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ET BREV, EN ISBIL OG EN (MÅSKE) MYSTISK HÆNDELSE 

 

I den venlige ørkenby Night Vale, i et stille villakvarter kørte Melodie Alvarez og hendes 

isbil roligt hen ad det varme fortov. Den velkendte disharmoniske jingle passede perfekt ind 

med husenes grinene børn og skrigende egern. Det var en stille og rolig dag og hun havde 

ikke travlt. Hun havde aldrig haft travlt.  

Isbilen og Melodie havde kørt sammen næsten så længe som Melodie kunne huske. Hvis hun 

tænkte sig om kunne hun måske huske en barndom. En far, hver gang. En mor, måske. Helt 

sikkert en have. Nogle gange en hund. Men om den barndom var noget hendes hjerne havde 

skabt for ikke at hun ikke skulle føle sig underlig eller om det var noget som rent faktisk var 

sket, var lige meget. Hun sås ikke med sin biologiske familie, hun havde sine venner og det 

var mere end nok. 

 Ud af forruden kunne hun se børnene lege på legepladsen - deres forældre, der i desperate 

forsøg på at hjælpe dem, gror ekstra arme, som er almindelig adfærd på legepladser for både 

børn og voksne. Melodie kunne ikke huske at have været på legeplads med sine forældre. 

Hun kunne ikke huske at have set lige denne her legeplads før men legepladser kommer og 

går så det var der aldrig nogen der tog sig af. 

Da den velkendte lyd af isbilers jingle - en disharmonisk version af Britney Spears Toxic - 

nåede børnenes ører kiggede de alle op med lysende øjne - alle børn ved hvad den lyd betyder 

og i deres små kroppe kunne de mærke den boblende spænding, som kun børn under syv kan 

føle. Mange af børnene kiggede så bedende på deres forældre. De fleste af disse forældre 

sukkede men nikkede så overvunden som forældre gør når de er trætte af at løbe efter deres 

børn og er klar til at fylde dem med sukker. Børnene gjorde så, som alle børn gør når de har 

udsigt til sukker, løb i forvejen for at stille sig i kø. Melodie stoppede isbilen der hvor hun 

altid stopper den når hun stopper ved legepladser og inden hun overhoved har åbnet de 28 

låse som alle salgsbiler skal have, vidste hun at der var en kø af kunder. 
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Den første kunde som nysgerrigt kiggede ind i bilen den dag, var en lille dreng og hans 

storesøster. De kiggede begge to først på Melodie og så på menuen med i alt 15 store øjne. 

Melodie smilede til dem. 

“Står himlen stadig?” begyndte hun på velkendt issælger vis. Børnene rystede på hoved på 

velkendt iskunde vis. Melodie trak på skuldrende.  

“Hvad skal det så være?” ingen af børnene havde sagt noget endnu. Hun ventede. Pigen 

kiggede på drengen som rystede på hoved, pigen lavede så en lille koreograferet dans og en 

række komplicerede håndtegn som er den forventede måde at unge søskende kommunikerer 

på. Drengen nikkede til svar. De så op på hende igen og drengen pegede på menuen. 

 Melodie smilte og håbede, at hun virker i møde kommende. 

“Jord? Godt valg” hun åbnede fryseren og stak hånden ned i den fugtige muld. Forsigtig 

gravede hun en god håndfuld op, formede den til en lille kugle som hun lige så forsigtigt som 

før lagde i den lille drengs hånd. Den lille pige gjorde tegn til at hun skal komme tættere på. 

Melodie lænede sig over disken. 

“Vores mor har sagt at vi ikke må tale med fremmede” hviskede hun, næsten uhørligt. 

“Men så er-” pigen afbrød hende med en “shh” bevægelse.  

“Hviske” hviskede hun. Melodie nikkede i et forsøg på at være forstående. Pigen fortsatte. 

“Jeg vil gerne have idéen om vokseværk” hun rakte hænderne frem. Melodie skulle lige til at 

komplimentere hendes valg men stoppede sig selv. 

“Skal du have krymmel på?” pigen nikkede og pegede på metalspånerne. 

“Et voksent valg” Melodie prøvede at smile mens hun hviskede. Det endte med at være en 

relativt uhyggelig grimasse men det kunne hun jo ikke vide da hun aldrig havde prøvet at 

gøre det før. Hun rakte den færdige is frem til pigen der nikkede som tak og satte en fjer og 4 

tastatur knapper på disken som betaling.  

Sådan gik dagen. Børn i alle størrelser kom op til disken, bestilte noget is, betalte og gik igen. 

Sådan gik alle dage. Sådan gik alle uger. Sådan gik det meste af Melodies liv. Bortset fra i 

dag. Selvfølgelig.  

For da dagens planlagte solnedgang var ved at nærme sig og der blev længere og længere 

mellem kunderne dukkede en lille pige op. Hendes tæt krøllede, mørke hår var sat op i 

frikadeller og hun havde et brev i hånden. Hendes ansigt var i en forpint grimasse og hun 

måtte lægge nakken helt tilbage for at se over disken.  

Melodie var lige ved at begynde handlen som altid men pigen afbrød hende før hun kunne nå 

at sige noget.  

“Kan du hjælpe mig?” hendes stemme var langt mere alvorlig og intelligent end Melodie 
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havde regnet med. Pigen var ikke ældre end 8 år gammel men hendes stemme og væremåde 

mindede mere om en soldat som var vendt hjem fra krigen efter at have oplevet enorm smerte 

end en pige der skulle bestille is. Hvis det overhoved var det hun skulle.  

“Øh - altså, jeg mener ja det kan jeg godt. Hvordan står himlen?”  Melodie faldt tilbage i sin 

vanlige sælgerfacade som hun altid brugte når hun havde kunder. Pigen kiggede skuffet på 

hende.  

“Jeg vil ikke have en is” hun rakte brevet frem mod Melodie “du skal aflevere det her brev 

for mig” Melodie så forvirret på hende. 

“Det kan jeg desværre ikke, det her er jo en isbil – så hvis du skal have sendt et brev, må du 

jagte og takle dit kvarters postbud, det kan jeg godt hjælpe dig med selvom jeg egentlig tror 

det er nemmere når man kun er en” Melodie havde sat sine albuer på bordet og lænede sig nu 

længere frem med sit hoved i hænderne.  

“Et postbud ville ikke virke, det skal være dig” hun lagde brevet lige foran Melodies albuer. 

Nysgerrigheden overtog Melodie og hun kiggede ned på adressen. Det var et meget fint brev 

der næsten så gammelt ud, fuldstændig klar til at blive sendt med frimærke og det hele.  

“Jeg er ked af det, jeg sælger kun is her” Melodie pegede på menukortet “jeg kan give dig 

rabat hvis det skulle være, du ligner en der har haft en lang dag?” 

Pigen var lige ved at sige noget men hun stoppede sig selv og tænkte sig om. Hendes 

øjenbryn var trukket sammen og hendes mund vendte ned af, Melodie kunne næsten høre 

hende tænke. Pigen kiggede op – hun havde tydeligvis besluttet sig. 

“Okay, jeg vil gerne have en is” hun kiggede ikke engang på menukortet “den øverste, tak” 

“Grannåle og hovedpinepiller? Godt valg” Melodie prøvede at lade være med at blive slået 

ud af den. Hun kunne ikke huske den sidste handel hun havde lavet der ikke startede med 

“hvordan står himlen.” 

Hun åbnede disken og lænede sig forover. Hun gravede forsigtigt isen op i hånden, lukkede 

disken med sin albue og kiggede så op for at række isen frem til pigens fremstrakte hænder. 

Men der var ingen hænder. Og der var heller ikke nogen pige. Bare brevet der lå, fint og klar 

til at blive sendt, på disken. Melodie lænede sige frem over disken og kiggede først til højre, 

så til venstre og så op. Man kunne aldrig være sikre på børns evner til at forsvinde så hun 

kunne sagtens sidde ovenpå bilen eller i et træ tæt på. Men hun var ingen steder, det var som 

om hun var forsvundet i den blå luft. Ikke unormalt men for det meste kunne man hører et 

højt “POP!” når folk ville forsvinde. Folk prikkede også tit en på skulderen for at sige at nu 

ville forsvinde. Det var almindelig høflighed. 
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Melodie tørrede isen af hænderne. Hun tog brevet op, helt tæt på sit ansigt. Hun havde 

egentlig brug for læsebriller men optikerne i Night Vale var altid så dovne. “Du behøver ikke 

briller” ville de sige. Eller “der er jo ingen der kan se noget, du er ikke speciel” og “hvis du 

virkelig vil kunne vi give dig en monokel uden styrke men det andet er SÅ meget arbejde, 

kan du ikke bare...” og så ville de lægge hånden over øjnene og lade som om de var faldet i 

søvn for at få en til at gå. Det virkede for det meste. 

På brevet stod der en adresse som Melodie godt kendte. Den lå i et kvarter i den anden ende 

af byen, hun havde kørt der mange gange og solgt is til de børn der ville komme og stille sig i 

kø. Det ville tage hende ingen tid at tage derhen og hendes nysgerrighed sagde også til hende 

at hun skulle gøre det men hendes mavefornemmelse – den fornemmelse som jo er rigtig flest 

ud af 10 gange – sagde at hun skulle vente. Hun skulle se hvad der ville ske. Hun skulle lukke 

bilen ned for i dag, sætte noget musik på, hun skulle køre hen til sin lejlighed og finde sin 

nøgle frem. Hun skulle prøve tre nøgler som ikke passede til nogen eksisterende lås før hun 

tog den rigtige og åbnede. Hun skulle træde indenfor i duften af aftensmad. Om duften ville 

være rar var et spørgsmål om det var Jayce eller Issey der lavede aftensmad, men i det 

mindste ville den være lavet. Hun ville gå ind i køkkenet, hvor hun ville sige hej til den, der 

ville være i gang med at lave aftensmad. Hun ville hjælpe med at lave aftensmaden færdig og 

så ville alle dem, der var hjemme til aftensmad sidde inde foran fjernsynet og spise det. Det 

ville blive senere og senere, og tv´et ville hurtigt blive ignoreret, så de kunne snakke sammen 

om deres dag. Jayce ville fortælle om, hvordan Michelle Ngyuen havde givet ham en plade 

med the Beatles, mens hun rullede øjne af ham. Issey ville fortælle hvordan de havde mødt 

den gamle dame Josie nede i supermarkedet, og hvordan ikke-englene havde set på dem og 

nikket med et trist udtryk i deres ansigter. Hun ville selv fortælle om den lille dans som den 

første pige havde danset for at kommunikere med sin bror. De ville diskutere film og musik. 

Og det ville først være langt senere, efter at de havde sagt godnat, at hun ville komme i tanke 

om at hun ikke havde nævnt eller tænkt på brevet siden hun var trådt ind ad døren. Hun ville 

ligge i en god rum tid, mærke sin mavefornemmelse og så ville hun beslutte sig for at spørge 

de andre, hvad de syntes at hun skulle gøre. Hun ville falde i søvn liggende på siden, helt 

rolig. Så det var det hun gjorde. 

* 

Melodies, Jayce og Isseys vækkeur var alle indstillet til at ringe samtidig om morgenen. Det 

var ikke aftalt og ingen af dem vidste det, da de alle sammen havde meget forskellige måder 

at vågne på men sådan var det og sådan ville det blive ved med at være. Melodie lavede æg 
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om morgenen og Jayce ristede brød. Issey trykkede på snooze knappen for femte gang. Sådan 

var det hver morgen.  

Melodie satte sig ved morgenbordet med en sort kop kaffe og ristet brød med smør. At den 

mad hun lavede om morgenen ikke var til hende selv havde aldrig undret hende. Issey ville 

siden som en søvndrukken teenager med hoved næsten nede i deres æg og Jayce ville smile 

til dem mens han skruede op fro radioen. De ville lytte i stilhed i en rumstid ind til én af dem 

ville afbryde den lokale radiovært. I dag var det Melodie der afbrød ham. 

“En pige gav mig et brev i går” Issey der havde taget sig sammen og løftet hoved, kiggede 

hende i øjnene mens de slubrede deres te. Det gjorde de altid når de var interesseret i hvad 

nogen snakkede om. 

“Du er da ikke et postbud”, Jayce puttede ketchup på sin tallerken mens han sagde det. Han 

spiste aldrig ketchup men han tog den altid på sin tallerken. Ingen satte spørgsmålstegn ved 

det. 

“Det sagde jeg også til hende, men hun sagde at hun ikke havde brug for et postbud, hun 

havde brug for mig til at aflevere det” Issey havde ikke sat koppen ned selvom der ikke var 

mere te i. 

“Hun bestilte så noget is og da jeg lænede mig ned for at skovle det op forsvandt hun bare, 

som i den blå luft” Melodie slog ud med armene “helt væk! Ikke engang et højt POP” hun 

rejste sig op og gik hen til sin jakke hvor brevet stadig lå.  

“Prøv at se” de andre lænede sig forover for at kigge på brevet som havde smidt midt på 

bordet “adressen på det ligger lige her i byen så burde ikke være nogen grund til at et normalt 

postbud ikke ville kunne aflevere det, og selv hvis det var situationen hvorfor skulle det så 

være mig der skulle aflevere det? Jeg er bare en der sælger is” Melodies stemme blev mere 

og mere irriteret som hun snakkede og da hun færdiggjorde sætningen, satte hun sig ned med 

et suk. Jayce havde taget brevet op for at læse adressen og Issey sad så betænksom ud.  

“Jeg ved bare ikke om jeg skal aflevere det” hun tog en slurk af sin nu godt kolde kaffe. 

“Det skal du da!” Issey sprang næsten op i sin iver og Melodie havde lyst til at grine af det 

pludselige skift fra tænkende filosof til legesyg hundehvalp. 

“Det her er et eventyr som bare venter på at starte! Du bliver da nød til at prøve!” Isseys stol 

var hvad at falde bagover. Jayce stol stod til gengæld solidt plantet på gulvet. Hans øjenbryn 

var også solidt plantet i en vandret og skeptisk linje over hans øjne. Han så på Melodie. 

“Jeg siger ikke at du ikke skal gøre det, men du skal tænke dig grundigt om – det her kunne 

sagtens være farligt, dem der har skrevet brevet kan være nogen der vil kidnappe dig eller 

noget lignende – hvis du virkelig vil så syntes jeg, at vi andre skal tage med” 
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“JA! Ikke til det med at dem der har skrevet brevet vil kidnappe dig fordi der er ærlig talt så 

mange bedre måder at kidnappe nogen på end at få en lille pige til at give dig et brev, men ja 

til det med at vi skal tage med – det kunne være et eventyr for os alle sammen" Issey var 

allerede i gang med at skrabe det sidste mad ind i munden som om de havde tænkt sig at tage 

afsted med det samme. Jayce rakte brevet tilbage til Melodie som igen kiggede grundigt på 

det. 

“Hvad kunne det skade og prøve hvis vi alle sammen tager afsted – og hvis det ikke tager 

lang tid, kan jeg køre jer på arbejde på vejen tilbage” Isseys iver havde smittet af på hende og 

selvom det nok var langt fra et eventyr, var hun også blevet spændt på hvem de skulle 

aflevere brevet til. Jayce trak på skuldrene – hans måde at sige at han var med på den værste 

og der var ikke gået fire sekunder før både Issey og Melodie var ude i køkkenet for at vaske 

så hurtigt op fra morgenmaden at man skulle tro at det var løgn. 

* 

Der var egentlig ikke plads til tre personer i isbilen. Det sagde loven i hvert fald. Derfor 

havde de udviklet en kreativ måde at sidde på med Melodie i kørersædet og Issey og Jayce 

oven på køledisken og/eller hængende fra loftet. Melodie ville have givet sig selv og de andre 

et klap på skuldrene for den kreative tænkning, men ombestemte sig i sidste øjeblik da det 

nok ville ende i at de kørte ind i en anden bil og at mindst en af dem skulle på skadestuen. 

Det var tidligt på dagen og de fleste villakvartergader var ødede så de kom hurtigt frem. 

Tættere og tættere kom den lille elektroniske bil på GPS`sen på det målstregsflag der er på 

alle GPS´er. Melodie havde aldrig brugt den GPS og hun brugte den heller ikke nu men hun 

vidste ikke hvordan man slukkede den eller hvordan man indstillede den på en anden 

destination så den var egentlig bare til pynt. Ikke at hun havde noget imod det, det var 

hyggeligt at kunne se den lille bil – hendes bil – bevæge sig rundt på de flammende, stribede 

og prikkede veje på den lille skærm som kun gjorde det sværere at finde rundt i byer som 

Night Vale. 

Da de havde kørt ikke længere, men lidt kortere end de havde troet, holdt de udenfor huset. 

Det var et helt normalt hus bortset fra at det lå på den adresse som deres brev skulle sendes 

til. Issey og Jayce som havde kravlet ned fra loftet og disken kiggede ud af forruden sammen 

med Melodie. De tænkte alle sammen på forskellige ting som lidt handlede om det samme. 

Det skete tit når man havde været venner i lang tid eller når man sammen havde besluttet at 

gøre den samme ting sammen. Melodie tog brevet op af lommen.  

”Jeg gør det. Selv”, beslutningen var ikke svær og Melodie var ikke bange for at der skulle 
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ske noget der kunne skade hende nu da hun havde set huset. De andre ville jo også sidde lige 

udenfor og se med så hvis der skulle ske hende noget kunne de ringe til sheriffens hemmelige 

politi med det samme.  

Issey nikkede til hende med et alvorligt og betydningsfuldt udtryk i øjnene. Som om det var 

et vigtigt punkt i et vildt eventyr og det her var hendes afgørende øjeblik. Jayce trak på 

skuldrene, men brød heller ikke stilheden. 

Melodie åbnede døren – hendes jakke var for varm og hun begyndte med det samme at svede, 

men hun havde ikke tænkt sig at tage den af da hun så ville blive nødt til at vende sig om og 

gå tilbage til bilen for at lægge den. Hun gik op ad stien gennemforhaven og op af husets 

stentrappe. Hun løftede den ene hånd – den der ikke holdte brevet – og bankede. Tre lange 

men forsigtige slag sådan som hun altid bankede på hos folk selvom hun ikke vidste at det 

var sådan hun bankede. For hende var slagene altid forskellige, altid nye, altid skabende. Hun 

tænkte aldrig på at ændre dem. 

Der gik få sekunder – to eller tre – før hun kunne hører nogen gå rundt indenfor. Skridtene 

kom tættere på og uvilkårligt begyndte hendes puls at stige. En hånd låste én, to, tre låse op 

og den samme hånd åbnede døren. En ung kvinde stod i døråbningen. Hun mindede Melodie 

om nogen hun kendte eller nogen hun havde kendt. Måske var hun mor eller storesøster til en 

af de børn der havde købt is i isbilen. Måske havde de engang snakket sammen til en fest. 

Eller stået bag ved hinanden i køen i en kaffebutik. Melodie kunne ikke rigtig placere hende. 

Indtil hun åbnede munden. 

”Hvad kan jeg hjælpe dig med?” hendes stemme havde ændret sig. Ikke meget men stemmen 

ændrer sig altid når den siger nye ting. Og hendes stemme havde sagt mange ting siden 

Melodie havde set hende sidst. Sidst Melodie havde set hende havde været i går. Eller mange 

år siden. Det kom an på hvem du spurgte. Ikke at Melodie spurgte nogen selvom hun virkelig 

havde lyst til at gøre det. 

Nogen inde i et af de andre rum råbte noget til kvinden og hun vente hovedet og svarede. 

Melodie var overbevist – det var den pige, som havde givet hende brevet bare 10-15 år ældre. 

Hendes mørke krøllede hår var ikke længere i frikadeller, men i mange små fletninger og 

hendes ansigt var ikke længere i den forpinte grimasse, men det var hende. Melodie fumlede 

efter ordene mens hun prøvede at få brevet op af lommen. Pigen lagde hoved på skrå. 

Efter et ret langt halvt minut af Melodies stammende stemme og fumlende hænder valgte hun 

bare at sige. 

”Jeg tror det er svært og forklare” og en udstrakt hånd. Pigen tog brevet. 

”Du er da ikke postbud?”, pigen kiggede ikke op mens hun åbnede brevet. 
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”Det prøvede jeg også at sige til dig” mumlede hun for sig selv. Pigens øjne lå i et øjeblik på 

hendes, men de var hurtige nede igen da hun havde travlt med at åbne brevet. Melodie forstod 

ikke hvorfor hun ikke lukkede døren og åbnede brevet for sig selv indenfor, men hun klagede 

ikke. Pigen var hurtig og brevet blev nærmest flået op at konvolutten. Brevet, som Melodie 

ikke kunne se fra hvor hun stod, blev læst næsten hurtigere end noget andet nogensinde var 

blevet læst. Pigen gispede, ikke højt eller overrasket. Et gisp Melodie ikke ville kunne 

forklare senere. Melodie skulle lige til at sige noget – om det var et spørgsmål om hvad der 

stod i brevet eller om det var et farvel, vidste hun ikke og hun fandt heller ikke ud af det for 

pigen afbrød hende ved at gå frem og lægge hendes arme om hende. Pigen krammede hende 

som var det det mest naturlige i verden. Som var de barndomsvenner der ikke havde set 

hinanden i lang tid. Uden at tænke over det gengældte Melodie krammede, det var rent 

instinkt. Og da hendes arme nåede hinanden bag omme pigens ryg vidste hun hvad der stod i 

brevet. 

 

 


