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Sammen med dette nyhedsbrev får du en liste over filmatiserede bøger med et LGBT hovedtema. Men der-for

skal du da ikke snydes for en title julehistorie. En af de bøger, der desværre aldrig er blevet filmatiseret, er
Patricia Highsmiths 'Carol' fra 1952. Therese er en ung, håbefuld scenograf , der tjener til dagen og veien som
jutehjætp i stormagasinet Frankenbergs i New York. Et job hun finder dybt deprimerende, lige indtil...

"Deres øjne mødtes i det sekund, Therese så op fra
den æske, hun var ved at åbne, og kvinden netop
drejede hovedet, så hun kiggede direkte på There-
se. Hun varhøj og lys, og hendes høje skikkelse var
yndefuld i den løsthængende pelsfrakke, som hun
holdt åben med en hånd i taljen. Hendes ø1ne var
grå, farveløse, men alligevel dominerende som lys
eller ild, og da Therese først var fanget af dem,
kunne hun ikke se væk. Hun hørte kunden foran sig
gentage sit spørgsmå|, men Therese stod der bare,
stum. Kvinden kiggede også på Therese, med et
fraværende udtryk, som om hun var halvt optaget af
det, hun var her for at købe, og selv om der var flere
ekspeditricer imellem dem, var Therese sikker på, at
kvinden ville komme hen til hende. Da så Therese
hende gå langsomt hen til disken; hun hørte sit
hjerte snuble afsted for at indhente det øjeblik, det
lige havde forpasset, og hun følte sit ansigt blive
varmt, mens kvinden kom nærmere og nærmere.

- Må jeg se en af de kufferter? bad kvinden og
lænede sig mod disken, mens hun kiggede ned
gennem glaspladen.
Den beskadigede kuffert lå knap en halv meter

borte. Therese vendte sig og tog en æske fra bun-
den af en stak, en æske der aldrig havde vaeret
åben. Da hun rejste sig, stod kvinden og kiggede på
hende med de rolige gråøjne, som Therese hverken
kunne se ind i eller se væk fra.

- Det er den der, jeg kan lide, men den kan jeg vel
ikke få, vel? sagde hun og nikkede i retning af den
brune kuffert i udstillingsmontren bag Therese.
Hendes øjenbryn var blonde og fulgte hendes

pandes kurve. Hendes mund var lige så klog som
hendes øjne, tænkte Therese, og hendes stemme
var som hendes frakke, fyldig og blød og på en eller
anden måde fuld af hemmeligheder.

- Jo, sagde Therese.
Therese gik ud på lageret efter nøglen. Den hang

lige inden for døren på et søm, og ingen andre end
mrs. Hendrickson måtte røre den.
Miss Davis så hende og gispede, men Therese

sagde: - Jeg skal bruge den, og gik ud igen.
Hun åbnede montren, tog kufferten ned og lagde

den på disken.
- Giver De mig virkelig den fra udstillingen? Hun

smilede, som om hun forstod. Hun sagde henkastet,
mens hun lagde begge underarme på disken og
studerede kuffertens indhold: - De får da et tilfælde,
gør de ikke?

- Det betyder ikke noget, sagde Therese.

- Godt. Jeg kan lide denne her'. Den skal sendes
pr. efterkrav. Og hvad med tøj? Hører disse ting
med?

Der lå noget tøj i cellofanpapir i kuflerlens låg med
prissedler på. Therese sagde: - Nej, de sælges for
sig selv. Hvis De vil have dukketøj - det her er ikke
så godt som tØjet i dukketøjsafdelingen på den
anden side af gangen.

- Nål Når denne her at komme til New Jersey
inden !ul?
- Ja, den kan være fremme på mandag. Hvis den

ikke kunne, tænkte Therese, ville hun selv levere
den.
- Mrs. H. F. Aird, sagde kvinden med sin bløde,

tydelige stemme, og Therese begyndte at skrive det
ned på den grønne efterkravsblanket.

Navnet, adressen, byen dukkede op under blyant-
spidsen som en hemmelighed, som Therese aldrig
ville glemme, som noget der var prentet i hendes
hukommelse for evigt.

- Nu laver De ingen fejl, vel? lød kvindens stemme.
Therese lagde for første gang mærke til kvindens



parfume, og i stedet for at svare kunne hun kun
ryste på hovedet. Hun så ned på blanketten, hvor
hun møjsommeligt var ved at udfylde de nødvendige
tal, og ønskede af al magt, at kvinden simpelt hen
ville fortsætte og sige: - Er De virkelig så glad over
at have mødt mig? Jamen, hvorfor kan vi så ikke
mødes igen? Skal vi ikke spise frokost sammen i

dag? Hendes stemme var så henkastet, og hun
kunne vel have sagt det så let. Men intet kom efter
det "vel?" - intet som kunne lindre skammen over at
være blevet afsløret som en ny ekspeditrice, ansat til
juletravlheden, uerfaren og med mulighed for at
begå fejl. Therese skubbede bogen hen for at få
hendes underskrift.
Så tog kvinden sine handsker fra disken, vendte

sig og gik langsomt bort, og Therese så, hvordan
afstanden blev større og større. Hendes ankler
neden for frakkens pels var blege og tynde. Hun
havde sorte, glatte ruskindssko med høje hæle på.
(...)

Midt på eftermiddagen gik hun ned i stueetagen og
købte et kort i afdelingen med julekort. Det var ikke
et særlig interessant kort, men det var i det mindste
enkelt, i blåt og guld. Hun stod med pennen løftet
over kortet og tænkte på det, hun kunne have skre-
vet - "Du er vidunderlig" eller endda "Jeg elsker dig"

- og skrev til sidst hastigt det pinagtigt kedelige og
upersonlige: "De bedste hilsner fra Frankenbergs
stormagasin." Hun tilføjede sit personalenummer,
645-A, i stedet for en underskrift. Så gik hun ned til
postkontoret i kælderen, tøvede ved brevkassen, og
mistecie piudseiig modet ved synet af sin hånd, der
holdt brevet halwejs inde i brevsprækken. Hvad
kunne der ske? Hun rejste alligevel fra forretningen
om nogle få dage. Hvad brød mrs. Aird sig om det?
De blonde øjenbryn ville måske hæves en smule,
hun ville se på kortet et øjeblik og derefter glemme
det. Therese lod det falde.
(...)

Der er telefon til Dem, sagde mrs. Hendrickson og
pegede på telefonen henne ved pakkebordet.
Therese gjorde en hjælpeløs bevægelse, som mrs.

Hendrickson ikke gav sig tid til at se. Det var umuligt
at høre noget i telefonen nu. Og hun var sikker på,

det var Richard, der ville være morsom. Han havde
ringet til hende en gang før.

- Hallo? sagde hun.

- Hallo, er det ekspedient seks{emogfyrre A, The-
rese Belivet? lød omstillingsdamens stemme igen-
nem klikken og summen. - Værsågod.

- Hallo, gentog hun og kunne næsten ikke høre, at
der blev svaret. Hun bar telefonen fra bordet hen i

lagerrummet et par meter henne. Ledningen var ikke
helt lang nok, og hun var nødt til at sætte sig på hug
på gulvet. - Hallo?

- Hallo, sagde stemmen. - Jah, ,ieg ville bare sige
tak for julekoftet.

- Ah. Ah, det -
- Det er mrs. Aird, sagde hun. - Var det Dem, der

sendte det? Eller var det ikke?

- Jo, sagde Therese og stivnede af en pludselig
skyldfølelse, som om hun var blevet grebet i en
forbrydelse. Hun lukkede øjnene og vred telefonrø-
ret, mens hun lgen så de intelligente, smilende øjne
for sig, som hun havde set dem i går. - Jeg er meget
ked af, hvis det generede Dem, sagde Therese
mekanisk i det tonefald, hun brugte over for kunder.

Kvinden lo. - Det her er virkelig morsomt, sagde
hun henkastet, og Therese opfangede den samme
let slørede stemme, som hun havde hørt i går, elsket
i går, og kom selv til at smile.

- Er det? Hvorfor?
De må være den unge pige i legetøjsafdelingen.

t^
- ua,

- Det var virkelig pænt a, dem at sende mig kortet,
sagde kvinden høfligt.

Så forstod Therese det. Hun havde troet, det var
fra en mand, en anden ekspedient som havde
betjent hende. - Det var vældig rart at betjene Dem,
sagde Therese.

- Var det? Hvorfor? Det kunne lyde som om hun
gjorde nar af Therese. - Ja, men siden det nu er iul,
skulle vi så ikke mødes til en kop kaffe i det mind-
ste? Eller en drink?"

Læs selv videre - find bogen på LGBT Biblioteket...
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