk, men hun kunne ikke give 
slip. Uden St. Michael’s havde hun intet.

I det fjerne kan hun høre mågernes skrig, men der er intet 
at se. Det er, som om hun begiver sig hen mod et sted, der 
ikke findes. Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af 
byrder, og jeg vil give jer hvile.

Havde hun opgivet for tidligt? Var der stadig håb? Brevet 
hævder, at hun har en far. En far hun aldrig har set, men 
dog en mand, der har kendt hende og elsket hende nok til at 
kalde på hende nu. Kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri 
dig, og du skal ære mig. 

Hun åbner sin taske 
og forsikrer sig, at brevet 
stadig ligger der ved siden 
af hendes bibel. Kuverten er 
flosset af at have været åbnet et utal 
af gange, siden hun modtog det for tre dage siden. 

Men hvorfor først nu? Hun er seksogtyve. Har det ikke 
været muligt for ham at sætte sig i forbindelse med hende 
før? Glemmer en kvinde sit diende barn, en moder, hvad hun 
bar under hjerte? Gør en fader? Elskede han hende ikke? 
Hvordan kunne han forlade hende?

Regnen skyller de pludselige tårer væk fra hendes ansigt. 
Et kraftigt vindstød rammer hende, og hun knuger sig til 
rælingen for ikke at miste balancen. 

Man efterlader da ikke sit barn! Hun ville have kæmpet 
for at hjælpe sin familie i selv den sværeste stund. Bi på Her-
ren, fat mod, dit hjerte være stærkt, ja bi på Herren. Hun ville 
ikke have opgivet. Intet er vigtigere end familien. Hvordan 
kunne han overlade hende til den skæbne? Hvorfor skulle 
hun bære den byrde? Herren revser den, han elsker, han straf-
fer den søn, har har kær.

Tågen letter, og den lille ø kommer til syne forude og 
med den en stærk lugt af afbrændt tørv. En lang, hvidkalket 
bygning annoncerer byens navn med store sorte bogstaver. 

”Port Ellen,” står der. Hun spejder efter sagføreren på havnen, 
men da hun ikke kan få øje på ham, vender hun sig og går 
tilbage mod det lille cafeteria på færgen.

Hvad nu hvis han har gjort, hvad han kunne? Hvis 
børnehjemmet virkelig var den eneste mulighed? Han har 
måske altid elsket hende? Han har villet beskytte hende 
mod en endnu værre tilværelse. Han har kæmpet alle disse 
år for at få hende tilbage, og nu er han endelig klar til at give 
hende et godt liv. Hvorfor skulle han ellers opsøge hende nu? 
Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig; og den, som 
kommer til mig vil jeg aldrig støde bort.

Ensom organist ved Old Saint Paul’s Church i Edinburgh. 26 år. Ugift.



Greers tvivl
Greer er opvokset på St. Michael’s børnehjem i Edinburg. 
Hele sit liv har hun været omgivet af nonner, præster og 
Guds ord. Biblen har været hendes lektie, og troen er det 
fundament, hun bygger sin tilværelse på. Uden Gud har hun 
intet, siger hun til sig selv, men hun finder ikke længere trøst 
i ordene. Fundamentet er begyndt at slå revner. 

Stol på Herren af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din 
forstand. Fader Farquharsons ord klinger i det fjerne, mens 
hun går gennem den tomme kirke. Hun knæler foran de 
mange lys og ser op på den korsfæstede Søn, der bærer men-
neskehedens synder på sine skuldre. Hun gør korsets tegn 
for sit bryst og sænker hovedet. 

Søg Herren, medens hans findes, kald på ham, den stund 
han er nær. Hele sit liv er hun kommet i Herrens hjem. Har 
Han ikke altid været nær? Og har hun ikke kaldt på Ham, 
så længe hun kan mindes? Hun folder hænderne og beder. 
Herre, hør min bøn. I dine hænder betror jeg min ånd. Lad 
mig ikke vandre i mørket. Giv mig styrken til at forstå. Lad 
mig kende sandheden. Hun går i stå. Hun mærker gråden 
presse sig på. Hun ser op. Nervøs for at nogen skal se hende.

Skal svaret på hendes spørgsmål komme fra en mand, 
hun aldrig har mødt? Er det Herrens vilje, at hun endelig 
skal møde sin far, eller er det endnu en prøvelse? Kast mig 
ikke bort fra dit åsyn, tag ikke din hellige ånd fra mig! 

Hvis brevet taler sandt, skal hun da ikke forfølge det? 
Skal det endelig være hende forundt at finde fred i sjælen? 
Er det Herrens vilje? Eller det endelige bevis på at hun er 
overladt til sig selv? At hele prædikenen blot er et middel til 
at holde hende hen i uvished? Hvis Herren er barmhjertig, 
hvorfor skal hun så lide? Er troen da i sandhed bygget på 
frygt? Som en fader forbarmer sig over sine børn, forbarmer 
Herren sig over dem, der frygter ham.

Om brevet
Brevet kom for tre dage siden. Det var Mr. Derleth, hendes 
vicevært, der gav hende det. ”Der er kommet et brev til Dem 
Ms Cullen,” kaldte han, da hun var på vej op med sine ind-
køb. En fornem kurvert, elegant skrift og en afsenderadresse 
på Islay. ”Åbn det,” opfordrede han, mens hun undrende 
vendte og drejede kuverten.

Indholdet var kortfattet og formelt. Forfattet af en sagfø-
rer ved navn Henderson på vegne af en mand, der hævdede 
at være hendes far. Mr McGregor, hendes far, var døende 
forklarede sagfører, og han ønskede at se hende i forbindelse 
med afvikling af den forestående arv. En fødselsattest un-
derstøttede påstanden, og de praktiske omstændigheder blev 
tilgodeset i form af den vedlagte enkeltbillet fra Edinburgh 
til Port Charlotte via Kennacraig. 

”Hvem er det fra?,” spurgte Derleth og så nysgerrigt på 
hende. Hun kiggede op. Så sig fra side til side i forventning 
om at finde et eller andet, der kunne hjælpe hende med at 
fordøje budskabet. Var det en fejl? Holdt nogen hende for 
nar? Hun læste brevet igen, men fandt ingen svar. En klump 
samlede sig i hendes hals, idet hun næsten lydløst hviskede 
sit svar, ”det er fra min far.”

Vær stille hos Gud alene, min sjæl, thi fra ham kommer mit 
håb; ja, han er min klippe, min frelse, mit værn, jeg skal ikke 
rokkes, men Greer stod ikke længere fast.

Når historien begynder
Greer ankommer til Port Ellen med færgen fra Kennacraig. 
Hun har rejst det meste af dagen. Den lange tur har tæret på 
hendes kræfter, og vablerne i håndfladerne får hende til at 
forbande sig selv for den megen bagage, hun har slæbt med. 
Hun ser frem til at mødes med sagfører Henderson i Port 
Ellen, så hun endelig kan komme frem til Port Charlotte og 
møde den mand, der kalder sig hendes far.

Karaktertræk og motiver
• Greer har aldrig været uden for Edinburgh. Hendes 

manglende erfaring med rejser har gjort hende nervøs, så 
hun har taget alt for meget bagage med for en sikkerheds 
skyld.

• Greer er opflasket med biblens ord. Hun ved, at hendes 
liv er i Guds hænder. Udadtil er hun den troende discipel, 
men inderst inde plages hun af den vantros tvivl. Hvorfor 
tvinger Gud hende gennem disse prøvelser? Hvorfor skal 
lyksaligheden ej være hende forundt?

• Mere end noget andet, længes Greer efter at finde sine 
rødder. Opvæksten på børnehjemmet har kun givet hende 
spørgsmål. Hvorfor under Gud hende ikke at finde svar?



Bert Henderson
Han hører dem, inden han ser dem. Deres sælsomme sang 
og den dybe rytme, der blander sig med havets monotone 
brusen. Han står alene i mørket på sit kammer og kigger ud 
ad vinduet mod stranden. Månen står lavt på himmelen og 
oplyser Port Charlotte i et koldt gråligt skær. Mågerne har 
trukket sig tilbage. Havet er endnu stille. Bølgerne udvider 
og trækker sig sammen over de kolde sten som en organisme, 
der trækker vejret. 

Så træder den første ud af skyggerne fra husene, og 
instinktivt træder han et skridt væk fra vinduet. Derefter 
følger de andre og med dem en ram lugt af tang, som de små 
vinduer ikke kan holde ude. Alle er de klædt i mørke kutter. 
Langsomt, nærmest som i trance, bevæger de sig i retning 
mod havet. Sangen tager til, og bobler fra havets usynlige 
skabninger når overfladen og bryder det rolige vandspejl. 

Et forskrækket gisp undslipper hans læber, idet den for-
vandlede kommer til syne på stranden. Den blege, grågrønne 
krop, foroverbøjet og de lange muskuløse arme slæbende 
hen over jorden. Det aflange hoved med den brede mund og 
de store øjne, der kaster månelyset tilbage, idet skabningen 
spejder ud over havet. Optoget samler sig i en kreds om den 
forvandlede. Rytmen bliver hurtigere, sangen mere skinger. 
I centrum vakler den bizarre skabning rundt om sig selv. 
Graver i sandet med sine enorme kløer. Strækker halsen og 
åbner munden i et lydløst skrig. Havet er levende. Bølgerne 
hugger voldsomt mod bredden og trækker sig hastigt tilbage. 
Vandet bobler, som var det kogende. De er på vej.

Mr. Hendersons historie
McGregor er døende. I lang tid nægtede Henderson at se 
sandheden i øjnene. Hvordan kunne han være døende? 
Han var den yngste af de to, og han havde altid været den 
stærkeste. 

Henderson mødte ham, mens de begge studerede ved 
universitetet i Sorbonne. McGregor læste filosofi. Hen-
derson tog blot et enkelt semester i Frankrig for at læse 
økonomi. På det tidspunkt var Hendersons karriere allerede 
tilrettelagt. Hans fars forbindelser havde skaffet ham udsigt 
til en stilling hos det velrenommerede sagførerfirma Kelby & 
Korman i London, men sådan skulle det ikke gå. 

Henderson og McGre-
gor delte en fascination 
for det okkulte, men hvor 
Hendersons betragtninger om 
emnet forblev på det intellektuelle 
plan, satte McGregor sig for at opsøge det. Han ville ikke 
tage sig til takke med spekulationer. For ham var handling 
det eneste, der førte til resultater. Det havde hans skotske 
ophav lært ham, sagde han.

McGregor rejste verden rundt. Henderson fik breve fra 
eksotiske steder, han aldrig ville komme til at se. McGregors 
beretninger var fascinerende. Flere gange ønskede Hender-
son, at han havde modet til at følge i vennens fodspor, men 
ganske som hans fader havde planlagt, færdiggjorde Hender-
son sin uddannelse som sagfører, og endte i et af Londons 
ældste firmaer med en sikker fremtid i udsigt.

Da McGregor vendte hjem, var han mærket af sine 
ekspeditioner. Den før så udadvendte unge mand var blevet 
tilbageholdende og påpasselig. De tilbragte mange aftener i 
stearinlysets skær, hvor McGregor berettede om sine rejser. 
Han havde set den del af verden, alle forsøger at fortrænge, 
fortalte han. Inderst inde ved vi alle, at det, vi kalder livet, 
blot er en illusion, fortsatte han. Vi ved det, men vi fortræn-
ger det, for sandheden er forfærdelig. Vi er blot trælle i en 
verden af skjulte magter. 

Henderson vidste ikke, hvad han skulle tro. Han ønskede 
at tro på vennen, men historierne var for uvirkelige. De 
vendte op og ned på alt, hvad Henderson troede på. Det 
kunne da ikke være sandheden?

Hans mistro sårede vennen dybt. I flere uger talte de ikke 
sammen. Henderson blev bange for, at McGregor havde for-
ladt ham endnu en gang. Da han kom tilbage, var han afvi-
sende over for Hendersons undskyldninger. Han ville bevise, 
at han havde ret. Opiummen var et hjælpemiddel, forklarede 
McGregor. Den åbnede deres sanser for den virkelige ver-
den, og McGregor ønskede, at Henderson skulle se den med 
egne øjne. Det var som et mareridt. Hendersons bevidsthed 
tryglede ham om at flygte, men hans krop lystrede ikke. Han 
indtog det hele og kom tilbage som et ændret menneske. 
McGregor havde ret. De var blot marionetdukker i livets 

Sagfører og daglig bestyrer af destilleriet Lochindaal i Port Charlotte. 59 år. Ugift.



teater, og forestillingen var en tragedie. Livet var en løgn! 
Henderson var parat til at skyde sig en kugle for panden, 
men McGregor var opstemt. Han forklarede, at de kunne 
gøre noget ved det. Han havde fundet nøglen til løsrivelsen. 
Han vidste, hvordan de kunne kontrollere omgivelserne og 
gøre dukkeførerne til marionetter.

Henderson tog med McGregor til Skotland. De købte 
Lochindaal-destilleriet og bosatte sig i Port Charlotte på 
Islay. Her gennemførte McGregor sit ritual i ly af natten. 
Henderson var blot tilskuer, men han har siden set, hvor-
dan ritualet har bundet guderne i havet til McGregors vilje. 
Han ved ikke, hvordan det hænger sammen, men skattene 
fra havfolket har gjort dem velhavende, og i disse tider med 
lavkonjunktur er deres bidrag det eneste, der holder destil-
leriet kørende. 

Port Charlotte og Islay
Henderson har ikke forladt Islay, siden han ankom med 
McGregor for 33 år siden. Port Charlotte er hans hjem, og 
han forlader kun byen for at tage sig af forretninger i Port 
Ellen. Resten af øens beboere ved, at der er noget galt i Port 
Charlotte, men Henderson lader sig ikke mærke af deres 
bebrejdende blikke, når han møder dem.

Henderson lever som en fange på godset. Han forlader 
kun sjældent huset, og han går aldrig ud efter mørkets frem-
brud. Han ved, at byen har forvandlet sig, siden de ankom. 
Kvinderne er døde, og mændene venter kun på deres for-
vandling, så de kan gøre deres fæller selskab i det kolde hav. 

Han kan ikke forlade Port Chalotte. Selvom lydene fra 
stranden holder ham vågen hver nat, ved han, at han ikke 
kan flygte. Han har forbrudt sig mod De Gamle Guder, 
og de vil finde ham, hvor end han tager hen. Det eneste, 
han kan gøre, er at blive her og våge over pagten. Så længe 
McGregors ritual består, er han i sikkerhed. 

Hendersons plan
Når McGregor dør, brydes pagten. Det må ikke ske, og der-
for må Henderson gøre noget. Denne gang er det ham, der 
må være stærk. McGregor har fortalt, at han - til Hender-
sons overraskelse - har to børn, der er opvokset på børne-
hjem i henholdsvis Edinburgh og London. Hvis pagten skal 
føres videre, skal det være samme blod, så Henderson må 
hidkalde dem og få dem til at overtage forpligtelserne. 
Han ved ikke, hvordan han skal gribe det an. Han har 
skrevet til dem på vegne af deres far, og fortalt dem om den 
forestående arv. Teknisk set er der jo en arv, der skal for-
midles, og den slags kender han til fra sin tid som sagfører. 

Så må han finde ud af, hvordan han får dem til at gå med til 
ritualet, når de er her. 

McGregor har indskærpet, at det kun er den ene af arvin-
gerne, der kan føre ritualet videre, og Henderson har givet 
ham sit ord på, at han vil få den anden væk fra øen så hurtigt 
som muligt, når den rette arving er fundet. Henderson har 
tænkt sig at forklare dem situationen som den er: at der kun 
kan være en arving. Vedkommende skal blive boende og 
overtage alle sin fars forpligtelser. Når de er blevet enige om 
hvem af dem, det skal være, vil han forklare dem om forplig-
telserne. De bliver nødt til at forstå.

Hverdagen på Lochindaal-godset
Hans far slog hånden af ham for at give afkald på en karriere 
som sagfører i London, men Hendersons baggrund har alli-
gevel hjulpet ham i hverdagene på Lochindaal. Han tager sig 
af alt det administrative på destilleret og godset. Han laver 
regnskaber, indgår kontrakter og ser til, at alt går som det 
skal. Efter forværringen i McGregors tilstand er det tilmed 
også Henderson, der tager sig af smagning og udvælgelse af 
fade til videresalg og fortsat lagring. 

Til det praktiske har han hjælp fra Angus. Han hol-
der huset, serverer maden, fungerer som chauffør, når der 
er ærinder i Port Ellen, og holder styr på de to enfoldige 
destilleriarbejdere, Seamus og ”ham den anden.” Angus er 
uundværlig for destilleriet og godset, men han er en af dem, 
så Henderson er ikke tryg ved ham. Angus virker kløgtigere 
end de andre, men Henderson stoler ikke på ham. Han kan 
se galskaben i de store blanke øjne og han ved, at Angus en 
dag vil slutte sig til de andre i havet.

Når historien begynder
Angus kører Henderson til Port Ellen, hvor arvingerne an-
kommer med færgen. Henderson har ikke hørt fra dem, men 
han håber at se både Ms. Cullen og Mr. Walton i Port Ellen.

Karaktertræk og motiver
• Henderson er meget metodisk. Han planlægger alt nøje 

og bryder sig ikke om overraskelser og forsinkelser.
• Han har levet alene de sidste 33 år, og skønt han kender 

sine prioriteter, savner han en kvindes nærhed. Tanken 
om McGregors datter pirrer hans længsel.

• Henderson frygter Angus og de andre. Han ved, at det 
kun er pagten, der beskytter ham, og derfor bliver han i 
Port Charlotte. Hvis han forlader byen, beskytter pagten 
ham ikke længere, og han er for gammel til at leve sit liv på 
flugt.


