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Til dig, Far
(1930-1998)
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Mod er ikke fravær af frygt, men sejren over den. 
Den modige mand er ikke ham, der ikke føler sig bange, 
men ham der besejrer denne frygt. 

Nelson Mandela (1918-2013)
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P R O L O G

Kulden omslutter ham. Den strømmer ind fra sprækken under dø-
ren. Lysstofrøret i loftet sender sit kridhvide lys ned i hans øjne. 
Det gør ondt, han må knibe øjnene i, men smerterne i hans nøgne 
krop er værre. 
 Han ligger på ryggen på en metalbåre, en smal plade, der føles 
som is mod hans hud. Reb tvinger hans arme ud over kanten og 
ned langs siden. Reb bundet så stramt, at bordets skarpe kanter 
skærer sig ind i hans muskler. På samme måde er benene gjort 
fast. Tykke tove snor sig som slanger rundt om anklerne, før de lø-
ber videre ned under pladen og fortaber sig i det uvisse. Kun hove-
det kan han bevæge. Men det, han ser, når han drejer ansigtet væk 
fra lyset, er ikke bedre end det blændende lys fra oven.
 Tværtimod.
 Blanke kødkroge i loftet. Læderpiske, masker, håndjern og fod-
lænker hængt op på væggen. En sav med takker så kraftige som 
hugtænder. Rulleborde med flasker i forskellige størrelser og ud-
formninger. Kanyler, knive og blankpolerede sakse lagt frem på 
rad og række.
 Men værst af alt er banneret i hjørnet og plakaterne, der hæn-
ger tæt.
 I det samme går døren op, og en mand kommer ind. 
 »Nå, så skal vi lege,« lyder hans stemme. Forventningsfuldt 
som et andet barn. »Vil du, eller skal jeg finde på noget?«
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 Han stirrer med opspilede øjne på manden, der langsomt kom-
mer nærmere, men han kan ikke få en lyd over sine læber. 
 Ikke et ord kan han sige, og det er heller ikke meningen.
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1

December, mange år siden

Han savnede hende så meget, at det gjorde ondt. Hver ene-
ste nat drømte han om at gå ind til hende. Om at løfte dy-
nen væk, svinge benene ud over sengekanten og sætte tæ-
erne ned på det kolde gulv, men han turde ikke. Hver eneste 
gang han gjorde mine til at løfte en flig af dynen, ja, til bare 
at tænke på at stige ud af sengen, så var de der. 
 Skyggerne. 
 Hans far havde fortalt ham om dem. Om hvordan de lå 
på lur i krogene hele dagen. De var bittesmå, men når det 
blev mørkt, voksede de sig kæmpestore på et minut. Dér 
stod de så, tre-fire stykker, måske endda flere, med deres 
skarpe tænder og lysegule øjne. Henne bag reolen med lege-
tøjet og bøgerne. De gemte sig for det tilfælde, at der skulle 
komme en voksen ind i rummet, for dem var de bange for, 
sagde hans far, men børnene åd de, hvis man så meget som 
tænkte på at stige ud af sengen.
 Så det var vigtigt ikke at tænke. Ligge musestille med 
dynen spredt ud over hele kroppen, så ikke en tå eller en 
finger stak ud, for det kunne Skyggerne lugte. Kun hove-
det var de ligeglade med. Hvad det angik, kunne de ikke 
kende forskel på et barn og en voksen, sagde hans far, men 
resten? Barnekroppe var det bedste, de vidste. Fik de først 
færten af én, så var det ikke til at vide, hvad der var tilbage, 
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når det blev morgen. Måske var man heldig og slap med at 
få bidt et stykke af foden. Måske åd de en arm eller flæn-
sede i et lår, så man lå i sengen og forblødte. Måske åd de 
hele kroppen, og når man så vågnede, havde man kun sit 
hoved tilbage. Og så var der ingenting, det vidste han da 
godt. Man kunne jo ikke leve uden sin krop, for i kroppen 
sad hjertet.
 Og uden sit hjerte var man død.

Natten før jul, og han kunne ikke falde i søvn. Han klemte 
øjnene helt i, men alligevel, og helt uden at han ville det, 
blev der en lille sprække, og igennem sprækken så han dem. 
Store, sorte skygger, der stod henne i hjørnet. Skygger, der 
pustede tung ånde ud af deres munde. Skygger, der stod på 
lur overalt, præcis som hans far sagde.
 Han græd en lille smule. Savnede sin mor endnu mere, 
savnede at putte sig ind til hendes varme krop, savnede at 
snuse til hendes hår og mærke hendes bløde hænder mod 
sine kinder. 
 Men han turde ikke. Den mindste bevægelse og han var 
død. 
 Mon ikke også nisserne i fjernsynet var bange for Skyg-
gerne, de var jo så små? Og mon ikke også, at deres fædre 
advarede dem, ligesom hans far gjorde? På den anden side, 
måske kunne Skyggerne slet ikke lide nisser? Måske var der 
slet ikke Skygger på nissebørns værelser, men kun på al-
mindelige børns værelser. Måske kunne Skyggerne bedst 
lide helt almindelige børneværelser, med mørke kroge bag 
kommoder og slidte trægulve med flyvske støvbolde, der 
samlede sig under sengen. 
 I hvert fald kunne de godt lide hans værelse. Hans far 
havde set dem derinde masser af gange, men de var altid 
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smuttet fra ham, sagde han, så nu var det om at passe på og 
holde sig under dynen.  
 Pludselig hørte han det. En ganske svag lyd af én, der 
græd. 
 Det lød som hans mor. 
 Han havde oplevet det før. Når talen faldt på den dreng, 
der blev født nogle år før han. Når hans farmor, hans elske-
de Oma, dristede sig til at nævne barnet, som var dødt, selv-
om hans far blev rasende og slog i bordet. Det barn, han og 
hans mor engang imellem besøgte henne på kirkegården, så 
græd hun, så hele hendes krop skælvede. 
 Måske havde Skyggerne taget ham. Hvis han nu ikke 
havde været særlig god til at holde sig under dynen. Og 
hvis han så også havde glemt at tage en pose med ind i sen-
gen, som han kunne tisse i. Måske var han stået op for at 
gå på toilettet, og så stod Skyggerne parat og kastede sig 
over ham. Så havde de hugget tænderne i hans hals, flået 
hans arme og ben af, så der kun var en sølle krop og et ding-
lende hoved tilbage. De havde sikkert slugt både arme og 
ben, gnavet kødet af kroppen og flået hans ansigt til uken-
delighed, fordi de var sultne. Det var det, de havde gjort, og 
det var det, hun var ked af, hans mor. Det med barnet, den 
dumme dreng. 
 Det måtte det være, og nu græd hun igen.
 Han ville ønske, han kunne gå ind til hende. At han kun-
ne trøste hende og fortælle hende, at der ikke var noget at 
være ked af. Nu havde hun jo ham, og han var i hvert fald 
ikke så tåbelig, han skulle nok blive under dynen, så hun 
ikke også mistede ham. 
 Lyden blev højere. Mere skinger. Anderledes end han hu-
skede det. 
 Hvorfor blev hun ved med at græde så meget? 
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 Og hvor var hans far henne? Hvorfor gjorde han ikke no-
get? 
 Han kunne umuligt være på arbejde. De havde spist af-
tensmad sammen, og når hans far var hjemme om aftenen, 
så var han også hjemme om natten. Han havde siddet for 
bordenden og set endnu mere alvorlig ud, end han plejede. 
Natten før jul var Skyggerne ekstra gale, sagde han, og det 
var fordi, de ikke selv holdt jul. 
 »Så hold dig under dynen i nat, ellers flår de dig i små-
stykker!« 
 Så havde han rynket de mørke øjenbryn så meget, at der 
skar sig en dyb fure midt i panden, og han havde set på både 
ham og hans mor med de alvorligste øjne i verden. Frygt-
indgydende øjne og ildevarslende ord, som gjorde ham så 
bange, at han kom til at tisse i bukserne, men det var kun 
hans mor, der så det. Han lagde mærke til, at hun skævede 
ned på gulvet, hvor der blev en smule vådt, men så vendte 
hun tilbage til sin mad uden et ord. 
  Måske var hun i virkeligheden også bange, havde han 
tænkt. For Skyggerne. Dem, som havde frarøvet hende det 
ældste barn.

»Nej, lad være,« lød det så. Midt i al gråden. »Vil du ikke 
nok? Lad nu være.« Bedende. Og så mere gråd. Hulken, der 
steg til et skrig, og en mørk stemme, der råbte:
 »Aber, Ich muss. Kannst du das nicht verstehen, dumme 
Schlampe? Ich muss, ich muss, ich muss!« 
 Taktfaste ord, der flænsede sig gennem mørket.
 Han mærkede puden blive våd, tårer flød fra hans øjne, 
og hjertet hamrede i hans bryst. Hvis han steg ud af sengen, 
ville han blive ædt, og hvis han blev liggende, ville hans 
mor måske blive slået ihjel. 
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 Så fik han en idé. Siddende på angstens alleryderste gren 
undfangede han ideen, der skulle sikre ham hans vej hen 
over gulvet. Med kejtede bevægelser pakkede han dynen 
rundt om sig, og som en pølse i svøb listede han hen over 
gulvet. Med øjnene stift rettede mod døren lykkedes det 
ham at mase dørhåndtaget ned og liste ud, og lidt efter be-
fandt han sig i gangen. 
 Dér stod han stille og lyttede.
 Så kantede han sig videre, var nær ved at snuble i dy-
nen, men kom i sidste øjeblik på benene igen. Dynen gled 
fra ham, men det var alt sammen lige meget, nu var han ude 
af sit værelse, væk fra Skyggerne og på vej hen til sin mor. 
 Foran soveværelsesdøren stoppede han op. Så tog han 
mod til sig, tog fat om dørhåndtaget og trykkede til.   
 Og kiggede ind.
 På sengen lå hans mor. Hans elskede mor og ved siden af 
sad hans far. 
 Han kunne næsten ikke kende dem. 
 De var begge to nøgne. Han stirrede paralyseret på dem, 
og så skete det forfærdelige. Faren vendte sig om og så på 
ham. Med en ubeskrivelig vrede i de stålgrå øjne, og i et kort 
øjeblik ventede han det værste, men som ved et trylleslag 
ændrede øjnene udtryk, og i stedet for at skælde ham ud, 
vinkede hans far ham ind i værelset. 
 »Komm! Schnell!« kommanderede han. »Sæt dig! Kom 
og se, hvordan man er en rigtig mand.« 
 Faren viftede ham hen til en stol ved siden af sengen, og 
før han fik sat sig ned, så han sin far kaste sig over kvinden 
på sengen, så ham overdænge hende med slag både i ansig-
tet og på kroppen. Han så kvindens bryster blive rødgløden-
de under slagene, så blod sive ud af hendes næse og så liv-
remmen, som faren svingede nådesløst over hendes mave.
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 Han klemte øjnene i, prøvede at lukke lydene ude, mens 
han tænkte på nisserne. På julegaverne den næste dag, på 
Omas julekage og al slikket, som han vidste ville være i 
kræmmerhusene på træet. Han tænkte, så hjernen gjorde 
ondt, men uanset hvor hårdt han klemte øjnene i, var mo-
rens skrig der stadig, og da han lukkede dem op, og de sor-
te pletter for øjnene havde fortaget sig, så han faren sidde 
imellem hendes ben. Den ene hånd holdt han nu for mo-
rens mund, og den anden borede han som en knytnæve op 
i hendes underliv. Han pustede og stønnede, rettede sig et 
øjeblik op, knækkede et par gange i nakken og trak så vej-
ret dybt ind og fortsatte. Ind og ud indtil sveden sprang fra 
ansigtet, og morens skrig under den stærke hånd forstum-
mede. 
 Så besvimede han og gled langsomt ned fra stolen, men 
senere i livet tog han sig i at tænke, at han nok først rigtig 
blev født den nat. At livet i virkeligheden tog sin begyndelse 
netop dér.
 Den nat, hvor han var seks år gammel. 
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2

Aarhus. Nu 

»Han er dæleme tung i røven.« 
 Lucy Kiehl så ud af sine mørke ruder og huskede, hvor-
dan Joan havde tørret sveden af panden med bagsiden af en 
møgbeskidt hånd, mens hun højlydt brokkede sig over Reg-
nar. Den sorte stribe møg, der lagde sig som en indianers 
krigsmaling, komplementerede de mørke rande, der var be-
gyndt at dukke op under hendes øjne. 
 »Ja, ja, jeg ved godt, at jeg bander for meget, men han er 
altså fucking slow, så kan I sige, hvad I vil!«
 Ja, hvad var der også at sige til det. 
 Men ellers var det en nem flytning. Især fordi Lucy ikke 
havde særlig mange møbler at flytte ind med. De havde stå-
et der alle sammen, både Joan Moldrup, Lucys aarhusianske 
politikollega, Joan Moldrups kæreste, Maria, og så veninden 
Malou og Malous mand, Steen. Men altså ikke Regnar Thom-
sen, Joans og Lucys tvivlsomme kollega fra afdeling P. Som 
ventet sprang han i målet, men så alligevel, sidst på dagen 
havde han vist sig fra en usædvanlig hjælpsom side, da han 
kom anstigende med en stabel pizzaer i favnen. Ganske vist 
først efter, at Joan havde forsøgt at ringe til ham i over en time 
og på et tidspunkt, hvor de næsten var færdige med al flytte-
riet, men okay, det var så også der, de var allermest sultne.
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Gid pokker havde det, tænkte Lucy og skævede ned til de 
syv aflange pakker med persienner. De nærmest skreg af 
hende. Grinede og hoverede over deres uspolerede liv i de 
stadigt forseglede papæsker. Ikke en eneste havde hun fået 
sat op, og det endda selvom hun hadede eksistensen af af-
tenmørke vinduer. Forræderiske sorte ruder, som tillod for-
bipasserende at glo ind til hende i den oplyste stue, men 
som til gengæld var komplet umulige at se noget som helst 
ud af, når først efterårsmørket havde lagt sig. 
 I morgen skal de op, blev hun enig med sig selv om. I 
hvert fald dem i stuen. 
 Fraset de syv pakker med persienner var der ellers no-
genlunde styr på indretningen. Malou havde været forbi 
hver eneste dag, og sammen gik de i IKEA og Bruuns Gal-
leri. Der var ikke den ting, Lucy ikke havde manglet. Malou 
havde været Lucys faste støtte, og hvis ikke det var for hen-
de, så vidste Lucy ikke, hvad hun skulle have gjort. 
 Så var det anderledes med supporten fra Lars Gedde, Lu-
cys uofficielle kæreste, som Joan så taktfuldt kaldte ham. På 
politikommissærens hjemmefront var der krise. Dem hav-
de der været et par stykker af undervejs, og nu havde han 
trukket sig fra Lucy og været ualmindelig fåmælt på jobbet. 
Her til aften indløb så alligevel en sms, der lød, at han ville 
smutte forbi ved ottetiden, hvis hun var hjemme. Lucy hav-
de mest af alt lyst til at svare nej. Fjorten dage uden et ord 
bortset fra de ganske få faglige bemærkninger, han havde 
følt sig nødsaget til at komme med. Så indløb en ny sms: 
Undskyld, skat. Elsker dig. Du er min. 
 Så var hun solgt. Igen. 
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Hun så endnu en gang på persiennerne, overvejede et se-
kund, om hun skulle få Gedden til at hjælpe sig, men før 
hun havde tænkt tanken til ende, var hun klar over, at det 
ville blive svært. Ualmindelig svært. Politikommissær Ged-
de var bestemt ikke særlig praktisk anlagt. 
 Hun gik ud i køkkenet, hvor synet af det anakronistiske 
rum øjeblikkelig førte hende tilbage til efterkrigstiden. Lak-
ken på samtlige skabslåger skallede af, malingen hang i la-
ser, og ikke et eneste lågegreb sad fast. Steen, Malous mand, 
havde prøvet at skrue nogle af grebene fast, men han måtte 
opgive, fordi træet var så mørt, at lågerne flækkede, bare 
han så meget som nærmede sig med en skruetrækker. Som 
modvægt til al elendigheden havde Lucy købt et nyt køle-
skab, det absolut eneste bevaringsværdige i det rum, men 
det var alt sammen også lige meget, for få dage efter, at hun 
havde overtaget lejligheden, fik hun besked om en forestå-
ende renovering af ejendommens køkkener. Så ikke engang 
en sjat maling havde hun gidet ofre derude. Renoveringen 
betød huslejestigning på over syvhundrede kroner om må-
neden, den var frivillig, men bare et enkelt blik på det beda-
gede køkken gjorde valget let. 
 Hun skulle lige til at hælde vand på elkedlen, da det rin-
gede på døren. 
 Halv otte. Måske havde han taget fejl af tiden? Eller også 
var han sluppet hjemmefra noget før? Hun ærgrede sig lidt. 
Hvad regnede han hende egentlig for? En, som han bare 
kunne tænde og slukke for efter behov? En, som stod parat 
med et smil, når han ønskede det, og som han bare kunne 
kassere, hvis det i perioder blev for besværligt? 
 Hun skumlede, da hun med et fast greb om dørhåndtaget 
svingede hoveddøren op. 
 Udenfor stod Joan.
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 »Gi’r du en kop?« Joan skred forbi hende, smed sin jakke 
på gulvet og drejede rundt på hælen. »Er du ikke bare skide 
glad for at se mig?« 
 Lucy lukkede døren en anelse mere forsigtigt, end den 
var blevet åbnet, og aftvang sig selv et smil. 
 »Har du noget på kanden?« Joan var allerede ude i køk-
kenet, og Lucy hørte hende skrue op for vandet. 
 »Gudskelov for den hjemlige kaffe,« lød det derudefra. 
»Hvis vi skulle leve af det blæk, vi får på jobbet, var vi sgu 
døde alle sammen. Hvor er mælken?« 
 Joan havde åbnet køleskabet. Nu stod hun og gloede ind 
i det store, tomme intet. 
 »Helt ærligt,« lød det højt derude fra. »Du har et spritnyt 
køleskab, men ikke den mindste sjat mælk. Her er jo ikke en 
dyt?«
 Lucy kom til i døren. Hun skævede ned på sit ur. »Jeg har 
altså ikke fået købt ind,« sagde hun. »Og køkkenet skal jo 
også snart renoveres, og så skal skabet flyttes ud i gangen. 
Og så gælder det om ikke at have for meget i det.«
 »Og så, og så, og så …!« Joan knaldede køleskabsdøren i 
med et brag, der gav genlyd. »Nå, ja, okay,« lød det så let-
tere opgivende, »jeg ville sgu nok heller ikke gide spejle så 
meget som et æg i det her mausoleum.« Hun gjorde et kast 
med hovedet og selvfølgelig i retning af den allermest falde-
færdige låge. 
 Mausoleum? Hvad bildte hun sig egentlig ind? Lucy så 
for sig det hus, som Joan og Maria for nylig havde købt. En 
ældgammel rønne på Polarvej. Det mest saneringsmodne 
håndværkertilbud, man i sin vildeste fantasi kunne forestille 
sig. En ruin, som havde stået tom i en evighed, før de to kvin-
der, forblændede over deres nyfundne kærlighed til både 
hinanden og huset, slog til og skrev under på købsaftalen. 



19

 En lyd fra mobilen inde på sofabordet trak hendes tanker 
væk fra Joans palads. Lucy sprang derind. En sms selvføl-
gelig. Fra Gedden. Når han først var i dét humør, var han 
ustoppelig, og strømmen af kærlige meddelelser ville ingen 
ende tage. Hun skævede ud mod køkkenet, mens hun læ-
ste beskeden. Bliver lidt forsinket. Godt så! Kunne ikke passe 
bedre. Hun trak et lettelsens suk. En kop kaffe kunne Joan 
vel hurtigt tylle i sig, selv uden mælk, og formentlig ville 
der kun gå ganske få minutter, så ville hun savne Maria så 
meget, at hun skyndte sig hjem.
 Endnu en sms. Måske bliver jeg i nat. 
 »Hvor gemmer du så kaffen?« 
 Joan stod i døren ind til stuen. Hun strittede med et kaf-
fefilter i den ene hånd.
 Lucy så op. »Gud ja. Jeg har også glemt at købe kaffe. Vi 
brugte det sidste under flytningen.«
 »Man kan da ikke glemme at købe kaffe?« 
 Irritationen var mærkbar. 
 »Men jeg har te?« 
 Med en opgivende mine lagde Joan det tomme filter fra 
sig og kastede sig ned i en lænestol. »Hvem skriver?« Hun 
nikkede mod mobilen i Lucys hånd. »Det skulle vel ikke 
være …?« Hun kastede benene op på sofabordet, mens hun 
sukkede inderligt og længe. »Nå ja, det kommer jo heller 
ikke mig ved.« Fis og gas og lutter tomme ord. Alt i denne 
verden kom Joan ved, i hvert fald hvis det stod til Joan selv. 
»Det kan selvfølgelig også være, bare rent teoretisk altså, 
at han mener det alvorligt denne her gang.« Joan skævede 
over til Lucy, som havde plantet sit blik på den buldermør-
ke rude. Som ventet var der ingenting at se, kun sort i sort, 
og tiden nærmede sig hastigt otte.
 »Skal vi få dem sat op?« lød det så pludselig. 
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 Nu havde Joan rejst sig og stod og sparkede til en per-
siennepakke. Lucy rystede på hovedet og fremmanede en 
kunstig gaben. Hendes grundlæggende princip om aldrig 
at bede sine gæster om at gå, om at de selv måtte bestemme, 
hvornår de gik, var netop nu i skarp konkurrence med den 
fremadskridende tid og den besøgende, hun ventede lige 
om lidt. Faktisk havde den tabt. Big time.
 Nu var det om at få hældt Joan ud.
 Lucy fremmanede endnu et gab, som åbenbart fik Joan 
til at fatte pointen. I hvert fald trak hun på skuldrene og be-
vægede sig langsomt ud mod entréen. Lucy vendte fluks 
tilbage til sin urskive. Var det muligt at nå et bad på tre mi-
nutter?
 »Hvilken én er til stuen?« 
 Så stod hun der igen. Guddødeme. I døren ind til stuen. 
Kampklar og bevæbnet med en stor, orange køkkensaks. 
Hun trippede som en bokser i ringen, mens hun svingede 
saksen rundt i luften, som ville hun stikke den i hvad som 
helst, der nærmede sig. Så trak hun igen på de brede skuld-
re og lagde den fra sig på reolen.
 »OK, skat, jeg driller bare. Jeg skal nok gå. Jeg synes bare 
… Nej, du er fandeme for go’ til den fløs.« 
 »Fløs?« udbrød Lucy. »Han er over fyrre?« 
 »ja, netop. En gammel fløs, endda.« sagde Joan bestemt 
og fægtede i luften med en langstrakt pegefinger. »Med 
kone og børn og en helt igennem ukontrollabel pik.« 
 Lucy mærkede blodet stikke i sine kinder. Hun sendte 
Joan et blik, der skulle signalere ’gå din vej’, men det lod til 
at prelle fuldstændig af. 
 »Han bruger dig jo bare, kan du ikke se det? Og når det så 
bliver for besværligt, ryger du ud. Og tilbage igen, hvis det 
passer ham. En skide misbruger, det er, hvad han er.«
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 »Det synes jeg så, du skal fortælle ham i morgen på arbej-
det,« snerrede Lucy.  
  Joan bakkede endnu engang ud i entréen, samlede sin 
jakke op fra gulvet og gik hen mod døren. Så vendte hun sig 
om mod Lucy.
 »Hvorfor får du ikke ham til at sætte dem op?« Hun send-
te et blik ind mod persiennepakkerne i stuen. »Så gør han da 
lidt nytte.«
 »Vi ses i morgen, ikke?« Lucy åbnede døren på vid gab, 
så hendes kollega ikke skulle være det mindste i tvivl om 
hensigten.
 Joan sukkede og gik ud på reposen. »Ja, ja, jeg må vel 
også hellere smutte hjem til Hammershus.«
 »Hvorfor sælger I det ikke bare igen,« spurgte Lucy, 
men fortrød i samme sekund. Et spørgsmål aftvang svar, og 
klokken var pænt over otte. Som et lyn vendte Joan tilbage 
til dørmåtten.
 »Maria er så glad for det. Det siger hun i hvert fald. Hun 
er skide stædig, den tøs, hun vil hellere flække en arm på 
tværs end indrømme, at det er noget gammelt lort.« Hun 
rykkede sit ansigt helt hen til Lucys, blinkede med det ene 
øje og så pludselig vældig snedig ud. »Nu giver du mig en 
detaljeret situationsrapport i morgen, ikke?« 
 Ikke på vilkår, tænkte Lucy. »Jo, jo,« sagde hun. »Vi ses.«

Der gik så kort tid, før det atter bankede på døren, at Lucy 
var overbevist om, at de måtte have stødt ind i hinanden 
nede i opgangen.
 Pokkers! 
 Men hvad kunne hun alligevel også stille op? Nu havde 
hun spillet med i den farce i over et halvt år, og nu måtte det 
snart være slut. 
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 Gedden masede sig ind i entreen. Han lod til at lide af akut 
indsættende hukommelsessvigt, hvad angik de sidste to ugers 
silent treatment, og før hun nåede at sige et ord, plantede han 
sine læber på hendes mund. Der lod han dem hvile en rum tid, 
indtil han mærkede, at hun ikke længere gjorde modstand.

»Hvorfor har jeg ikke hørt fra dig så længe?« Lucy drejede 
hovedet på puden, så hun lå med siden til. Geddens ansigt 
fik et forkrampet udtryk.
 »Jeg har haft lidt problemer,« svarede han, som om det 
var en selvforklarende sætning, der ikke behøvede yderli-
gere uddybning.
 »Hvilke problemer?« 
 Han rejste sig fra sengen, stod lidt og svajede, men satte 
sig så hurtigt igen og strøg hende over håret. Det forkram-
pede var lige så hurtigt væk, som det var kommet. »Du er 
dejlig, ved du godt det?« 
 Lucy sukkede og vendte ansigtet bort. Hvilket umuligt 
spørgsmål. En flirt i en hulens dårlig forklædning.
 Gedden trak hånden til sig, rejste sig og stillede sig hen 
ved det mørke vindue. Dele af hans nøgne krop så faretru-
ende indbydende ud, og hun tog sig i at ønske, at hans kone 
gik forbi dernede. Så ville det i det mindste blive tvunget til 
ende, og hun kunne måske vende tilbage til et – nok kærlig-
hedsløst – men dog neutralt følelsesliv igen.
 »Måske skulle du ikke være kommet,« sagde hun. 
 »Du har nok ret.« Han stod helt stille og skævede ned mod 
fortovet. »Men da jeg ringede på, syntes jeg, det var en god idé.« 
 »Det gjorde du ikke.« 
 »Hvad mener du?« Han vendte sig om. Nu var det endnu 
sværere at holde øjnene for sig selv.
 »Du ringede ikke på. Du bankede, og så gik du lige ind.«
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 Han smilede og nærmede sig hende med en næsten dy-
risk bevægelse, så Lucy ikke var det mindste i tvivl om, at 
fortsættelse fulgte, hvis det ellers stod til ham. 
 Men det gjorde det ikke.
 »Vi må have styr på det her,« tvang hun sig selv til at sige. 
»Det går ikke længere. Jeg gider ikke være tredje hjul, så 
hellere undvære.«
 »Jeg ved det godt, skat,« sagde han og satte sig på senge-
kanten. »Det er bare lidt svært for tiden.«
 Hun rykkede længere ind på sengen og trak dynen over 
sig. »Hvis det er så svært, så er det jo nok fordi, du ikke øn-
sker at forlade din kone? Og hvis du ikke ønsker at forlade 
hende … Hvilket jo for så vidt er helt okay, det er jo din 
kone, men … hvorfor er du her så egentlig?«
 »Jeg har da aldrig lovet dig noget,« lød det spagt. 
 Lucy bed tænderne sammen. Sikke en kylling. Og godt 
for hans helbredstilstand, at Joan ikke kunne høre ham nu. 
Så havde hun helt sikkert stukket saksen fra før i ham.
 »Det er anderledes med dig, skat,« kom det så. »Helt an-
derledes. Jeg ved godt, at jeg har haft et par stykker ved si-
den af, men jeg er aldrig nogensinde blevet forelsket i dem. 
Det er bare løbet stille og roligt ud i sandet, som det jo egent-
lig også burde gøre. Men med dig er det anderledes. Med 
dig kan jeg ikke give slip.«
 Han så på hende med sine mørkebrune øjne, og i netop 
det sekund hadede hun sig selv for at være så forbandet tæt 
på at fordybe sig i dem. 
 »Jeg har brug for mere tid,« lød det så. Som så mange 
gange før. Og det fik Lucy til at vende sig helt ind mod væg-
gen, for hun vidste, at lige om lidt ville der følge en lind 
strøm af ’forpligtelser over for familien’, ’at stå ved sit an-
svar’ og ’at kunne se sig selv i øjnene’. 
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 Og alt det vås kunne hun bedst holde ud at høre på med 
ryggen til.

Gedden blev der alligevel ikke om natten. Så let kan der 
komme noget i vejen, når man har tre børn og en kone, som 
endnu ikke ved, at man måske vil skilles. Så Lucy trissede 
alene på arbejde den næste morgen og blev mødt af en sær-
deles nysgerrig Joan. 
 »Regnar er inde hos Garner,« sagde hun som det første, 
da Lucy stod i døren til deres fælles kontor. »Her er kun os.«
 Jo, jo. Så kunne der jo sagtens blive lukket op for posen.
 »Jeg stødte ellers ind i ham i går aftes,« fortsatte Joan for-
ventningsfuldt og satte sig godt til rette på Regnars bordpla-
de. »I din opgang. Men han lod som ingenting. Hilste og gik 
videre op ad trappen som den naturligste ting i verden. Lige 
til en Oscar. Best actor.«
 Hun fløjtede en kort strofe, og i det samme stak Regnar 
hovedet ind. »Lucy skal ind til Garner. Og hvad laver du på 
mit bord?« 
 Joan trak sig langsomt væk fra skrivebordet. »Er du ban-
ge for, at det bliver slidt? For så kan jeg altså godt fortælle 
dig, at du kan tage det helt roligt. Så lidt, som du laver, kan 
det da umuligt blive slidt!«
 »Vi er faktisk nogle stykker, der arbejder i marken, fru 
Moldrup. I det virkelige liv.«
 Lucy så Joan gribe ud efter en hullemaskine og fik travlt 
med at skynde sig forbi Regnar, der stadig stod og blomstre-
de midt i døråbningen. I det samme Lucy var kommet ud på 
gangen, klaskede hullemaskinen mod væggen derinde med 
et brag så hårdt, at et gammelt billede af regentparret strøg 
på gulvet.
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Inde på Garners kontor stod Lars Gedde ved vinduet og 
havde travlt med at se ud over Aarhus Bugt. Garner selv 
kunne hun derimod ikke få øje på. 
 »Garner vil have dig til København,« lød det. 
 »Til København? Hvad skal jeg der?« 
 »Det er bare en nem lille sag,« sagde Gedden og vendte 
sig om. Han så ikke synderlig glad ud. »Det tager ikke sær-
lig lang tid.« 
 »Og hvad er det så for en nem lille sag, som alligevel er 
stor nok til at kræve en forflyttelse?«
 Gedden nærmede sig med øjne fyldt af et ubestemmeligt 
miks af varme og dårlig samvittighed. Lucy så væk. En de-
portation, det var, hvad det var.
 »Det er jo kun et par dage, ikke? Du har vel også brug for 
at komme lidt væk, har du ikke?« 
 Hun svarede ikke.
 »Det er altså ikke fordi, jeg helst vil af med dig. Det må 
du ikke tro.«
 »Sådan virker det da bestemt heller ikke.«
 Han overhørte det sarkastiske i hendes toneleje. Eller 
også forstod han det bare ikke. Han fortsatte, men denne 
gang uden at se hende i øjnene: »Vi har jo heller ikke særligt 
travlt for tiden, og drabschefen synes …« 
 »Drabschefen? Du mener Garner? Hvorfor skal det plud-
selig være så formelt det hele?« 
 Som om fine titler fik hende lettere overtalt.
 »De har brug for dig i København, skat.« Nu havde han 
sænket stemmen til næsten uhørlig. »Og du kan godt bruge 
et afbræk, især når man tænker på alt det, du lige har væ-
ret igennem. Den rædsomme oplevelse, det har ikke været 
sjovt.« 
 Han nærmede sig, men hun vendte ansigtet væk.
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 »Hvem er slået ihjel i København?« spurgte hendes nak-
ke.
 Gedden stillede sig tilbage til sin plads ved vinduet. 
 »Ingen,« svarede han uden at se på andet end flyvebå-
dene ude på vandet. »Jeg sagde jo, at det var en nem sag, 
ikke? Du skal bare ledsage en ung mand hjem fra et fængsel 
i Thailand. Han er dømt for narkosmugling, og Udenrigs-
ministeriet har arbejdet i månedsvis på at få ham overført til 
Danmark, og nu ser det endelig ud til at lykkes.« 
 »Men hvorfor mig? Jeg er efterforsker, hvorfor i alverden 
skal jeg tage til Thailand? Der må da være en anden derov-
re, der kan gøre det?« 
 Det lugtede virkelig langt væk af, at man ville af med 
hende.
 Nu vendte Gedden sig langsomt om igen, smilede mildt 
og så på hende som om hun var et lille barn, der skulle over-
bevises om dets egne og helt specielle evner.
 »Det her er en opgave, der kræver virkelig meget diplo-
mati,« sagde han. »Både fra de danske myndigheders side 
og fra den, der skal eskortere manden hjem. Thaierne er mil-
dest talt ikke glade for at afgive suverænitet, især ikke hvad 
narkosmugling angår, så det kræver lidt snilde at håndtere 
sagen, uden at de taber ansigt.«
 »Taber ansigt?«
 »Ja, og så gælder det om at slå til, når der nu endelig er 
nogle, der har trukket i de rigtige tråde.«
 »Tråde?« 
 Døren gik op, og vicepolitiinspektør Peter Garner, også 
kaldet Vippen, kom ind, overraskende nok balancerende en 
bakke med tre krus. En ildevarslende hørm af kaffe bredte 
sig i rummet, men til Lucys endnu større overraskelse var 
der te i det ene. 
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 Nu ikke bare lugtede det af bestikkelse og deportation. 
Nu stank det. 
 »Jeg går ud fra, at du har fortalt Lucy om vores planer?« 
Garner så fra den ene til den anden og med et sjældent smil 
om munden. Han satte bakken ind midt på konferencebor-
det og lempede tekruset over mod Lucy. »Du kan jo også 
tage fri et par dage, når du alligevel er i København. Når 
du er færdig med opgaven, selvfølgelig. Det kan jo være, 
du har nogle gamle venner, du vil besøge.« Han sendte et 
indforstået blik i retning af Gedden. Bingo, sagde blikket. Så 
har vi hende.
 Det med vennerne prellede af på Lucy.
 »Har de ikke selv nogen, der kan tage af sted?« spurg-
te hun. »De er da bedre normeret i København, og hvorfor 
har Udenrigsministeriet sympati for netop dén fyr? Der sid-
der da et hav af danskere rundt omkring i de udenlandske 
fængsler?« 
 Garner trak på skuldrene. Det var flere spørgsmål på én 
gang, og han havde helst været dem alle foruden. Han så 
pludselig træt ud. Den tynde hårtot daskede ned fra sin el-
lers vante plads på issen, og den fik mærkeligt nok lov til at 
blive hængende. 
 »De har haft en hel del sager i København de sidste par 
måneder. Både drab og nogle forsvindingssager. Sager, der 
har været ganske omkostningstunge rent ressourcemæssigt. 
De er med andre ord på hælene, og så har A.P. anmodet 
om assistance. Han kender jo dig fra din tid derovre og ved, 
hvor effektiv du er.« Han skævede til hende hen over kan-
ten på sit kaffekrus. »Måske skal du i virkeligheden tage det 
som en kompliment?«
 Positiv manipulation og Gedden nikkede noget så begej-
stret.
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 »Peter har ret,« sagde han. »A.P. kunne have bedt om 
hvem som helst, men nu har han altså bedt om dig.«
 »Ja, hvis vi kan undvære dig, selvfølgelig,« sekunderede 
Garner og satte kruset fra sig. »Men det kan vi jo nok. I hvert 
fald et par dage. Her er jo ret stille, så betragt det nu som en 
chance.«
 Nu skulle hun altså også være taknemmelig over at få lov 
til at hive en ussel narkosmugler op af sumpen.
 »Måske vil Nick også blive rigtig glad for at se dig,« blev 
Garner ved. »Han er jo din tidligere kollega, og så vidt jeg 
ved, havde I da et fint samarbejde, havde I ikke?« 
 Den ene fedtede trumf efterfulgte den anden, og endnu et 
lumpent blik blev sendt af sted mod Gedden. 
 Denne gang nikkede Gedden dog knap så begejstret. 

Joans måneansigt lyste af forvirring. »Thailand?« lød det 
ovre fra hendes pult. »Hvorfor dælen skal du til Thailand?« 
 »Jeg skal først til København, og så vil de sende mig til 
Thailand.« 
 »Så tager jeg med,« udbrød Regnar. »Jeg kunne godt bru-
ge et par dages ferie.« 
 Lucy satte ham og Joan ind i sagens detaljer, præcis som 
de var blevet forelagt hende af hendes chefer, og da hun 
endnu ikke vidste særlig meget, tog det kun ganske kort tid. 
Joan lod til at have glemt alt om den sladder, hun ellers hav-
de set frem til at høre om, og røg med det samme helt op i 
det røde felt.
 »Sådan nogle hængerøve,« hvæsede hun. »De kan da 
selv tage den tur, de skide københavnere?«
 »Det mente jeg jo også, men de sagde bare, at politirefor-
men har gjort grænserne flydende.«
 »Arh, så flydende er de vel heller ikke,« mukkede Joan. 
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»Du hører da til her i Aarhus, og så hiver man dig tilbage 
til Djævleøen og sætter dig endda til at babysitte en lumpen 
narkokurer!«
 Lucy så ud ad vinduet. Oktober måned og efteråret strak-
te sine råkolde fangarme ind over landet. Måske var der al-
ligevel noget positivt ved en tur til Thailand. 
 »Jeg er blevet lovet et par gratis fridage,« sagde hun. »Og 
hvem ved, måske bliver der tid til at nyde varmen, inden fy-
ren skal eskorteres hjem.« 
 Ovre fra Regnar lød et fnys. Næsten som om han var mis-
undelig.
 »Der er nu alligevel noget lusket ved det hele,« indvendte 
Joan, »og så er det for øvrigt pisse unfair af ledelsen. Hvad 
skal Regnar og jeg stille op, hvis helvede bryder løs?«
 »Jeg er kun væk et par dage,« lo Lucy, »men I må hellere 
se at blive venner igen, nu hvor I skal være alene.« 
 Regnar bedyrede, at de skam allerede havde fundet kam-
mertonen. Han rejste sig og gik hen for at lægge en arm om-
kring Joans skulderparti. »Jeg er endda inviteret med til 
hendes og Marias bryllup.«  
 Det med skulderpartiet lykkedes kun delvist.
 »De regner garanteret med, at de kan lokke dig til at bli-
ve i København,« vrissede Joan og skubbede Regnar væk. 
»Når først du har fragtet narkofyren hjem, så finder de på 
tusind andre ting at sætte dig til.«
 Regnar trissede tilbage til sin plads og sænkede sig ned 
i stolen. »Nu er hun jo ligesom ansat i Aarhus, ikke?« lød 
hans forkølede input, men Joan blev ved:
 »Det er Geddens værk. Konen har lugtet lunten, og så vil 
han af med dig, før der bliver for meget ballade.«
 Joan blev ved og ved, men Lucy hørte ikke længere efter. 
Hun lod i stedet blikket glide ud ad vinduet. Nede i havnen 
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lå fragtskibene for anker. Nogle var ved at blive lastet, andre 
så småt på vej ud på fjorden. Hun smilede for sig selv. Inden 
længe skulle hun også af sted, men hun ville komme tilbage. 
Intet kunne holde hende væk fra Aarhus. Ikke længere.
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Kirsten Kiehl var en bestemt dame, og det var der mange, 
der havde fået at føle igennem årene. Ejendomsmægleren, 
der var sat til at sælge hendes hus, var ingen undtagelse. 
 »Vil du tro det? Den dompap mener, at vi har sat prisen 
for højt. Vi, siger han? Det er da ham, der har vurderet hu-
set, ikke mig.« 
 »Markedet er ikke så nemt, mor,« indvendte Lucy. 
 »Jamen det er da hver en krone værd,« blev hendes mor 
ved.
 »Fem millioner?«
 »4,8. For tre måneder siden sagde han, at det var reali-
stisk.« 
 »Måske er han blevet klogere.«
 »Jamen hvis folk ikke vil give prisen, så beholder jeg det.« 
Nu lød hendes mor mest af alt som et trodsigt barn. »Jeg går jo 
også snart på pension, så får jeg masser af tid til at passe det.«
 Ja, og så snart du gør det, så får du langt færre penge at 
passe det for, tænkte Lucy og krydsede fingre for, at ejen-
domsmægleren havde gennemslagskraft nok til at få over-
bevist hendes mor om det fornuftige i en prisjustering. 
 Hun skulle af sted til København næste dags aften, og 
søndagen blev brugt i barndomshjemmet. Sara, hendes sto-
resøster, ville komme med Marius og Freja, og sammen 
skulle de spise middag. 
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 Kirsten havde tændt op i kuglegrillen, og nu lindede hun 
lidt på låget. En duft af stegt kylling bølgede gennem luf-
ten. »Vi går ind, når vi skal spise,« sagde hun, »det er alt 
for koldt til at sidde ude. Men grille, det kan man hele året. 
Hvis man altså er så heldig at have en have.« 
 »Selvfølgelig får du en have, mor. De fleste rækkehuse 
har en lille, nem have og en terrasse. Det er let at holde, og 
der bliver masser af plads til en grill.«
 Låget kom på igen, og de satte sig på kanten af en have-
stol med hver deres hvidvin. Lucy trak jakken tættere om 
sig og så rundt i haven. Dér stod det fuglehus, hun havde 
flikket sammen for hundrede år siden. Sløjd i syvende. I 
grunden beundringsværdigt, at det stadig stod imod vind 
og vejr, og derhenne hældede mirabelletræerne ud over det 
halve af græsplænen. Splat på splat, når de tabte deres frugt 
ned i græsset, og ingen, ikke engang kammeraterne i klas-
sen, havde gidet æde alle de blommer. I skellet, i modsatte 
hjørne, stod det ældgamle æbletræ med de mest perfekte 
klatregrene. Oppe i træet havde hun og Sara haft deres ud-
kigsposter, hvor de kunne sidde og udspionere naboerne, 
der gik rundt i deres haver. Det bragte aldrig noget interes-
sant for dagen. Ingen mistænkeligheder, men det havde væ-
ret trygt og godt at sidde deroppe og vide, hvad det var for 
nogle mennesker, der omgav én. 
 »Hvordan går det med Anitas baby?« 
 Lucy slap grebet i træet og faldt til jorden med et bump. 
Barndommen fortonede sig, og Per og Anita, det par, som 
havde huset hende hele sommeren, deres søn, Oscar, og de-
res nu to måneder gamle baby, Anton, tog form for hendes 
øjne. Hun fortalte sin mor om Antons tandløse smil, hans 
livlige blå øjne, og om hvor utrolig meget han lignede sin 
storebror. 
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 Kirsten ville også vide, hvor langt Malou var i sin gravi-
ditet, og Lucy fortalte hende om sammenfaldet mellem ter-
minen og Malous 34-års fødselsdag sidst i november. 
 »Det er en god alder,« mente Kirsten. »Man skal ikke 
vente for længe med den første. Jeg var 27, da jeg fik Sara, 
og det var endda temmelig sent dengang. Så jo, 34 år, så skal 
man heller ikke vente længere.«  
 Lucy tømte sit hvidvinsglas. For den både barn- og kære-
steløse på 33 var det bare en super fed oplysning at få.

»Åh, giv mig styrke,« sukkede Regnar og lignede én, der 
var på vej til skafottet. Mandag formiddag på kontoret og 
en stemning, der var præget af generel afmatning, af Joans 
ærgrelse over at Lucy skulle af sted og nu også af Regnars 
dødsangst. Han havde til opgave at finde noget materiale 
i arkivet nede i kælderen, og nøglen til selvsamme arkiv 
skulle hentes i receptionen. Hos Inge Madsen, receptioni-
sten. Også kaldet Cruella de Ville på grund af sit til tider lidt 
iltre temperament.
 »Hvis du er rigtig heldig, så er hun gået på lokum, når du 
kommer,« grinede Joan. »Så kan du selv tage nøglen.«
 »Jeg ved jo ikke, hvor hun har den,« surmulede Regnar. 
 »Men det gør jeg,« drillede Joan og så snu ud. »Vil du 
købe en vokal?«
 »Hvor?« 
 Regnar var ikke i forhandlingshjørnet, og Joan forbarme-
de sig. Sikkert på grund af sin forelskelse i Maria og alle de-
res bryllupsplaner. Det gjorde hende usædvanlig mild den 
dag.
 »Hvis du kigger inde under skranken, bag billedrammen 
med sønnen, så ligger den nede blandt alle mandlerne,« af-
slørede hun. »I den lille keramikskål med snabel.« 
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 »Snabel?« Regnar rystede på hovedet. Han troede nok, 
hun tog pis på ham. 
 »Ja, den skal forestille en elefant. Det er den døde søn, der 
har lavet den, da han var lille. Er det ikke rigtigt, Lucy?« 
 Lucy nikkede pligtskyldigt. Det var hende, der havde 
fået forevist skålen en dag, hun stod og snakkede med Inge 
Madsen på sin vej ud gennem receptionen. 
 »Vil du ikke have en mandel?« havde Inge Madsen 
spurgt, idet hun trak en lysebrun stentøjsfidus frem fra rum-
met under skranken. Fire små ben og en fordybning i ryg-
gen, hvor mandlerne lige akkurat kunne ligge. To flapører 
og en snoet pølse midt i det hele. 
 »Hvor er den sjov, hvor har du den fra?« havde Lucy 
spurgt. 
 Først havde Inge Madsen ikke svaret. Hun rakte den blot 
frem med en umådelig forsigtig bevægelse, men så kiggede 
hun på Lucy med fugtige øjne, og netop dér var Lucy tæt på 
at regne svaret ud. Da Inge Madsen lidt efter bevægede læ-
berne, som om hun ville sige noget, var sagen klar. Det var 
et kuriosum, blev Lucy klar over. En vaskeægte diamant. 
Simpel og kluntet og uden større lighed med det dyr, den 
skulle forestille, men udfærdiget med en kærlighed, som 
kun børn lægger i deres arbejde.
 »Jeg gemmer nøglen til arkivet hernede,« hviskede Inge 
Madsen og stak en kroget pegefinger ned i mandlerne. Hun 
rodede rundt og hev en nøgle frem. »Der er ingen, der ved 
det. Kun dig og mig.« Hun så på Lucy med fortrolighed i øj-
nene, og Lucy mærkede vægten af ordene tynge. Kun Inge 
Madsen selv vidste det og så Lucy. Og så, et par dage senere 
også Joan, da Lucy kom til at fortælle hende det. Og nu Reg-
nar.
 »Du overlever såmænd nok, lille Regnar.« Joan lænede 
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sin brede ryg tilbage i kontorstolen, så den knagede. »Der er 
langt værre ting at bekymre sig om. For eksempel at vi nu 
skal undvære Lucy i flere dage. Smut du nu bare ned og få 
det overstået.«
 Regnar skred, men der gik kun kort tid, så var han tilba-
ge. Uden arkivmaterialet, men med en voldsomt blussende 
ansigtskulør. Så var det åbenbart gået, som det plejede, når 
han havde sine små tête-à-têtes med Inge Madsen.
 Han så på Lucy og hvæsede: »Gør mig en tjeneste og tag 
den sure kælling med til København, og lad dem endelig 
beholde hende derovre. Eller endnu bedre, smid hende i 
voldgraven, hvis de ellers har sådan en.«
 »Jeg sagde det jo,« grinede Joan. »Du skulle have ventet, 
til hun gik på lokum. Hvornår lærer du at høre efter?« 
 Regnar kastede sit korpus ned på en stol. »Det var jo for 
pokker også det, jeg gjorde. Jeg ventede på trappen, og ret 
hurtigt efter så gik hun. Så skyndte jeg mig derhen og fandt 
skålen, men netop som jeg stod med den grimme satan i 
hånden, kom hun tilbage. Hun havde åbenbart ikke været på 
lokum. Og så hylede hun op, som om jeg havde stjålet kron-
juvelerne.«
 Lucy stirrede på Regnar, mens hun mærkede hjertet ban-
ke i halsen. »Og hvad så?« spurgte hun lavt.
 »Ja, så tabte jeg den jo. Lerklatten. Den gik i tusind styk-
ker.«
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’Find en af dine egne’, sagde hendes far altid, men Monica 
havde været ligeglad. Kærester havde der været nogle styk-
ker af, og ingen af gangene havde hun skelet til kulturarv 
og religion. Hun havde tænkt, at det var noget gammeldags 
pjat, og at det absolut ikke gjorde nogen forskel. At det net-
op ville være en fordel at blande bolsjerne lidt, så hendes 
forstokkede far ikke altid fik sin vilje. Det tænkte hun, lige 
indtil den dag hun så ham stå bøjet over operationslejet med 
sig selv som himmelfalden tilskuer. Hun, en nyudklækket 
reservelæge, med begge hænder fast forankret om en tyk 
pølse af kød. Et nådesløst og benhårdt arbejde med at holde 
patientens sindssygt tunge ben hævet over lejet, mens han, 
kirurgen Raymond, med sin dugfriske speciallægeautorisa-
tion i baglommen, førte kniven, der skulle sikre patienten 
under det grønne dække en ny og funktionsdygtig hofte.
 »Lidt af en udfordring, hva’?« Han skævede til hende. 
Ganske kort, men hun nåede alligevel at se smilerynkerne, 
der findelte huden ved øjnene. Fik øje på svedperlerne, der 
samlede sig langs kanten af operationshuen, før de lang-
somt, men sikkert gled ned mod hans næserod. Svedper-
ler, der forsvandt ind under masken, som omsluttede hans 
næse og mund. 
 Hans mund. Hvorfor havde hun ikke lagt mærke til den 
før? Hvorfor stod hun nu der uden at vide, hvordan hans 
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mund var formet, hvordan læberne krummede sig og hvil-
ken nuance, de havde? Hvorfor vidste hun ikke, om læber-
ne var smalle? Om han fugtede dem, når han talte?     
 Et par dage senere gik hun igen op på operationsgangen. 
Hun vidste, at han den dag var i gang med en knæopera-
tion, desværre ikke med hende som assistent, men imens 
det stod på, snuppede hun Lægeforeningens Medicinfor-
tegnelse fra lommen på hans kittel. Den hang på en knage 
uden for operationsstuen, og hun nåede at lægge den til-
bage, inden han blev færdig med patienten, men inden da 
havde hun haft en halv time i selskab med den lille, grønne 
bog ude på toilettet. Hun havde kærtegnet omslaget, ladet 
sine hænder vandre ned over plastikket, som kort forinden 
havde været berørt af hans og bladret i bogen med sin næse 
helt nede i papiret.  
 Næste dag var det en af hans kuglepenne, det gik udover, 
men den kom aldrig tilbage. Hun satte den i sin egen bryst-
lomme, tæt ved hjertet, og hver gang hun skrev med den, 
rørte hun ved det tynde metal, som hans fingre havde om-
sluttet, da den stadig var hans. 
 Et par dage senere var det så hans navneskilt. Hun gem-
te det hjemme under puden, rigtig barnligt i en alder af 27, 
men hun kunne ikke lade være, og hun ville bestemt også 
have afleveret det tilbage, men i løbet af kort tid havde han 
fået et nyt. Og så var det jo for sent. Men det var jo også bare 
et skilt med hans navn. 
 Raymond Rosenberg, 1. reservelæge, Rigshospitalet.
 Han var otte år ældre end hun og en uopnåelig ungkarl, 
beklagede sygeplejerskerne i afdelingen sig over, men det 
så hun nu kun som en fordel. Ellers ville en mand i hans al-
der have været gift for længst. Det viste sig, at de havde gået 
på samme skole, Carolineskolen på Østerbro, og de havde 
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også haft nogle af de samme lærere. De blev kærester, og 
hendes forældre var lykkelige. Ikke mindst hendes far: 
 Hvad sagde jeg? Det er bestemt ikke uden betydning, at man 
har fælles kultur og religion, det giver et langt stærkere funda-
ment. Så pyt være med pengene.
 Så pyt være med pengene. Det var store ord for hendes 
far, der ellers var en mand, der betragtede rigdom som en 
menneskelig egenskab og ikke en social omstændighed. 
Men at Raymond var jøde, og han så endda havde arbejdet 
sig op til at blive læge, det vægtede nu langt højere, end at 
han kom fra en familie, der ikke var nær så velbjerget som 
Monicas, og da han først var fanget ind, gik det stærkt. Mo-
nica svævede på en lyserød sky, året efter var de gift, og to 
år senere, da Monica var fyldt tredive, fik de en søn. 
 Det første brev lå i postkassen den dag, David fyldte 
fire. 

Det var fra en beundrer, sagde han. Der var så mange på ho-
spitalet, der ikke kunne stå for ham, det var faktisk næsten 
ikke til at holde ud. 
 Hun troede ham. Hun var jo selv faldet for hans mørke 
hår og hans levende, brune øjne. Hun elskede hans stålsatte 
næse og den høje pande, der vidnede om klogskab og efter-
tænksomhed, så hvorfor ikke også alle andre. 
 Bare de holdt sig væk og holdt op med at skrive.
 Men det gjorde de ikke. Til gengæld ændrede brevene 
karakter. 
 Fra at være kærlighedserklæringer til ham blev de til in-
formationsskrivelser til hende. Den anonyme afsender … 
syntes lige, at Monica skulle vide … og så detaljer om, hvad 
hendes mand gik og lavede. Perverse historier om side-
spring med sygeplejersker. Saftige beskrivelser af hans ero-
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tiske eskapader til alle mulige arrangementer. Utallige va-
riationer over det samme dødssyge tema. Opspind på op-
spind og Raymond benægtede selvfølgelig. Ren ønsketænk-
ning fra dullernes side. 
 Hun troede på ham og var overbevist om, at alle histo-
rierne var løgn. Lige indtil den dag brevet med billederne 
af hans penis dukkede op. Hun kunne kende både den og 
hånden, der holdt om den. Hånden med vielsesringen og 
det omskårede, erigerede lem. På et af dem forsvandt det 
endda ned i halsen på en langhåret blondine med halvluk-
kede øjne og med hans kortklippede pubeshår strittende om 
sin mund.
 Som i trance lagde hun billederne ud på spisebordet. Så 
gik hun, og da hun et par timer senere vendte tilbage, var 
billederne væk. Raymond sad i stuen med fjernbetjeningen 
til tv’et i hånden og et åndsfraværende blik i øjnene.  Hun 
så på ham med tårer i øjnene, mens hun ledte i sit ordfor-
råd, ledte efter noget passende at spørge om, men hun fandt 
ikke noget. Hun fandt ingenting, som på rimelig vis kunne 
forklare den seneste afsløring. Og hun kunne se på hans an-
sigt, at han ikke kunne hjælpe. Ikke denne gang. Hun så på 
fotografierne på hylden. Raymond i færd med at fælde træ-
er i sine forældres have. Raymond med en nyfødt David på 
armen og hendes egne forældre i baggrunden. Raymond og 
hende selv med David i favnen. Deres første Chanukah som 
en rigtig familie. Forventningsfulde. 
 »Hvor længe har det stået på?« 
 Han skiftede kanal.
 »Hvor længe?« gentog hun.
 Han trak på skuldrene. Ikke noget godt tegn.
 »Hvor mange gange har du været sammen med hende?«
 Han rørte på sig i sofaen. »Det ved jeg ikke,« kom det så.
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 Så var det altså mere end én gang, så meget kunne hun da 
regne ud.
 »Du må da vide hvor mange? Er det to gange? Fem gan-
ge? Hundrede?«
 Nu varede det en evighed, før han svarede:
 »Jeg har kendt hende et års tid.« Og så, med endnu lave-
re stemme: »Men hun betyder ingenting. Overhovedet ikke. 
Det er slet ikke, som du tror.«
 Modsatrettede oplysninger i én og samme sætning. Et år 
var uendelig lang tid i den sammenhæng. Så lang tid, at fø-
lelser for længst måtte være kommet på banen, så selvfølge-
lig var det, som hun troede. Eller rettere, vidste. Troede han, 
at hun var komplet idiot? Havde billederne på bordet da 
ikke talt deres tydelige sprog?
 Kanalerne skiftede i ét væk nu, mens Monicas verden 
smuldrede videre.
 Hun sank ned på en stol. Så sig om i stuen. Endnu så 
unge og allerede et hav af kostbare ting. Ting, hun nødigt 
ville undvære at være en del af. Arkitekttegnede møbler. 
Vaser og lamper i den dyre ende af spektret og ægte tæpper 
på gulvet. Alt sammen fra de rigtige møbelhuse.  
 »Men hvorfor, Ray? Hvorfor? Har vi det da ikke godt?«
 Han svarede ikke, og hun lod ham sidde i sin selvskabte 
boble og tog i stedet hen til sin veninde. Susanne var altid 
god at tale med, og over for hende ville Monica kunne lette sit 
hjerte. Få tips om, hvad hun skulle gøre. Om for eller imod. 
 Susanne viste sig at være ubøjelig. Raymond var en stor 
lort, mente hun, og Monica skulle bare se at blive skilt i en 
fart, men i virkeligheden var det stik imod den beslutning, 
Monica allerede havde truffet, endda før hun tog af sted. 
Hun ville følge sit hjerte. Give ham en chance, og da hun 
kom hjem, lovede han også bod og bedring og bedyrede, at 
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det var hos hende og David, at han helst ville være. At det 
aldrig havde været hans mening at såre hende. At han følte, 
de var kørt fast i deres forhold, i alle rutinerne, og at han 
havde været så ualmindelig dum ikke at inddrage hende i 
sine tanker. I stedet havde han givet efter for sine seksuelle 
behov og udlevet dem igennem et komplet ligegyldigt for-
hold til en anden kvinde. Dumt, dumt, men hvis hun kunne 
tilgive ham, vidste han ikke alt det gode, han skulle gøre. 
Han skulle nok vise, at hun kunne stole på ham igen. Han 
ville for alt i verden vinde hendes tillid tilbage og kun, abso-
lut kun, leve for hende og David.
 En måned senere kom det næste brev. 
 Det lå i postkassen en eftermiddag, hun kom hjem fra ar-
bejde. Det var ufrankeret, stilet til hende og tykt. Hun flåede 
kuverten op, mens hun stod ude ved postkassen. Indeni lå 
en dvd. Intet brev, blot en blank skive metal.
 Hun var overrasket over, hvor lidt hendes hænder ry-
stede, og hvor roligt hendes hjerte bankede, da hun satte 
skiven i maskinen. Hvor utvungent hun satte sig til rette i 
sofaen, mens de første optagelser krattede hen over skær-
men. Hun sad helt afslappet og betragtede sceneriet, da en 
ukendt kamerafører ledte hende igennem hendes egne stu-
er. Forbi den dyre sofa, hun netop sad i, forbi de to gamle, 
broderede lænestole fra Raymonds farmor. Stole, der stod 
som et par udråbstegn midt i al deres luksus, og som han 
insisterede på skulle stå skråt over for hinanden, som var de 
i dyb samtale med hinanden. Sådan havde de altid været ar-
rangeret hjemme hos hans bedsteforældre. 
 Hun så sit prydefulde hjem panorere hen over skær-
men, vandrede med, da kameraet bevægede sig ud i gan-
gen og op ad trappen, hvor det åbenbart faldt fotografen 
ind at dvæle ved portrætbilledet af David. Hjertet slog ro-
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ligt, og kun dér, da hendes øjne brændte fast på billedet af 
sønnen, mærkede hun en lillebitte knude rumstere i maven. 
Men knuden løstes hurtigt op, for nu gik det videre op af 
trappen, med et kig hen ad gangen, med Davids værelse til 
venstre og hendes eget arbejdsværelse nede for enden. Hur-
tigt vue ud på badeværelset og så tilbage igen. Lige ud og 
til venstre, ned ad de få trin, så var hun, hvor kameraføre-
ren ville have hende. I soveværelset med fuld udsigt til en 
nøgen Raymond, der lå på maven og sov. Hans brune ryg 
bevægede sig op og ned i takt med åndedragene, de lyse 
balder skinnede som to hvide bjerge i et sammensurium af 
kulørte lagner og dyner. Hendes lagner. Hendes dyner. Helt 
tæt kom hun via kameraet, så tæt, at hun kunne fornemme 
hans åndedræt. Så tæt, at hun kunne se svedperler i hans 
nakke, kunne se hans hånd, der holdt fast i en dynesnip in-
den den fortsatte i en muskuløs arm med svulmende blod-
årer. Hendes mands arm og hendes mands blodårer. Så tæt, 
at hun kunne se blonderne på de trusser, der lå ved siden af. 
Sorte thai-trusser med hulmønster, som til gengæld ikke var 
hendes. Så tæt, at hun kunne se overskriften på avisen, der 
lå på natbordet. Politiken fra sidste uge.
 Det sidste, man panorerede hen over, havde heller aldrig 
været hendes, for nu blev kameraet vendt mod fotografen 
selv, og en yppig krop fyldte skærmen ud. Lange, brune 
ben, glatbarberet fisse, flad, brun mave med sølvskinnende 
navlepiercing og en svulstig barm størrelse temmelig stor. 
Ved halsen stivnede billedet, og til lyden af svage suk eb-
bede filmen ud. 

Hun sad stadig i sofaen, da han kom hjem, og idet hun hør-
te hoveddøren gå, trykkede hun play endnu engang. Hun 
kunne høre ham fløjte for sig selv ude i entréen, en munter 
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melodi, og hun kunne høre hans fodtrin, da han nærmede 
sig stuen. Da han trådte over dørtrinnet, og hans blik blev 
fanget ind af de levende billeder på skærmen, holdt fløjte-
riet op.
 Hun vendte sig ikke om. Røbede ikke med én bevægelse, 
at hun var klar over, at hun havde fået selskab. Sad bare 
ganske stille som en tavs tilskuer til et liv, der ikke længere 
var hendes. 
 Allerede da filmen nåede til klippet med billedet af Da-
vid, sprang han hen foran tv’et og skreg efter fjernbetjenin-
gen. »Hvor er den?« råbte han. »Hvor satan er den? Kom 
så med den for helvede!« Og da hun ikke reagerede, sendte 
han et spark i retning af dvd-afspilleren, som fik maskinen 
til at bryde sammen og en ældgammel genudsendelse med 
Søren Ryge til at tone frem i stedet for.
 Så meget bedre end den glatbarberede dullemis. Trods alt.
 Monica sad fortsat ubevægelig i sofaen. Ikke en trækning 
var at se i hendes ansigt. Raymond vendte sig om mod hen-
de, målte hende med øjnene og rystede på hovedet. Tyde-
ligvis forvirret over ikke at vide, hvilken sindstilstand hans 
kone befandt sig i. Så skred han ud i køkkenet. Hun kunne 
høre ham åbne og lukke køleskabet, klirre med flasker og 
trække skuffer ud. Så kom han tilbage og kastede sig med 
en skødesløs bevægelse ned i et af de broderede klenodier, 
noget han ellers aldrig ville gøre med en øl i hånden, men 
nu sad han der og skulede, mens han sendte store slurke 
ned i halsen.
 »Hvor er drengen?« spurgte han, da han havde tømt fla-
sken. 
 Intet svar. 
 »Er han hos dine forældre?« Modfaldent og lidt bejlende 
denne gang, men han fik stadig ikke noget svar. 
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 »Har du siddet her hele eftermiddagen?« lød det så.   
 Hun havde en fornemmelse af at smile, kunne mærke 
mundvigene blive trukket opad, selvom der dybest set ikke 
var noget at smile af, og hun følte pludselig en ubændig 
trang til at le. Som om noget bristede indeni og måtte ud. 
Som om tusinde champagnebobler eksploderede og send-
te kaskader af kulsyre ud i hver eneste celle i hendes krop. 
Hun prøvede af al magt at holde det tilbage, vendte for før-
ste gang ryggen til Raymond og gemte ansigtet i sine hæn-
der. Lydløst gennemrystede latteren hendes krop.
 Han rejste sig op for at trøste hende. »Jeg kan godt forstå, 
hvis det er svært,« sagde han og lagde en hånd på hendes 
skulder.
 Men det var det faktisk ikke. Ikke længere. For Monica 
havde en plan.
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Før Lucy nåede at sænke hånden, summede det i låsen, og 
Nicks stemme genlød i en mildt forvrænget udgave gennem 
højttaleren. »Kom bare op, døren er åben!« 
 Hun hev sin oppakning med sig, og idet hoveddøren 
smækkede i bag hende, hørte hun Nick på vej ned ad trappen.  
 »Er på vej!« lød det rungende, og lidt efter stod han i en-
tréen, med udstrakte arme og et stort smil på læben. Han 
tog taskerne fra hende, smed dem fra sig på gulvet og om-
favnede hende så hårdt, at hun nær havde mistet pusten. 
Så holdt han hende ud fra sig i strakte arme og så længe på 
hende. »Hvor er det pænt af dig at komme,« sagde han med 
en stemme, der virkelig lød til at mene det. 
 »Jeg havde ikke noget valg. Jeg adlyder bare som en an-
den marionetdukke,« lo Lucy. 
 »Pjat med dig, Pinocchio!« Nick ruskede i hendes arme. 
»Du har bare ikke mistet dine snore endnu, og det er jeg rig-
tig, rigtig glad for!«
 Lucy så sig om i en stor, mørk entré. Væg til væg-tæppe, 
mahognimøbler og gamle malerier på væggene.
 »Niels og Karin bor her i stuen. Kom med op.« Nick gen-
nede hende op ad trappen, og lidt efter stod de midt i hans 
villalejlighed. Her var der nyslebne gulve, hvide vægge og 
en kæmpestor fladskærm på væggen. Enkle lædermøbler 
og et sofabord af glas. Lidt af en kontrast til entréen.
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 Han gik ud i køkkenet, og Lucy luntede med. 
 Lige så nyt og stilrent som stuen. 
 »De bliver glade for at se dig inde på Gården,« sagde han 
og tog et par dåsecolaer ud af køleskabet. »A.P. har ikke talt 
om andet, siden han hørte, du skulle komme.« 
 Han rakte Lucy den ene dåse. 
 »Det kan da ikke komme bag på ham, det var jo ham 
selv, der bad om hjælp. Og ifølge Garner bad han netop om 
mig?« 
 Nick trak på skuldrene. »Han vidste jo ikke, om du kun-
ne overtales? Men ja, det skulle helst være dig, det var vi 
enige om.«
 »Og I har virkelig brug for mig?« spurgte hun forsigtigt. 
Tanken om deportation lå stadig irriterende langt fremme i 
bevidstheden.
 »Om! Vi er ved at drukne i sager, så al hjælp hilses vel-
kommen.« Han greb ud efter hendes arm og plantede dra-
matisk et kys på hendes håndryg. »Kom, du får kontoret. 
Det er ikke stort, men du kan nok lige akkurat være der.«
 »Det er sødt af dig, Nick, og heldigvis er det jo også bare 
nogle dage. Og det meste af tiden vil jeg være enten i Thai-
land eller i en flyver frem og tilbage, så du får nok snart fred 
for mig igen.«
 Nick boede på første sal i en ældgammel og kæmpestor 
villa på Kajerødvej i Birkerød. Niels og Karin Weber hav-
de haft huset i femogtredive år, nu nærmede de sig halv-
fjerds og mærkede alderdommen komme snigende, men 
tanken om at sælge kunne de slet ikke forlige sig med. Det 
var Niels, som fik ideen med at leje førstesalen ud, men ret 
hurtigt var Karin med på den. Overetagen blev sat i stand 
med både køkken og bad, og nede ved hoveddøren blev en 
dørtelefon sat op. Det var noget, Niels fik gennemtrumfet, 
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så de ikke blev forstyrret hver gang, der kom gæster til le-
jerne, men Karin var ikke helt tilfreds.
 »Den har været i stykker et hav af gange,« sagde Nick og 
hev Lucy med ud på en lille balkon med udsigt til bagha-
ven. »Især i starten var der ustandselig noget galt. Så kom 
Karin springende, når det bankede på. Jeg tror faktisk, hun 
pillede ved den med vilje, så hun havde en undskyldning 
for at lukke op. Hun har det bedst, når hun ved, hvem der 
kommer ind i hendes hus.«
 Lucy tænkte på den ganske lille bevægelse, gardinerne i 
stueetagen havde lavet, da hun kom gående op ad havegan-
gen, men hun sagde ikke noget.
 Nick var flyttet ind med sin kæreste, Anna, der kendte 
Weber-parret gennem sine forældre. Huslejen var fin for to, 
men for nylig var Nick og Anna gået hver til sit, og efter 
at Anna var flyttet, havde Nick haft svært ved at betale. Så 
havde værtsfolkene fundet ud af, at de kunne gå ned i pris, 
hvis Nick til gengæld holdt deres have.  
 Lucy så ud over haven, men have var nu så meget sagt. 
Et vildnis var en mere passende betegnelse. Højt græs og 
ukrudtsfyldte bede overalt, totalt uberørt af menneske-
hånd. Så kunne Nick ikke have afdraget ret meget på hus-
lejen. 
 »Hvis det går hurtigt med Thailand, kan jeg måske hjæl-
pe dig, inden jeg tager tilbage,« sagde hun med et hoved-
kast ned mod naturreservatet. »Jeg er blevet lovet et par fri-
dage, så mon ikke vi kan få sat skik på det der?« 
 Nick så på hende med et sært glimt i øjnene. »Nu får vi 
se,« sagde han og smilede. 
 Et smil af den slags, der varsler noget i gære.


