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Den, der overgår alle i ondskab 
og fuldstændig gør sig lige med jorden, 

bliver i en anden tidsalder, 
som senere skal skabes, 

til en djævel. 
 

[Origen Adamantius] 

  



 

 6 
 

 

Februar, 1991 
 
 

  



 

7 
 

 

DET GIVER et sæt i hende. Der blev trukket ned i håndtaget på døren til bag-
trappen, hun er ikke i tvivl. Adrenalinen suser mod tindingerne, og hun ved ikke, 
om hun skal træde baglæns eller forlæns. Står helt stivnet og stirrer kun på, om 
det vil bevæge sig igen, mens pulsen dunker i halsen. Og så kommer det pludse-
lig, et voldsomt brag mod døren, så hun farer sammen. Stilhed i få sekunder, 
og så endnu et. Hun kan se, karmen giver efter både i toppen og i bunden. 

- Hvem er det? kalder hun, uden at få svar. Holder begge hænder på panden, 
mens tankerne hvirvler som en tornado. Hun ved, at hun er nødt til at gøre 
noget, uden at ane hvem det er, og hvorfor det sker. Ser med et hurtigt blik ind 
mod Matilda, som ligger i sengen. Kigger derefter ud mod hoveddøren. Kan 
hun nå det? Panikken omklamrer hende som en isnende tåge og kvæler ilten. 

Hun løber ud i entréen, flår nøglen ud af toiletdøren og skynder sig tilbage 
til stuen. Endnu et voldsomt slag mod bagdøren, så det øverste sæt hængsler 
bliver revet løs. Hun smækker stuedøren i og forsøger at låse den, men hendes 
hænder ryster så meget, at hun taber nøglen. Kan mærke sit hjerte hamre mod 
indersiden af brystet, mens hun hiver rædselsslagent efter vejret. Der lyder et 
højt smæld, da bagdøren springer op, som om hele karmen splintres. 

- MATILDA! råber hun. 
- Mor, hvad sker der? 
- GEM DIG! 
Hun knuger fingrene sammen i irritation, spænder i knoerne og får samlet 

nøglen op igen. Holder den stramt med begge hænder og får den endelig i. 
- GEM DIG NU, MATILDA, SKYND DIG! råber hun igen, denne gang med 

skrøbelig angst i stemmen. Hun løber hen til vindueskarmen og griber telefo-
nen. Drejer nummeret til alarmcentralen, mens hendes fingre stadig dirrer og 
lungerne hikker krampagtigt, så hun næsten ikke kan tale.  

- SOS Alarm. 
- Hallo! 
- SOS Alarm, hvad er der sket? 
- I må komme hurtigt! Der er nogen ... der er nogen, der bryder ind. 
- Deres navn? 
- Serina? 
- Serina ... hvad mere? 
- Serina Vasquez ... I må skynde jer! 
- Hvad er adressen? 
- Ved Klarakirken ... Hun hører nu også køkkendøren blive hevet op, og der 

bliver taget i håndtaget til stuen. Rusket flere gange. - SKYND JER NU! Hendes 
stemme bliver skinger og knækker. 
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- Klarakirken ja ... hvad hedder gaden? 
- Klara Västra ... Stemmen svigter igen. 
- Klara Västra Kyrkogata? 
Døren ind til stuen springer op, og en mand kommer mod hende med hur-

tige skridt. Han humper kluntet på det ene ben og vakler som en beruset. Hiver 
efter vejret, har sort fråde om munden og stirrende øjne. Apatiske. 

Hun træder baglæns og taber telefonrøret. Forsøger desperat at komme væk, 
men er trængt op i hjørnet mod væggen og vinduet. Han går direkte mod 
hende, griber fat i hendes hår i nakken og holder hende i et stramt greb. 

- SLIP MIG! råber hun, mens hun forgæves forsøger at vride sig fri. Han stram-
mer grebet, så det gør ondt. Tramper hårdt nogle gange på telefonrøret, indtil 
det knuses. Hun slår ud efter ham og rammer tilfældigt på skulderen og bag-
hovedet, mens han trækker hende ind midt på gulvet i stuen og tvinger hende 
ned på knæ. Hun forsøger at rive ham i ansigtet, men han er for stærk og synes 
ligeglad. Ænser det ikke. Han holder hende stadig fast med højre hånd, sætter 
sig ned over for hende og tager nu fat om hendes hals med den venstre. Selv 
om hun kan mærke, det er formålsløst, fægter hun stadig med næver og negle. 
Forsøger at få fat i noget, hun kan slå med. 

Han klemmer til med tommelfingeren på halspulsåren. Hun kan stadig trække 
vejret, men kan også mærke pulsen begynde at pumpe hårdere omkring stru-
ben og i brystet. Smerten spreder sig fra halsen og op over kæben til tindin-
gerne, samtidig med at det dunker og suser i trommehinderne. Hun bliver svim-
mel, og hendes arme falder slapt ned langs siden. Fornemmer, at manden slip-
per sit greb om hendes hår. Han bliver utydelig, lydene omkring hende svagere, 
og stuen begynder at snurre rundt. Hun tænker hele tiden på Matilda. Bliver 
hun alene nu? Hun er så lille og har brug for hende. Hun har ikke andre. Saltet 
fra tårerne blander sig med spyttet og den metalliske smag af bevidstheden, der 
slipper. Hun fornemmer, at hun bliver lettere, stadig diffust tilstede, men som 
om al tyngde svæver væk, og hendes angst forsvinder. Hun aner ganske svagt, 
at manden tager en kniv frem fra jakken. Langt blad med korslignende skaft. 
Smukt, når hun at tænke. 

Knoerne bliver hvide, og hånden sitrer, da han strammer sit greb om knivens 
skæfte og løfter den, mens han med opspilede og blodsprængte øjne begynder 
at råbe messende mod loftet. – DEN, DER SÅR I KØDET, SKAL HØSTE FOR-
DÆRV AF SIT KØD. Han hiver stadigt tungere efter vejret og hoster i kramper, 
så sort spyt løber ned ad hagen. - OG DEN, DER SÅR ... hmmf ... I ÅNDEN, 
SKAL HØSTE ... SKAL HØSTE EVIGT ... Tvinger de sidste hæse ord frem. 
- EVIGT ... hmmf ... LIV ... AF ÅNDEN.  
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Klara Västra Kyrkogata, Stockholm 

Roland Wahl standser i døren ind til stuen. Alle instinkter i ham skriger, at han 
skal vende om. At han vil fortryde, at han sagde ja til den her sag. Han tager 
hånden op foran munden og skjuler sin kvalme. - Kristus! udbryder han og syn-
ker flere gange. - Hvad fanden er der sket her? 

Lundgren vender sig. - Kriminalkommissær Wahl ... god aften. Hilser med et 
høfligt nik. - Ja det er ikke kønt. 

- Men for pokker ... alt det blod. Wahls blik er frosset på den enorme sorte sø 
midt på stuegulvet. 

Lundgren rækker ham et sæt blå plastikhandsker. - Troede ikke, du havde 
vagt i aften? 

- Heller ikke jeg. Eckberg mente åbenbart, det var bedst, jeg tog denne her. 
Den fremstrakte hånd bliver afvist med et træt suk. - Har selv, ellers tak. 

- Any way, ja ... Lundgren vender igen blikket mod søen på gulvet. - Omtrent 
fire liter ... mere eller mindre. Som en bristet dæmning.  

Wahl træder et par skridt ind i stuen. Klemmer sig over næsebenet med to 
fingre. - Kun fra halsen? 

- Fra svælget og hele vejen ned til bugen. Snittet er ret dybt og langt, ser det 
umiddelbart ud til. 

- Huden er nærmest krænget ud og ... er det brændt, eller hvad? 
- Det må ligsynet nok vurdere, men ja det kunne se sådan ud. 
Wahl nikker over mod den smadrede telefon på gulvet. - Og der blev ringet 

alarm, har jeg forstået? 
- Alarmopkaldet varede seksten sekunder og blev så afbrudt. Kvinden råbte 

uforståeligt og var meget skræmt. Nævnte, at nogen forsøgte at komme ind. 
Mere nåede hun ikke at ...  

- Og tidspunktet? afbryder Wahl. 
- Nitten enogtyve. Vi var her så hurtigt vi kunne. 
- Tydeligvis for sent. 
- Første vogn ankom allerede efter otte minutter. 
- Så det hele er foregået meget hurtigt. 
- Og meget voldsomt. Der er tydelige tegn på kamp. Dybe kradsemærker i an-

sigtet. Gardinet, det knuste billede, vasen. Lundgren peger fejende rundt med 
hånden. 

- Nærmest desperat, ser det ud til. Wahl tørrer sved af panden med frakkeær-
met og forsøger at samle sig. Lagde ungerne til at sove for under en halv time 
siden. Og nu det her. Han træder et skridt frem og sætter sig på hug foran den 
afdøde, mens han trækker sine plastikhandsker på. Vrænger ansigt og vender 
hovedet væk et kort øjeblik. - Føj for helvede. 

- Ja, det er ret heftigt. Urin, der har forladt kroppen efter ... 
- Jeg ved det ... hader bare den stank. Han trækker handskerne helt på plads 

og strækker fingrene et par gange. - Har vi et gerningsvåben? 
- Med ret stor sikkerhed, ja. Lundgren peger ned mod den afdødes hånd. 

- Kniven der, godt sovset ind i blod. Som du kan ane, er det en lidt speciel 
kniv. 
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- Speciel? 
- Sådan gammeldags. Håndskåret skaft og et dekoreret tværstykke, den slags. 
- Og er der en grund til, at I ikke har fjernet den endnu? 
- Vi forsøgte, men den sidder fast. 
- Hvordan fast? 
- Ja i hånden. Andersson mente, vi skulle overlade det til obduktionen. 
- Andersson, javel ... er han her? 
- Ude på bagtrappen. 
- Hvor gerningsmanden kom ind? 
- Det synes rimelig tydeligt. Lundgren nikker hen mod den splintrede dør, 

mens han forsøger at fremkalde et skævt smil. 
- Fra parken? 
- Formodentlig. 
- Sørg for aftryk helt ude på stien over mod kirken, okay. Også mod gaden, 

alle adgangsveje. 
- Er allerede i gang. 
- Okay ... godt så. Wahl tager endnu en dyb indånding og løfter ganske forsig-

tigt på afdødes hoved. Kødet i halsen krænger næsten udad, og det halvstørk-
nede blod klistrer som slimet grød, da han drejer det en smule til siden. Han 
løfter det yderligere et par centimer, så han kan se ansigtet. - Der er noget med 
øjnene. 

Lundgren bøjer sig ned og kigger tættere på. - De vender det hvide ud. 
- På stoffer måske? 
- Kan vel ikke udelukkes ... jeg mener området her taget i betragtning. Lund-

gren peger rundt med en hovedbevægelse. 
- Enten det, eller ... Wahl tager helt fat om hovedet på den afdøde med begge 

hænder og presser forsigtigt øjenlågene tilbage med tommelfingrene. 
- Eller hvad? 
- En form for ... et anfald af en slags. 
- Vi må afvente ... 
- Obduktionen yes, I know, afbryder Wahl. Han slipper forsigtigt den afdøde 

igen, rejser sig og ser på Lundgren, mens han trækker plastikhandskerne af. - Og 
datteren ... der var en datter? 

- Pige på seks år. 
- Hvor er hun nu? 
Lundgrens skuldre falder ned ligesom folderne i ansigtet. Han tøver. Presser 

læberne sammen og synker, mens han nikker ind mod soveværelset. 
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55 minutter tidligere 
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Kapitel 1 

ONDSKABEN ER lagt bag dem nu. Efterladt på den anden side af kloden som 
sod fra et nedbrændt hus. Alligevel får hun hele tiden fornemmelsen af, at den 
ligger på lur i deres skygger og aldrig slipper helt. Hun tager en dyb indånding 
og tvinger sig til at mærke lettelsen over, at tingene alligevel endelig går i den 
rigtige retning. Hvis de optager hende på studiet, så bliver det godt for dem. Så 
kan hun for alvor få dem på fode igen og samtidig få mere tid til Matilda. Noget, 
de begge virkelig har brug for. 

- Er de fine nu, mor? Matilda åbner munden på vidt gab.  
De fortjener det. Matilda fortjener det. Hele hendes liv har været så betændt. 

Hun kigger ned på hende fra spejlet over vasken. Hun virker så upåvirket, til 
trods for at hendes silkefine barnesjæl allerede er så arret. Hun besidder uskyl-
dighedens naturlige gave, det ukuelige håb. 

- Moaaar! 
- Hvad? 
- Du hører slet ikke efter. 
- Undskyld skat, hvad sagde du? 
- Hvad tænker du på? 
- Ikke noget, du skal bekymre dit lille smukke sind med. Serina klemmer 

hende ind til sig og kysser hende på håret. 
- Er de fine nu? Matilda bider tænderne sammen.  
- De er sååå flotte, dygtig pige, driller Serina. - Husk at skylle tandbørsten 

ordentligt. 
- Det har jeg jo gjort. 
- Ordentligt, der er bakterier på. 
- Jaaa, men de er da også nuttede. Matilda lægger hovedet på skrå og laver 

trutmund. 
- Arhj ikke bakterier, vel. Serina rynker panden, mens hun smiler. - Hunde-

hvalpe og babyisbjørne er nuttede, men altså ikke bakterier, de er væmmelige.  
- Så håber jeg, de er go'e til at svømme. Matilda holder tandbørsten under 

vandstrålen længe for at være helt sikker. 
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Serina lukker for vandet og tager Matildas tandbørste. Stiller den ved siden af 
sin egen i tandkruset, mens hun sørger for at vende børstesiderne væk fra hin-
anden. - Og så er det fuld fart ind under dynen. 

Matilda tørrer munden i håndklædet og sætter i løb ind mod stuen, mens 
hendes mor lige når at klappe hende kærligt bag i. Hun tørrer det spildte vand 
på vasken af. Tørrer også vandhanen og de enkelte stænk på spejlet. Slipper 
håndklædet og studerer sit eget spejlbillede. Hun er godt tilfreds. Også med de 
nye små rynker, hun har lagt mærke til er begyndt at komme omkring øjne og 
mundvig. Er ikke rynkeforskrækket. I hvert fald ikke endnu, selvom hun måske 
har flere, end hendes toogtredive år byder. De klæder hendes ansigt, synes hun, 
og fortæller jo trods alt den sande historie om hendes modenhed. Hun kan 
faktisk godt lide tanken om, at livet sætter sine spor, som årringene på et træ. 
Hun elsker billeder af gamle rynkede kvinder, rigtig gamle, sådan nogle der 
ligner rosiner i ansigtet. De udstråler så meget levet liv, havde hun altid sagt. 
Eller i hvert fald tænkt. 

Hun trækker op i nederdelen og holder den ind til kroppen med underar-
mene, mens hun får fat i kanten af strømpebukserne. Ruller dem langsomt ned, 
først over hofterne og så ned ad lårene. Meget forsigtigt, så de ikke løber. Har 
ikke råd til at købe nye i denne måned. Hun trækker dem helt af, og smider 
dem om i vasketøjskurven bag badeforhænget. Tager hænderne op under 
nederdelen og fat med fingrene i trussekanten mellem benene. Trækker lidt 
ned i syningerne, så de ikke snerrer længere. Standser et øjeblik bevægelsen, 
mens hun endnu har fingrene mellem benene. Lægger hele håndfladen mod 
skødet, lukker øjnene og trækker vejret dybt ind. Det er år siden, hun har haft 
en mand i sit liv. Har svært ved at stole på nogen, i hvert fald endnu, men savner 
alligevel berøringen og kærtegnet, kan hun mærke. Dog ikke nok til, at hun vil 
ofre friheden og trygheden nogensinde igen.  

Hun retter en sidste gang på trusserne og lader nederdelen falde ned. Smiler 
søvnigt til sit spejlbillede, inden hun følger efter Matilda ind i stuen. Blot for at 
konstatere, at hun er hoppet op i sofaen og har gemt sig under det lilla tæppe. 
Helt sikkert i sin egen barnlige illusion om, at hendes mor ikke kan se hende. 

Serina trækker gardinerne for i stuen. Standser et øjeblik, som et tvangsritual, 
og kigger ned ad gaden til begge sider. Sikrer sig, at verden også i aften er helt 
normal, inden hun vender tilbage til Matilda under tæppet. 

* * * 

Kungsgatan, Stockholm 

Hjulene spinner rundt og mister vejgrebet i svinget. Han flår i rattet, kobler ud 
og får rettet op i tide. Træder gassen i bund igen. Skumringslyset bliver erstattet 
af gulligt neon, da han kører ned i Klaratunneln fra Sveavägen. Han ser endnu 
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engang i bakspejlet, mens han tørrer sved af panden med skjorteærmet. Kan se 
den grønne Rover komme om hjørnet kun et par hundrede meter bagude. 

Han holder farten knap hundrede meter ind i tunnellen, svinger bilen til 
venstre ind over kantstenen og bremser hårdt op. Spilder ikke tid på at lukke 
bildøren efter sig, men sætter straks i løb langs det smalle fortov mod nødud-
gang længere fremme. Hans lunger hyperventilerer, og han kan mærke over-
iltningen gøre ham svimmel. Roveren raser efter ham i høj fart og er nu højst 
halvtreds meter bagude. Mælkesyren jager i lårene. Ti meter mere hen til nød-
udgangen. Han kan mærke den aggressive hvæsen fra motoren ryste cementen 
under fødderne, men kan ikke se sig tilbage nu. Holder vejret de sidste meter 
og springer ind i dørhullet. Rammes af lufttrykket fra det ton stål, der er få cen-
timeter fra at snitte ham. Bilen bremser, så dækkene hviner, mens den kurrer 
et godt stykke forbi udgangen. Det kan give ham et spinkelt forspring. 

Han halser op ad trappen mod gadeplanet. Ikke mod friheden, men mod 
fortsat flugt fra det, der er værre end døden. På det punkt er han afklaret. Skulle 
det komme dertil, er døden at foretrække, der er ingen tvivl i hans sind. Tanken 
om at blive fanget levende er netop den rædsel, der holder ham oppe i fart. 

Det har taget dem næsten fire år at spore ham denne gang. Hele tiden skif-
tende lokationer, hele tiden nye identiteter. Han må efterlade alt bag sig, som 
så mange gange før. Har været klar til det, beredt, men stækkes som altid af 
opgivenheden og udmattelsen over aldrig at kunne slå sig ned og falde til ro. 
Han klamrer sig til håbet, men ved inderst inde godt, hvordan det vil ende. At 
han tvinges til at gøre det værst tænkelige. Helheden er større end et simpelt 
liv. Det kan ofres, og hans desperate flugt udskyder kun det uundgåelige. 
Han mærker efter med håndfladen på balgen under frakken blot for endnu 
engang at sikre sig, at kniven stadig er der. 

Fliserne hen over Sergels Torg er smattede af brunt nedtrådt sne, og han er 
ved at skride flere gange. Er nødt til at sænke farten, selv om alt i ham skriger 
det modsatte, instinktiv flugt. Menneskemasserne giver ham en chance for at 
forsvinde i vrimlen og blive usynlig for en kort stund. Halvvejs over torvet suges 
han med strømmen mod metrostationen, mens han hele tiden orienterer sig 
flakkende rundt. Hans forfølger kan komme fra alle vinkler, og torvet synes nu 
alligevel pludselig som en åben savanne. Han trækker sig fri fra mylderet og 
springer i hurtige skridt op ad trappen mod Drottninggatan. Ser sig igen til-
bage, da han når toppen, og kan overskue hele pladsen. Gadelyset er allerede 
tændt og får alle til at se ens ud. Mørke skygger, der bevæger sig som atomer 
i vilkårlige retninger. Enkelte snefnug daler stadig og får hele billedet til at 
flimre. 

Det giver et sæt i ham. På den modsatte side, på vej ned ad trappen mod tor-
vet, ser han den mørkeblå skifrakke og den kronragede isse. Er sikker på, det 
er ham. Noget ved hans søgende blik og hans gang, der er ude af synk med 
travlheden omkring ham. Han er nødt til at sætte farten op igen nu. Har ikke 
tid til at tænke rationelt, flygter i blinde som et trængt dyr. Han sætter i løb ned 
ad Drottninggatan og til højre ad første sidegade. Skal nå parken nede ved kir-
ken, inden der igen opstår visuel kontakt. Væk fra lyset.  
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* * * 

- Hmm altså ... hvor kan hun mon være blevet af, brummer Serina med dyb 
karikeret stemme. - Jeg synes bestemt, jeg så hende løbe denne vej. 

De har næsten altid deres leg lige inden sengetid. Det gør, at hun kan lægge 
Matilda til at sove med en rar fornemmelse af at være tryg og elsket. Noget hun 
vægter højt, nu hvor hun stort set er den eneste, Matilda har. De lever meget 
tæt, er sammen næsten hele tiden, bortset fra når hun selv er på arbejde og 
Matilda i børnehave. Der er ikke rigtig andre mennesker i deres liv lige nu, men 
hun synes faktisk, de har det ret godt sammen de to efterhånden. Selvfølgelig 
ville Matilda have bedre af at blive mere tryg ved andre mennesker, så hun ikke 
var så afhængig af sin mor og så angst for verden uden for, men indtil videre 
gør hun blot alt, hun kan, for at skabe så kærlige rammer som muligt. Matilda 
er stadig kun seks år, så hun skal nok blive fortrolig med resten af verden tids 
nok, når det de flygtede fra engang har fortonet sig. Måske derfor Gud indret-
tede os mennesker sådan, at vi intet husker fra de første barneår, tænker hun. 
Ingen børn skal slæbe den slags med sig videre. 

Hun går på listefødder hen mod sofaen. - Jeg synes måske, jeg så noget smutte 
denne vej. Gad vide, om det kunne være min lille lækkerbisken. Matilda bevæ-
ger sig under tæppet, mens hun fniser. Hun kan ikke ligge stille, og kan slet 
ikke holde lyden inde. - Nu kommer den kæmpe bjørn! grynter Serina, mens 
hun tramper de sidste skridt hen mod sofaen. 

- Neeej, skriger Matilda og hviner begejstret og alligevel barnligt spændt og 
bange. 

- Der er et eller andet, der bevæger sig her. Serina trykker kildrende med alle 
fingrene på den lille krop under tæppet. Matilda skriger endnu mere og griner, 
mens hun spræller og spjætter med benene. - Måske er det noget, JEG KAN 
SPISE, brøler Serina med dyb stemme. 

Matilda sparker tæppet af med fødderne og forsøger storgrinende at slippe 
fri af morens små nappende bid på maven. - Stop såååå. 

- Okay min lille blåbærmuffin, så får du lov at slippe for denne gang, men 
måske spiser jeg dig i morgen så. De har begge to næsten ondt i maven af grin. 
Serina trækker tæppet til side og giver Matilda et omfavnende kram. - Jeg elsker 
dig skat. 

- Det ved jeg da godt, mor. Matilda smiler selvsikkert og kysser sin mor på 
begge kinder. De ser et tavst øjeblik på hinanden, lader den gensidige be-
kræftelse bundfælde sig, inden Serina slipper og sætter Matilda ned på so-
faen. - Og så er det sengetid. Smut ind med dig. 

- Men jeg ooorker ikke. Hun smiler igen og putter sig tilbage under tæppet i 
sofaen. - Jeg er også tørstig. 

- Du har lige fået vand ude på badeværelset. 
- Men jeg er mere tørstig. Matilda laver sur trutmund. 
Serina løfter hendes hoved lidt op og ser alvorligt på hende. - Er du stadig 

bange? Matilda skubber hånden væk og kigger ned. - Se på mig. Serina holder 
hende blidt på kinden. - Er det derfor? 
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- Mmm, mumler hun sagte. 
Serina trækker hende ind til sig igen. - Men lille skat, du ved, der ikke er noget 

at være bange for længere. Vi er trygge og sikre her, det lover jeg dig. 
- Jeg kan bare ikke li' at ligge derinde alene. 
- Jeg er jo lige her. 
- Men du skal ligge ved siden af mig. 
- Jeg kommer ind til dig om lidt, så skal jeg nok blive hos dig, lige til du sover. 
- Osse når jeg sover, mor. Du må ikke gå fra mig, vel, heller ikke når jeg er 

faldet i søvn, lover du det. 
- Ja ja, skat, jeg looover. Hun klemmer Matilda ind til igen. - Nu henter jeg et 

glas vand. Serina trækker hende nænsomt fra sig igen. - Og du løber ind i seng, 
så hurtigt du kan imens, okay. Aftale? 

Matilda skuler mistænksomt et kort øjeblik. - Okay aftale, griner hun, mens 
hun slynger tæppet til siden og springer med hurtige små skridt ind i deres fæl-
les soveværelse. 

Serina folder tæppet sammen og lægger det over armlænet i den ene side af 
sofaen. Ser ind mod soveværelset, om Matilda er kravlet i seng, inden hun går 
ud i køkkenet. 

* * * 

Han synker ned i knæ. Indgangen til parken ved kirken er lige overfor på den 
modsatte side af vejen, men han ved ikke, hvad det var. Et jag i benet. Det isner 
og stikker helt ind i knoglen. Er det kramper? Han tager sig til baglåret og bider 
tænderne sammen af smerte. Ser blodet på sine fingre. Han er ramt, men har 
intet hørt. Kigger bagud og ser sin forfølger helt oppe for enden af Brunke-
bergsgatan. Kan se den kortskaftede riffel blive stukket ind under frakken. Han 
ved, at de ikke vil dræbe ham. De skyder altid med ampuller. Lammer, men 
dræber ikke. Han ved også, at bedøvelsen vil virke inden for få minutter. Er 
derfor nødt til at komme hurtigt op igen. Ikke tænke, ikke føle smerte, bare 
fremad, videre, væk.  

Det skærer fra låret og hele vejen op gennem rygsøjlen, så øjnene løber i vand. 
Han humper mere, end han løber nu, og afstanden mindskes. Han vil blive 
indhentet om et øjeblik og føler sig som et såret dyr i sin sidste krampagtige og 
desperate flugt, velvidende at slaget er tabt. Resten af jagten er en formalitet. 
For Jægeren. Han ved derfor også, hvad han må gøre, men skal først hente 
mere tid. Nå ind, hvor han kan slippe fri af syne mellem træerne bag kirken. 
Blot for en stund, længe nok til at han kan nå at udse sig den rette. 

Han fortsætter ind ad porten til parken. Søger direkte mod kirkeskibet for 
igen at afskære synsvinklen. Det frosthårde grus knaser under hans fødder og 
risikerer at afsløre ham. Mellem træerne, på den modsatte side af gitterhegnet, 
kan han allerede se sin forfølger på vej mod porten. Om et øjeblik vil han kunne 
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få øje på ham, selvom det er mørkt. Han bliver desperat. Ved godt, at hans 
chancer er minimale, men fortsætter alligevel om til kirkens hovedindgang. 
Rusker i den brede trædør. Låst. Indlysende og idiotisk spild af tid. Ingen kan 
hjælpe ham her. Hans fokus flyder ud. Kan allerede mærke bedøvelsen brede 
sig, så han har svært ved at tænke klart. Han ser over mod bygningerne på den 
modsatte side af parken kun halvtreds meter derfra. Lave gule fløje på to etager. 
Panorerer hurtigt langs facaden og søger efter oplyste vinduer, liv, duelige le-
gemer. Hans blik fanger bevægelse. En kvinde. Hun står med siden til vinduet, 
formodentlig i køkkenet, kigger ud i mørket i hans retning nogle få sekunder, 
inden hun igen vender sig væk og forsvinder. Det var på første sal til venstre for 
bagtrappen lige fremme. Selvom han kun kunne ane hendes silhuet, så hun 
ung og slank ud, og det er godt nok for ham. Der er ingen sekunder at spilde. 
Hans indre ur tikker konstant, og han ved, at han er nødt til at gøre det nu. 
Lange refleksioner er udelukket. 

Han sætter i slæbende løb direkte mod døren. Det højre ben er allerede næ-
sten følelsesløst. Døren er ulåst, og han springer ind i opgangen. Ser tilbage 
mod parken og får øje på sin forfølger henne ved kirkeskibets langside, på vej i 
denne retning. Han presser døren i med hele kroppens vægt og drejer låsen. 
Det kan give ham yderligere vigtige sekunder. Vender sig mod trappen og hum-
per hurtigt op til reposen på første sal. 

* * * 

Serina tager et glas fra overskabet og tænder for det kolde vand. Lader det 
løbe lidt, mens hun lytter efter Matilda. Alt er lagt i faste rutiner. Det er nem-
mere at holde styr på hverdagen som alenemor, når hun ikke skal navigere for 
meget i kaos. Noget, de havde haft alt for meget af, inden de kom til Sverige. 
Hun kan samtidig mærke på Matilda, at forudsigelighed gør hende mere rolig 
og glad. For mange afvigelser fra rutinerne skaber uro i det lille skrøbelige sind, 
så det passer faktisk dem begge rigtig godt at have en genkendelig rytme i det 
hele, her i deres lille kærlige vakuum. 

 Hun vender instinktivt blikket mod vinduet. Kan høre en svag støj ovre fra 
kirken. Som om nogen rusker i trædøren, men det er for mørkt til, at hun kan 
se noget tydeligt.  

- Moaaar, hvornår kommer du? kalder Matilda inde fra soveværelse. 
Kirken er blot en sort skygge, der rager op mellem træerne nu. Som et kæmpe 

sovende dyr, omkranset af et svagt gulligt skær fra byens lys bag den bølgende 
horisont af trækroner hele vejen rundt langs parken. Ind imellem, når vinden 
svajer i træerne, synes glimt fra gadelamper på den modsatte side af parken. 

Hun aner måske en skikkelse i mørket, er ikke sikker. Kniber øjnene sammen, 
men slår det hen. Forsikrer sig endnu engang om, at det er hendes egne spø-
gelser, der stadig gemmer sig i fortidens skygger. Der er så mange uldne typer 



 

 18 
 

her i området, især om aftenen og om natten. Det er ikke Guds bedste børn, 
der bor i dette kvarter, selvom det paradoksalt nok er kirkens huse.  

Hun fylder glasset trekvart op med koldt vand og slukker for hanen. - To 
sekunder skat, råber hun og vender sig for at gå tilbage ind til soveværelset. 
Standser et kort øjeblik i entréen. Har en ubehagelig fornemmelse, men kan 
stadig intet høre. Intet ud over den sædvanlige baggrundsstøj fra byens kon-
stante susen, stemmer fra de andre lejligheder og sirener i det fjerne. 

Hun fortsætter gennem stuen og videre ind til Matilda, der har puttet sig un-
der dynen som aftalt. - Nok er du en lille prinsesse, men jeg er jo altså ikke din 
tjener, vel, siger hun og stiller glasset på sengebordet, mens hun kæler Matilda 
over kinden. - Hvor er plys? 

Matilda rumsterer med bamsen under dynen. - Her, han gemmer sig. 
- Så må I to sove rigtig ... Serina afbryder sin sætning. Hun synes at høre døren 

mod gården blive åbnet og kort efter smækket igen. Ikke, at det i sig selv er 
usædvanligt. De, der bor i opgangen, bruger ofte bagtrappen, men hun har 
stadig den underlige fornemmelse siddende i baghovedet omkring den mørke 
skikkelse, hun anede ovre ved kirken. Et kort øjeblik efter hører hun trin på 
trappen. Tunge bumpende trin, som pludselig standser. Uden tvivl på deres 
etage. Hun trækker dynen længere op over Matilda, putter den helt op over 
skuldrene og kysser hende på panden. - Sov godt, skat. Jeg kommer ind og ser 
til dig igen om lidt, okay. Hun rejser sig. Er en anelse fraværende over for Ma-
tilda, kan hun godt fornemme. 

- Men mor, du lovede ... 
- Øjeblik, Matilda, svarer hun mere bestemt. Hendes opmærksomhed er ret-

tet mod bagdøren i køkkenet. Er det indbildning eller intuition? Ved godt, at 
hun ofte skræmmer sig selv unødvendigt, men denne gang føles det som mere 
end blot en tvangsneurose. Hun går gennem stuen og ud i entreen. Standser 
og lytter. Intet, der er helt stille. Hun sænker skuldrene og forsøger at slappe af. 
Ryster på hovedet over sig selv og vender sig for at gå tilbage til Matilda. 

* * * 

Bedøvelsen summer nu i begge ben og i fingerspidserne, og han er ved at 
miste styrke. Stirrer et kort øjeblik på hoveddøren ind til lejligheden, lukker 
øjnene og tager en dyb indånding. Mærker den nødvendige tilstand begynde 
at indtage sit sind, samtidig med at han fornemmer den evige ubalance mellem 
at vide, at det er forkert og alligevel ikke at have noget valg. 

Han tager kniven frem fra den indsyede balg i foret under frakken. Skruer 
dækslet af hylsteret i skæftet og kigger på sit ur. Venter få sekunder, til viseren 
står lodret. Sætter enden af skæftet mod læberne og lægger hovedet tilbage, 
mens han drikker den sorte væske. Det svier ned gennem spiserøret, og han 
synker flere gange. Hoster krampagtigt, men forsøger at holde lyden inde. Er 
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ved at kaste op og bider sig hårdt i underlæben for at undertrykker det, samtidig 
med at han krummer sammen og tager sig til maven af smerter. Alle muskler i 
kroppen ryster og spænder. 

Han retter sig op. Tørrer mundvigen i frakkeærmet, skruer dækslet på skæftet 
igen og lægger kniven til rette i hånden. Føler let med fingrene på knivspidsen 
og hen over skæret, inden han sætter den tilbage i balgen.  

Der bliver rusket i døren nede i opgangen, og hans puls stiger igen. Kan han 
overhovedet nå det? Han tager fat i dørhåndtaget ind til lejligheden. Låst. Træ-
der et par skridt tilbage på reposen og kigger igen på sit armbåndsur. Trækker 
vejret dybt og puster langsomt ud igen. Træder endnu et skridt tilbage, tæller 
ned fra tre og sætter af mod døren med al sin kraft. 
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KRIMINALKOMMISSÆR WAHL betragter pigen længe uden at sige noget. 
Hun ser så lille og bange ud, på alder med hans yngste derhjemme. Han mær-
ker presset op gennem halsen, der snører sig sammen. Kæmper for at under-
trykke det. 

Hun sidder på sengekanten viklet ind i et lilla tæppe. Stirrer tavst ned i gulvet. 
En yngre mandlig betjent, der er tydeligt ubekvem ved situationen, sidder ved 
siden af hende. Han ser nærmest undskyldende op på Wahl. - Vi fandt hende i 
skabet. 

- I skabet? 
- Nede i bunden. Tror, hun havde gemt sig. 
- Har du talt med hende? 
- Jeg har forsøgt, men ... hun siger intet. 
- Overhovedet? Wahl kan stadig ikke fjerne blikket fra pigen. 
- Ikke et ord. Tænker også bare, at hvis hun har set noget ... altså alt det blod, 

for pokker. 
- Hun er jo et vidne nu, ikke sandt, råber Lundgren inde fra stuen. 
- Vi skal have de sociale ind over hurtigst muligt. Wahl sukker tungt og forsø-

ger at mande sig op. - Få fat på døgnvagten. 
Den unge betjent ser skiftevis på Wahl og ind mod Lundgren. - Men vi er da 

nødt til ... altså den slags kan jo tage tid. 
- Ja, bliv hos hende, indtil de er her, men forsøg for guds skyld ikke at ... Wahl 

kradser sig mekanisk i nakken, mens han tænker. - Bare vent og undgå at sige 
noget som helst, okay. Stemningen i lokalet er kondenseret. Pigen ser stadig 
ned i gulvet, tavs og ubevægelig. Wahl fatter sig et øjeblik, inden han vender 
rundt og går tilbage ind til Lundgren. Nikker ned mod den afdøde. - Såe ... 
boede han også her i lejligheden? 

- Hvem? Lundgren er i færd med at grifle i sin notesblok. 
Wahl ser med rynket pande på ham og nikker igen ned mod den afdøde. 
- Nåh selvfølgelig, undskyld. Lundgren griner forlegent og ranker sig op, som 

for at afbøde sin momentane uopmærksomhed. - Om han boede her? Nej, ikke 
ham her. Han bladrer et par sider baglæns i blokken. - Kun kvinden og datte-
ren. En Serina Vasquez ... samme som foretog alarmopkaldet. 

- Udenlandsk lyder det som? 
- Mexico, har jeg fået oplyst ... men svensk statsborger.  
- Hvad ved vi om hende? 
Lundgren bladrer en side frem igen. - Toogtredive år, enlig mor. Betaler sin 

skat, sin husleje, fast arbejde og ingen udeståender med kommunen eller no-
get, det er hvad vi lige har kunne få fat på indtil videre. Alt ser fint ud på papiret. 
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- Hmm ... men noget har alligevel gjort, at en mand ender sprættet op og tømt 
for blod på hendes gulvtæppe, så et eller andet gemmer sig nok alligevel bag 
den der pæne overflade ... på papiret. Wahl ser sig søgende omkring. - Og hvor 
er hun nu? 

- Altså, lige nu ved vi faktisk ikke om ... 
Wahl presser læberne sammen og suger luft langsomt ind gennem næsen. 

- Har vi kontakt med hende, spørger jeg om? 
- Neej, altså hun er her jo ikke. 
- Men anmeldelsen for pokker. Han ser træt på Lundgren. - Det var jo hende, 

der ringede? 
Lundgren knuger papirlappen med begge hænder. - Jo, men ... det var, hvad 

betjentene fandt. De var de første på stedet ... var her allerede efter ... 
- Otte minutter ja, det har du allerede fortalt, men hun må jo indlysende nok 

have været hjemme, da hun ringede, ikke sandt. 
- Vi har gennemgået hele gerningsstedet, og der er ingen andre her. Jeg 

mener ... det er en toværelses, såe ... 
- Hun har altså forladt lejligheden efter alarmopkaldet. Det vil sige efter det 

svineri her. 
- Antageligvis. 
- Efter hun sprættede ham her op? Wahl ryster på hovedet. - Det synes tem-

melig usandsynligt, gør det ikke? Han står tavs et øjeblik. Tørrer panden i frak-
keærmet og kigger igen nærmest opgivende rundt i stuen. - Kunne folk for fan-
den da ikke slå hinanden ihjel inden for almindelig kontortid. 

Lundgren løfter øjenbrynene, men får hurtigt sit ansigt under kontrol. I stedet 
træder han tre skridt rundt om blodsøen midt på gulvet og peger på gulvtæppet. 
- Du skal se herovre. 

- Hvilket? 
- Det er lidt interessant ... hvis du ser lige her. Han peger på et større hjertefor-

met område midt i blodsøen. - Du kan se, der er tørt her fremme foran afdøde. 
- Jae ... og? 
- Læg mærke til formen. 
Wahl sætter sig igen ned på hug. Mærker med fingerspidserne på tæppet og 

ser på den afdøde. Dernæst på blodet og så på det tørre område igen. Rejser sig 
og træder et halvt skridt bagud. - Der har siddet en anden person. 

- Præcis. 
- Det er ved gud interessant. Han står længe og betragter det tørre område. 

Stikker de sammenkrøllede plastikhandsker i lommen og gnider sig i ansigtet. 
- Der er altså tale om to personer. Afdøde her og så beboeren ... kvinden. 

- Det er en mulighed, men vi kan jo endnu ikke være sikre på om ... 
Wahl synes ikke at lytte. Er pludselig optaget af noget andet og afbryder Lund-

gren. - Kan du lugte det? Han snuser ind et par gange og kigger søgende rundt. 
- Her lugter sodet eller ... nærmest som afbrændt krudt eller noget i den stil. 

- Jeg har tænkt det samme. Kunne måske have noget at gøre med de sorte 
plamager omkring overkroppen, bare uden den der ... Lundgrens ene øje laver 
en nervøs trækning. - Den der lugt af grillet kød. 
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Wahl ser stadig søgende rundt, retter sig op og går mod bagudgangen i køk-
kenet. Betragter måbende den splintrede dør og hilser med et høfligt nik på 
Andersson ude på trappen. Vender sig igen mod Lundgren. - Okay så ... blot 
lige, så jeg ikke har overset noget. Han gnider sig over ansigtet med en flad 
hånd. - Altså vi har en mand her, der er sprættet op fra svælget og ned til bugen, 
mere eller mindre tømt for blod og brændt op indvendig. Og så har vi en for-
svunden kvinde, hende som i øvrigt bor her, og for at det ikke er nok, et efter-
ladt barn på seks år, der lige nu ser ud til at være i traumatisk chok. Var det 
sådan nogenlunde opsummeret? 

- Stort set, bekræfter Lundgren med et træt og anstrengt udtryk. - Så hvad 
gør vi? 

- Well ... vi skal have identificeret vores ven her, og så skal vi finde ud af, hvor 
i alverden moren til barnet derinde er. Roland begynder at knappe sin frakke 
igen. Kan ikke komme hurtigt nok ud herfra, hjem til Annett og ungerne, må-
ske en kop kaffe og en klapsammen med rullepølse inden sengen kalder. Eller 
noget andet, ikke kød, faktisk slet ikke noget med kød, kan han mærke. Han 
ser skiftevis på Lundgren og Andersson. - Der skal afhøres vidner hurtigst mu-
ligt. Alle i området, naboer, genboer, ja fandme de hjemløse ovre i parken for 
den sags skyld. I får ikke sovet i nat, det kan I lige så godt indstille jer på. 

- Og hvad med kvinden? 
- Kvinden? 
- Ja, altså ... skal hun efterlyses? 
- Indtil videre kun internt. Intet skal ud i pressen på nuværende, er det klart. 
- Forstået, men jeg tænker ... 
- Det er jo tydeligvis ikke hende, der er død her, afbryder Wahl. - Og det virker 

usandsynligt, at det skulle være hendes værk det der. 
- Så hun skulle bare være flygtet fra det hele? 
- Hun giver sig sikkert til kende meget snart. Vi skal ikke blæse noget stort op, 

vel ... kan jeg stole på det? 
- Selvfølgelig, det var blot ... jeg mener, hvis ikke det var hende, der dræbte 

ham her, så må der jo have været en tredje person. 
- Det er jeg klar over, men én ting ad gangen. Lige nu er der et andet spørgs-

mål, der er langt vigtigere. 
- Hvad mener du? 
Wahl løfter øjenbrynene og peger med hovedet i retning mod soveværelset. 

- Pigen, Lundgren ... har hun set noget? 
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Kapitel 2 

DE HOLDER HAM i et stålgreb, så han umuligt kan komme fri. Trækker ham 
brutalt og ydmygende hen over jorden. Han kan kun svagt ane deres ansigter, 
de er udviskede og udtryksløse med indsunkne sorte øjne, som i en bundløs 
brønd. 

Deres mørke uniformer flyder sammen med den granitgrå himmel, de tilso-
dede bygninger og den mudrede jord. Som om alle farver er suget ud af omgi-
velserne. Kun hans søn og hans kone lyser op. En blændende kontrast, der sy-
nes varm og kærlig, men som samtidig fylder ham med et skrigende had, der 
får gråden til at stramme i struben. 

- Slip ham! I må ikke slå ham ihjel, råber hans søn og forsøger at vriste sig fri 
af sin mors greb. 

- Stop Thomas, du må ikke løbe efter, græder hun med sorg i blikket. Selvom 
han er en stærk dreng, kan hun stadig holde ham. Han vrider sig i arrigskab. - De 
må ikke tage ham, mor. Angsten får hans stemme til at dirre skingert og til sidst 
knække. 

- Det er for sent, siger hun til ham. - Bliv her, ellers tager de også dig med. 
- Far! Du må ikke dø ... du må ikke forlade mig. 
Hold fast i ham, tænker han, mens han slæbes længere væk af de sorte uni-

former. Hold fast i ham nu og for altid, og slip ham aldrig. - Bliv hos mor! for-
søger han at råbe, men føler ikke, der kommer nogen lyd fra hans mund. Som 
om, han skal presse al luft ud af lungerne, for at de kan høre ham. - I skal nok 
klare det, bare pas på hinanden, lov mig det. 

Han kan se sin søn falde sammen. Hans ansigt er blankt af tårer. - Jeg lover 
det, far. 

Uniformerne trækker ham ikke længere, men presser ham nu i knæ. Holder 
ham i håret og tvinger hans hoved rundt. Han kan se, de råber ham ind i ansig-
tet. Spyttet står fra deres læber. De råber, han skal kigge. Kigge på sin kone. De 
holder hans hoved fast og bliver med at råbe, at han skal kigge, ellers vil de 
dræbe hans søn. 

Han kæmper for at holde øjnene åbne. Skriger af vrede, så det brænder i 
halsen. Skriger, så blodet presses op i ansigtet. Han forsøger at få fodfæste, men 
opgiver at gøre modstand. Han ved, de vil lade det gå ud over hans kone og 
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søn, hvis han modsætter sig. Han er det offer, der måske kan redde dem. Måske. 
- Jeg elsker jer ... husk det, råber han ud i den fortættede luft, der kvæler ordene. 
Ved ikke, om de stadig kan høre ham. - Jeg vil altid være hos jer.  

Det er ikke hans egen forestående død, der skræmmer ham så meget, at han 
skal kaste op, det er smerten ved ikke at kende deres skæbne, der som en ådsel-
æder gnaver sig gennem hans kød indefra. Han ser fem mænd i uniformer 
gribe fat i hans kone. De trækker hende hen mod bilen og smider hende op på 
køleren, mens de holder hende fast. Samtidig kan han stadig høre sin søns hjer-
teskærende kald. - Far ... bliv hos mig, du må ikke dø.  

Klokker begynder at ringe. Blander sig med sønnens kald, der bliver til diffuse 
ekkoer. - Far, kom tilbage. Stålgrebet fra uniformerne er væk. Han kan bevæge 
sig. Vender sig rundt, men kan ikke se dem længere, de er forsvundet. Alle er 
forsvundet. Mørket trænger ind over og slukker alt lys. Klokkerne bliver til en 
skinger kimen. 
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Hästnäs, Västmanland vest for Stockholm 

Mark Sander ruller om på siden og sætter sig op på kanten af sofaen. Hiver tungt 
efter vejret og tager sig til struben, mens han kigger desorienteret rundt. Drengen 
kalder stadig efter ham langt væk. Han ryster i hele kroppen, har tårer i ansigtet 
og spyt ned ad hagen. Tørrer sig med t-shirten. 

Ringetonen fra telefonen rammer ham bag panden, som når en kniv skærer 
hen over en tallerken. Han presser tommelfingrene mod tindingerne for at få 
smerten fra lyden til at standse. Bliver i tvivl, om det var telefonen, der vækkede 
ham, eller om han allerede var vågen. Synes ikke at have hørt den ringe før. 

Han tumler hen mod skrivebordet. Slår sit knæ mod hjørnet af sofabordet. 
- FUCK! råber han op mod loftet og bider tænderne sammen, mens han 
humper videre. Telefonen ringer igen. Han hviler med den ene hånd mod 
skrivebordet og løfter røret. Kan kun få stemmebåndet til at frembringe en 
hæs rallen. - Mmmm. 

- Hallo, Wahl her ... er det dig, Mark? Den dybe modne røst resonerer som en 
ottecylindret Impala i tomgang. 

Mark forsøger at få pulsen ned. Lange dybe sug med maven. Venter nogle 
sekunder med at svare, til han er helt klar over, hvem han er, og hvor han er. 
Som om han først skal synkroniseres med den vågne virkelighed. - Ja, det er 
mig, Roland, hvem fanden skulle det ellers være. 

- Vækkede jeg dig? 
Mark sukker, så det bruser i telefonrøret. - Det ved jeg ikke ... hvad er klokken? 
- Næsten seks ... om eftermiddagen. 
- Hvorfor ringer du nu ... på det her tidspunkt. 
- Hvad mener du ... altså, hvem sover klokken seks om eftermiddagen? 
- Well ... dem som ikke sover om natten, mumler han, mest for sig selv. Han 

sætter sig i kontorstolen og drejer den, så han kan se ud ad vinduet. Det er helt 
mørkt udenfor. Kun lyset fra lampen ovre på skuret gør, at han kan ane, der er 
en verden derude.  

- Okay, Mark ... men altså, hvor pokker har du været? afbryder Roland den 
kortvarige tavshed. - Jeg har prøvet at få fat i dig i to dage. Er du okay? 

Mark erfarer først nu, at han for gud ved hvilken gang er faldet i søvn på so-
faen. Han holder sig på panden, mens han gaber. - Jo tak, du. Roder i sideskuf-
fen, og smider adskillige æsker op på bordet. Valium, Risolid, Fontex. Vælger 
at klikke en Cipramil ud. Studerer den et øjeblik, mens den ligger i håndfladen. 
Han kan stadig høre den kaldende stemme fra drømmen. Var det hans søn? 
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Han har ingen søn, ingen børn overhovedet, ingen kone og har aldrig haft det. 
Hvorfor fanden bliver de ved med at dukke op i hans drømme? Det er, som om 
han kender dem, og følelsen sidder altid længe i ham, som efterdønninger. 

Han klikker en mere ud af pillearket. Tager koppen på bordet med den kolde 
bundsjat kaffe fra i morges og skylder dem ned i én slurk. Den lunkne bitre 
smag og mælken, der har samlet sig i klumper, vrider hans ansigt skævt. - Alt er 
fint, Roland.  

- Hmm. Roland bliver tavs i telefonen et kort øjeblik, som om han tager tilløb. 
- Tager du stadig medicin? 

- Nej for fanden. 
- Sikker? 
- Roland, please. 
- Jeg foreslog dig at få noget hjælp, kan du huske det? 
- Hjælp til hvad? 
- Ja søvnproblemerne jo. Du sover aldrig for pokker. 
- Jeg sov lige nu. Inden du vækkede mig. 
- Ja okay sorry, men altså ... 
- Jeg klarer mig. 
- Har du fået det? 
- Hvad? 
- Hjælp ... har du prøvet at få hjælp? 
- Jeg siger jo, at jeg klarer mig. Det er bare nogle skide drømme, okay. 
- Men du siger til, hvis der er noget, Annett eller jeg kan gøre. 
- Du er en god ven, Roland, men jeg tvivler på, du ringer for at snakke om 

mine søvnproblemer, har jeg ret? Han læner sig længere tilbage i stolen og luk-
ker øjnene. Det svier bag øjenlågene og gør nærmest ondt at holde dem åbne. 

- Okay ... fair nok, men så lad mig gå lige til sagen. Jeg har brug for dig i Stock-
holm. 

Mark drejer stolen yderligere en halv omgang i et hurtigt ryk. - Som på løn-
ningslisten, mener du? Min orlov udløber jo først om ... 

- To uger ja, jeg ved det, afbryder Roland. - Men det drejer sig måske bare om 
et par dage. 

- Et par dage, javel ... så min straf er udstået eller hvad? Marks stemme er ty-
deligt trodsig. 

- Drop det. 
- Min synd glemt, alt tilgivet? 
- Det er fortid okay, brummer Roland. - Alle er kommet videre. 
- Yes, what ever. Mark trækker ledningen fri, der har viklet sig om lampefoden. 
- Så hvad siger du? insisterer Roland. 
- Jeg har stadig ... der er stadig et par ting, jeg skal have rundet af ude i Örebro. 
- Skolesamarbejdet? 
- For eksempel ja. 
- Jeg ville heller ikke presse på, hvis det ikke var vigtigt, det kender du mig 

godt nok til. 
- Det er jo altid vigtigt, ikke. 
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- Klart nok, men hør her, Mark. Roland trækker vejret dybt som tilløb, inden 
han fortsætter med mere kontrolleret stemme. - Det her er anderledes. Jeg er 
fuldkommen ærlig, når jeg siger dig, at ... ja jeg har sgu aldrig set noget lig-
nende. Jeg har virkelig brug for din hjælp på denne her. 

- Så det kan ikke vente, siger du? 
- Vi har allerede mistet for meget tid, så nej det kan på ingen måde vente. 

Hver time tæller lige nu. 
- Taler vi om en savnet? 
- Blandt andet. 
- En profilering går jeg ud fra, det er vel derfor, du ringer til mig? 
- En kvinde ja, forsvundet fra jordens overflade. Der er gået næsten tre døgn 

nu, og vi har ingen som helst spor at gå efter. Intet. 
Mark rejser sig. Går tættere på vinduet, så telefonens spiralledning bliver 

strakt helt ud. Kan se sit spejlbillede mod mørket. Han føler med hånden på 
hagen og mærker skægstubbene. Fortsætter op over ansigtet og gnider sig med 
fingrene i øjenhulerne. Han lytter til de små dryp på ruden, der langsomt bliver 
flere og flere. Betragter dråberne, der fyldes op og tiltager i størrelse, indtil de 
bliver for tunge til, at spændingen mod ruden kan bære deres vægt. De løber i 
siksak og styrer uden om hinandens baner. Efter få sekunder står en kraftig 
byge og udvisker hele billedet. Lyset fra skurlampen sløres og tænder glødende 
stjerner på ruden. Han vender sig igen mod skrivebordet og går nogle skridt 
tilbage. Kører hånden gennem pandehåret, der er blevet alt for langt, og lader 
til sidst armen falde slapt ned. - Okay, så ... fortæl. Hvad er det, du mener, jeg 
kan gøre? 

- Well, det er faktisk ikke hendes profil, jeg har brug for i første omgang, men 
... Roland tøver igen. - Jeg har brug for din titel af psykolog. 

- Kriminalpsykolog. 
- What ever, der er et vidne ... et barn. Hun er under beskyttelse af socialfor-

sorgen og er fuldstændig hermetisk skærmet. 
- Så jeg skal bare åbne døren for dig, det er det? 
- Hun er vores eneste vidne ... hovedvidne, og vi er nødt til at få hende i tale 

og ... 
- Stop, Roland, spol lige baglæns igen, afbryder Mark. - Vidne, siger du ... altså 

vidne til hvad helt præcist? 
- Det er det, der er sagen. Det er derfor, du er nødt til at komme nu. 
- Men du må sgu da give mig lidt mere her. 
- Der er tale om et drab, men det er et særdeles ... Mark, jeg kan ikke forklare 

det over telefonen, du er er nødt til at se det med egne øjne. 
- Se det? 
- Han ligger på Solna. 
- Retsmedicinsk? 
- Becker har haft ham på briksen de sidste par dage. Kan du komme? 
- I dag? 
- Ja nu i aften sgu ... ved godt, du har nogle timers kørsel og alt det. Jeg har 

allerede sat en aftale op. 
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- Jeg ved altså ikke, om jeg bare kan skride fra kommunen og alt det. 
- Jeg skal nok tage mig af bureaukratiet, det skal du ikke bekymre dig om. Du 

kan tage med hjem til Annett og mig bagefter. Blive et par dage, mens vi ser på 
sagen. Annett og ungerne vil blive glade for at se dig. 

- Dage? Mark klør sig i nakken og kigger rundt i stuen, der ligner remanen-
serne efter en tsunami. Lidt luftforandring ville nok ikke skade. Han skifter te-
lefonrøret over til det andet øre. - Hmm ... og du siger, at du aldrig har set noget 
lignende eller hvad? 

- Aldrig, Mark. 

* * * 

Regnen er standset igen. Kun en kort byge. Mark trommer med fingrene på 
bordet og tripper med det ene ben. Standser sig selv og knuger hænderne sam-
men. Pillerne virker kun langsomt. 

Han drejer en kvart omgang i stolen og betragter stuen. Undrer sig stadig 
over, hvorfor han bor her. Hans fars ting står der endnu, de fleste uberørte. 
Han har stort set ikke flyttet på noget, til trods for at han har boet her i snart et 
halvt år. Han roterer askebægeret, der mere eller mindre blot er en klump ler 
med fordybning i midten. Grimt. Tænk, at hans far havde gemt det. Må være 
mindst fyrre år siden, han gav sin far det i julegave. Alle forældres hadegave og 
den første løgn over for barnet. Det var ikke blevet den sidste, ikke for hans far. 
Hvorfor helvede havde han det stadig? Og endda stående fremme. De har al-
drig haft nogen god relation, mildt sagt, de hader hinanden. Mark hader i hvert 
fald ham, og det er, som om det hele kondenserer mere og mere, jo nærmere 
hans far kommer på døden. Det var især gået op for ham, da hans far kom på 
hospice. Det med, at ondskaben måske alligevel kan have en ende. At den ikke 
er uendelig, som Gud eller Satan, den er kødelig og dødelig. Det er, som om 
vreden og det uforløste had hober sig op som en gejser, der er nødt til at briste 
snart. 

Måske gav askebægeret hans far en eller anden illusion om, at han havde en 
relation til sin søn. Eller et falsk melankolsk minde om dengang, de skulle fore-
stille at have været en familie. Dengang hans mor stadig var i live. Han kan 
mærke pulsen stige og vreden sitre i musklerne. Det havde de fandeme aldrig 
været. Udadtil måske, men indadtil havde de været en dysfunktionel, formørket 
betændelse. Hans far havde brugt den første halvdel af sit liv på at nedbryde 
hende psykisk, og da hun endelig var svag nok og ikke længere kunne gøre 
modstand, brugte han så den anden halvdel på at banke livet ud af hende. Alt 
imens hun forsøgte at beskytte Mark. Skåne ham og give ham en så almindelig 
opvækst som mulig, kernefamilien, så hun glattede overfladen. Fik alting til at 
synes i orden. Han vidste dog godt, hvad der foregik. I starten var det kun ly-
dene, slagene og gråden. Senere gjorde hans far knap nok noget ud af at kamu-
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flere det. Mark begyndte at blande sig, selv om han stadig kun var en dreng. 
Kunne ikke holde ud at se sin mor lide så forfærdeligt, så han gik imellem. Tog 
sin del af slagene, selv om de blot blev flere af den grund. Alt sammen bag de 
nedrullede gardiner. Udadtil var hans far en respekteret kaptajn i hæren, og da 
hun endte med at tage sit liv, spillede han da også rollen som den sørgende 
enkemand. Den stakkel. 

Da de havde kørt ham fra plejehjemmet til hospicet, regnede de med, at det 
var lige oppe over, men han er ikke død endnu. Kæmper åbenbart med neg-
lene ude over afgrunden den gamle sadist, tænker Mark og håber hver eneste 
dag, at det er dagen. Som om verden har brug for at blive fri for ham, endeligt. 
Noget skal forløses og ånde lettet op, og det er, som om ventetiden føder alle 
tankerne og får dem til at mutere og vokse. Han er blevet i tvivl, om han skal 
konfrontere ham mens tid endnu er. Om han skal hævne sig, straffe ham eller 
forbarme sig og tilgive og lade ham dø i lykkelig uvidenhed, reddet på stregen 
af alderdommens altudslettende glemsomhed. Måske er det Guds måde at lade 
os forlade verden med ro i sjælen, bare at glemme det hele, så vi kan dø med et 
saligt smil på læben. Det er nok det sidste, hans far skal have lov til. Han knuger 
askebægeret i hånden, så knoerne bliver vide og blodårerne i underarmen ud-
spilede. Tyrer det ind i væggen, så det knuses. - Tag lortet med dig i graven dit 
svin! råber han mod skårene. Kan mærke tårerne presse på i struben. Han er 
overbevist om, at det var hans far, der slog hende ihjel som en fuldbyrdelse af 
hånen, hadet, jalousien, eller hvad helvede der havde drevet den satan. Om 
ikke direkte, så gennem et helt livs langsom, men vedholdende destruktion. 

Han fejer pilleæskerne tilbage i skuffen. Lukker øjnene et øjeblik, mens han 
forsøger at skubbe tankerne væk og få pulsen ned. Ved, hvad han har brug, 
inden han kører til Stockholm. Det er blevet hans egen form for selvterapi ud 
over et massivt overforbrug af psykofarmaka. Han henter løbeskoene fra en-
treen. Hans faste rute langs søen og gennem skoven renser både kroppen og 
tankerne for de fleste kemiske og mentale affaldsstoffer. Slutter altid med en 
dukkert for enden af bådebroen uanset temperaturen. Jo koldere, jo bedre fak-
tisk. Som om de isnende syle, der stikker over hele kroppen og i ansigtet, virker 
inflammationshæmmende på hans hjerne, hver gang han tænker på sin far. 
Han udfører oftest sit terapeutiske ritual tidligt om morgenen, mens det emmer 
af stilhed. Det er der, han mærker sig selv i naturen bedst. Når han kan høre sit 
åndedrag tydeligere end vinden, sine knasende skridt i skovbunden og duften 
af den fugtige dis, der emmer over søen. Det var aldrig meningen, at han skulle 
have boet her. Det her var ikke hans barndomshjem, og det var også med en 
trykkende ambivalent følelse. Som at bo i bæstets mave. Men måske kunne det 
kun dræbes indefra, havde han tænkt. Hans far købte huset, da han blev alene 
efter morens død. Det var her, han næsten drak sig ihjel, som om hans tilso-
dede karma indhentede ham. Dårlig samvittighed? Næppe. Nok mest af alt 
tomheden efter ikke længere at have et formål. En at komme hjem til, som han 
dag for dag kunne plukke for liv, som fjerene på en høne. For i virkeligheden 
var han nok ikke så respekteret i militæret, som han gav udtryk for, når han 
tronende og med hævet hage hentede flere og flere bajere nede i det lokale 
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systembolag. Hans personlighed skubbede folk væk, og hjemmets fire vægge 
var det eneste sted, han kunne hævde sig. Spille den general, han vel drømte 
om at blive. Da hans kone var væk, var der intet tilbage til ham. Han sygnede 
hen, drak mere og mere og isolerede sig i huset her ude i skoven, og da stjer-
nerne endelig blev pillet af hans skuldre og ceremonierne og fanfarerne ude-
blev, gik det for alvor nedad. 

Huset var kommet som en nødløsning, det bedste af alle onder, på et tids-
punkt, hvor Mark selv var endt ansigt til ansigt med sin fortrængte skygge. Det 
var efter den aften for et halvt årstid siden, han vidste, han måtte væk og have 
en timeout. Orlov og et tørt kommunalt rehabiliteringsprojekt ude i Örebro 
blev løsningen. Og ja, så havde hytten i skoven ved søen bare stået der, tom og 
sjæleløs som en spøgelsesagtig arv og uden hans far i den vel at mærke. Det 
syntes som det optimale tilflugtssted dengang. Ubevidst måske i virkeligheden 
et fortvivlet forsøg på at finde svar i selveste ondskabens bughule gemt blandt 
hans fars hundske levninger. På den måde slipper hans fars formørkelse ham 
nok aldrig, det ved han. Den bor i ham, jager ham som en rabiesbetændt køter, 
og hans største frygt i livet er, at den har besat ham. At han selv ender som sin 
far. Volden. 

Han har fået trukket sweatshirt og løbeshorts på. Strammer snørerne på sko-
ene en sidste gang og tjekker uret på væggen. Bare en hurtig tur. Fuld knald 
på, så kan han nå at være i Solna ved nitiden. Kommer igen til at tænke på 
Rolands ord. Aldrig set noget lignende. Roland har set meget i sine mere end 
tyve år i politiet, ved han, mere end de fleste, men han virkede nærmest skræmt. 

* * * 

Retsmedicinsk, Solna 

- Så godt at se dig. Roland tager fat i Marks skuldre og klemmer kærligt. 
- Lige måde. Mark noterer sig, at Roland er blevet en smule mere rund i an-

sigtet siden sidst. Annett tager sig åbenbart godt af ham, eller også er det bare 
vinterspæk. Han er en tung mand, mest på grund af højden. Mindst et halvt 
hoved højere end Mark og solidt bygget. Politiskjorten strammer lidt mere, end 
han huskede, men ellers er han en ikonisk politibetjent. Velstrøget, autoritær 
og venlig på samme tid. Ubetinget regelret. Mark bemærker også de snigende 
grå stænk i sidehårene. Havde de været der hele tiden, eller lægger han blot 
mere mærke til dem nu? 

Roland slipper taget og sænker smilet en anelse. - Vi ses alt for lidt, Mark. 
- I know, men du kender mig. Han trækker på skuldrene og begynder at rode 

i lommen. Ved ikke efter hvad, en afledningsmanøvre måske. De har kendt hin-
anden i hundrede år, faktisk lige siden folkeskolen. Tredje klasse var det helt 
præcist, da Mark var flyttet til et villakvarter i Hägersten med sine forældre. Han 
husker, at Roland allerede dengang havde været en stor dreng. Større end ham 
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selv i hvert fald, og at han oplevede ham som klassens fornuftige, velopdragne 
dreng, ham alle lyttede til. Mark selv var stille og spinkel som barn. Han var ikke 
faldet til i klassen, gik altid meget for sig selv, måske fordi han allerede dengang 
var flov over sine forældre. Ville aldrig have kammerater med hjem af frygt for, 
at de skulle få øje på forrådnelsen omme bag teatertæppet. Roland havde heller 
ikke mange venner, husker han, selvom alle kunne lide ham. Han var bare ikke 
en af de cool drenge, han var den kedelige, ham man valgte til elevrådet. Der 
gik derfor ikke lang tid, før ham og Roland blev venner. De fandt måske sam-
men i et uskønt lidelsesfællesskab, den usynlige duo, og har faktisk holdt sam-
men lige siden. Med få afbrydelser. Som da Roland startede på politiskolen, og 
Mark startede på psykologistudiet. I en årrække var de gledet fra hinanden. 
Mark havde valgt at uddannede sig videre til kriminalpsykolog og havde haft 
rygende travlt med at tygge sig gennem stakken af lærebøger. Roland var med 
lynskridt på vej til at blive kriminalinspektør og siden kommissær. Samtidig 
mødte han Annett, fik unger og hele molevitten, og deres liv klikkede ikke lige 
så meget længere. Men alligevel, da Mark efter endt uddannelse og et par år i 
forskellige kriminalpræventive institutioner blev specialkonsulent for Stock-
holms Politi, havde deres veje pludselig krydset igen, og det føltes, som om de 
aldrig havde været fra hinanden. Som tidevand finder de altid tilbage, og på 
deres egen kærlige og kejtede måde er de uadskillelige, føler han. De er den 
slags venner, der bare er det hele tiden, uanset om der går måneder eller år 
uden kontakt. Som et gammel ægtepar, der har levet et helt liv sammen, sådan 
føles det nogle gange. - Hvad med dig og Annett ... er hun stadig ovre på Karo-
linska? spørger Mark for at vende fokus den anden vej. 

- På nedsat tid ja. Du ved, Stefan ... han har jo stadig sådan noget ... Roland 
vifter med hånden for at finde det rigtige ord. - Det der med stofskiftet ... det er 
ikke rigtig blevet bedre. 

- Nå for pokker, det er jeg sgu da ked af. 
- Altså det er ikke, fordi det er alvorligt, afbryder Roland. - Det er bare sådan 

status quo, du ved. 
- Men det er vel godt så, eller hvad ... er det ikke? 
- Njoe altså ... vi havde måske bare håbet, at ... Roland kigger ubekvemt rundt. 

- Men any way, du ... jeg har aftalt med Eckberg, at du bliver udlånt. 
- Udlånt? 
Roland går hen mod elevatoren. Nikker med hovedet til Mark, at han skal 

følge med. - På en midlertidig kontrakt, det er det nemmeste. Ikke så meget ad-
ministration og alt det lort. Bare indtil du bliver overflyttet officielt fra Örebro. 

- Fint nok ... så længe jeg ikke bindes op på noget. 
- Overhovedet ikke, det lover jeg. Ingen forpligtelser ud over nogle småting 

omkring tavshedspligt og den slags. 
Elevatordøren skyder op. Roland trykker på andet kælderniveau og vender 

sig mod Mark. - I øvrigt ... vi har briefing ovre på afdelingen klokken ti i morgen. 
Det ville være fint, hvis du kunne deltage. 

Elevatoren sætter i bevægelse med et kort ryk, og Mark kan mærke, han alle-
rede er begyndt at indstille sin koncentration. Måske er det udsigten til igen at 
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skulle nærstudere et lig. Kabinen bremser, og de træder ud i den smalle kæl-
dergang. Rå betonvægge og blændende lysstofrør. Han kender turen, dødsru-
ten kalder de den. Har gået den utallige gange, når han har skulle lave profiler 
på afdøde, det sikreste navigationskort mod de skyldige. Han får altid en ube-
hagelig fornemmelse i kroppen hernede. En blanding af trykken i mellemgul-
vet, som når man er blevet slået hårdt i maven, og en besk smag i munden af 
kadavere i forrådnelse. Hernede er der ikke tale om individer, det er materiale, 
der skal analyseres, intet andet. 

Roland standser op foran den blanke ståldør. - Der er allerede lavet obdukti-
onsrapport, vi afventer blot laboratorieresultaterne, siger han, mens han tager 
fat om Marks skulder og ser på ham. - Men det er ikke det, jeg vil vise dig. Roland 
trækker vejret helt ned i bunden af lungerne, og Mark kan fornemme den 
samme uro som i telefonen. 

* * * 

Mark bliver stående i døren og venter et øjeblik. Sanser med det samme den 
der genkendelige lugt af gæring og forrådnelse, der sætter sig i næsen og i tøjet. 
Stedet giver ham kvalme. 

I en kulisse af pastelgrønne vægfliser og gråt linoleumsgulv sidder retsmedi-
cineren og tager noter ved sit skrivebord langs væggen. Operationsmasken 
hænger løst om halsen. Han vender rundt i stolen og rejser sig med det samme 
for at komme dem i møde. - Kriminalkommissær Wahl minsandten. Der bliver 
aldrig givet hånd hernede, kun hilst med høflige nik. - Og hr. Sander, velkom-
men i de hellige katakomber. 

- Tak, Becker, hilser Roland og returnerer høfligheden. - Det var vores held, 
du var her, det er vi taknemmelige for. Becker lyser op i ansigtet og bider tyde-
ligvis på den lille luns af ros. 

- Du har forhåbentlig været oppe og trække luft, siden jeg var har sidst, ind-
skyder Mark og vover sig langt om længe ind på obduktionsstuen. 

Becker griner. - Arh, der går tid imellem ... men for søren da, du er savnet på 
disse breddegrader. Godt, at du er tilbage. 

Mark ser et øjeblik på Roland og så på Becker igen. - Jeg er ikke tilbage, det 
er helt midlertidigt det her. 

Becker synes at overhøre den sidste sætning. Kigger i stedet studerende på 
Roland. - Du har jo allerede været nede og overvære obduktionen? 

- Vi sidder stadig fast, forklarer Roland. - Og Sander her skal hjælpe os, så vi 
skal have John Doe ud af køleskabet igen. 

- Ja, det sagde du på telefonen. Han ligger allerede klar. Becker vender sig og 
går hen mod stålbriksen. - Stadig ingen identifikation? 

Roland ryster afvisende på hovedet. - Desværre. 
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Becker tager fat i det grønne lagen, der dækker liget, og trækker det med en 
upåvirket bevægelse af til lænden. - Så lad os da se på det. Mark holder vejret. 
Ved ikke, om han ønsker at indånde den dunst, der hurtigt lukker sig om dem. 
- Det, der er værd at se, er herfra og op, fortsætter Becker. - Men jeg har jo lukket 
ham igen allerede. 

- Hvor herre bevares, er Rolands korte kommentar til det syn, der møder dem. 
Kroppen er bleg som en maddike. Syningerne ned langs halsen og brystet er 
opsvulmede og får liget til at minde mere om en lærredssæk. 

Becker står tavs et øjeblik og betragter det nøgne korpus. Som en gardinsælger, 
der har lagt hele sin kollektion frem. - Er der noget særligt, I er interesseret i? 

Roland går helt tæt på liget, mens Mark stadig holder sig et skridt i baggrun-
den. - Dødsårsagen ... den var ganske entydig, kunne jeg forstå på din rapport. 

- Korrekt, primært incisionen i halsen ... ingen øvrige læsioner eller tegn på 
vold i det hele taget ud over de få uskadelige kradsemærker. 

- Hvad med hullet i baglåret? 
- Ligner et stiksår, men ... ja, det er faktisk lidt besynderligt ... prøverne viser 

svage rester af et anæstetika. 
- Bedøvelse? 
- Tyder det på, ja. Den dosis, han havde i blodet, ville have virket totalbedø-

vende inden for maksimalt ti minutter. Først med tiltagende lammelse i ben og 
arme og derefter udbredt svækkelse, slutteligt bevidstløshed. 

- Han må have vidst det, fortsætter Roland. - Derfor han havde så travlt ... inden 
virkningen. 

- Det er spekulationer. 
- Men hvis jeg har ret, hvad skulle han nå? Roland skeler over på Mark. - Kan 

han have været på flugt fra nogen ... jeg mener, indgangssåret er trods alt i bag-
låret? 

- Det kan jeg ikke sige noget om, svarer Becker. - Jeg kan kun give dig de 
faktiske observationer, og jeg kan bekræfte, at der kan have været tale om et 
egentligt skud ... en type ampul. Der er spor efter et tryk omkring såret, hvilket 
har forårsaget blødningen, men intet spor af selve injektionsnålen. 

- Kan vel være faldet ud, mens han forsøgte at løbe videre? 
Becker trækker på skuldrene, og Roland forstår. Klør sig i hovedbunden og 

ser igen kort tilbage på Mark, inden han går tættere på hovedgærdet. - Okay ... 
godt nok, Becker ... og så var der det der sorte. 

- Den sorte væske ja, det er korrekt, det ligger stadig på laboratoriet ... tager 
nok et par dage endnu. 

- Men han havde indtaget det? 
- Ja, så meget ved vi. Der var sporrester i munden ligesom i spiserøret og i 

mavesækken ... eller det der var tilbage af den. Becker tøver lidt og vinker så 
Roland op til hovedgærdet. - Men du kan faktisk lugte det. Han vinker ham 
endnu nærmere. - Hvis du stikker næsen helt tæt på afdødes mund. 

Roland ser undrende på Becker, der nikker ivrigt ned mod det fordærvede, 
blege ansigt, mens han veksler mellem fryd og væmmelse. Roland bukker sig 
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en anelse ind over liget og snuser meget forsigtigt, bange for hvad der rammer 
ham. - Altså, jeg synes ikke rigtig, jeg kan ... 

- Tættere på. Du skal ikke være bange, den dårlige ånde er væk. Det er noget 
andet, du vil bemærke. 

Han læner sig helt ned over liget og snuser kraftigere. Genkender med det 
samme lugten, men kan ikke lige finde det rigtig ord. - Altsåe ... det lugter som 
... umiddelbart nærmest brændt? 

- Netop, jubler Becker. - Det har en helt karakteristisk lugt af svovl og metal, 
ikke sandt. 

- Jo for pokker. Roland trækker hurtigt hovedet til sig igen. - Men ... der lugtede 
jo også sådan i lejligheden, da vi fandt ham ... som om han var brændt op indven-
dig fra. Kunne vel også have noget med det at gøre? 

- Hmm, ja. Becker tager brillen af og bider i stangen. - Det er temmelig besyn-
derligt. Faktisk ikke noget, jeg har set før. Roland nikker bekræftende over til 
Mark. Det han sagde i telefonen. - Det er korrekt, at det ligner, han er blevet 
forbrændt, fortsætter Becker. - Men det er ikke en ild som sådan, mere en form 
for ... kemisk forbrænding, hvis du forstår. 

- Ikke rigtig, må jeg indrømme. 
- Som om noget indefra har brændt sig ud gennem ribben og organer. Becker 

sætter brillen tilbage i panden. - Det vil ikke overraske mig, hvis det har noget 
med det her sorte stof at gøre. Helt præcis hvad, må vi afvente. 

Roland trækker sig væk igen. - Lyder som noget giftigt stads. Alligevel føler du 
dig sikker på, det ikke har været dræbende? 

Becker henter nogle fotos fra skrivebordet og stiller sig tilbage ved ligets over-
krop. Ser med et hurtigt blik over på Mark. Holder det ene billede op og peger 
på noget, der mest af alt ligner blodigt kødfars. - Jeg har foretaget et sagittalplan, 
og som det fremgår, er der tale om to serielle snit udover den overfladiske per-
forering ned over brystkassen. Først et cirka tredive millimeter posterior snit 
lige under pharynx, proksimalt til oesophagus, defineret som indgangssnittet. 
Dette fortsætter herefter i et inferior snit fra øvre pharynx og langs collum helt 
ned til clavicula. 

- Kan vi få det en gang til, og så på et sprog for os andre, du ved, sukker Roland 
opgivende. 

- Ja undskyld, naturligvis. Becker peger på ligets hals. - I kan faktisk stadig se 
det rimelig tydeligt. Han lader pegefingeren følge syningerne. - Kniven stikkes 
ind her øverst i svælget til venstre for spiserøret, hvorefter den trækkes i et lodret 
snit hele vejen ned til kravebenet. 

- Og du skriver, at døden indtræffer nærmest øjeblikkeligt? 
- Det der sker er, at blodtrykket falder drastisk i forbindelse med snittet. Krop-

pen går normalt i hypovolæmisk chok, men blodtabet er foregået så akut, at 
afdøde har mistet bevidstheden ganske hurtigt ... jeg vil tro efter få sekunder ... 
og døden er klinisk set indtruffet efter mindre end tyve sekunder, er min vur-
dering. Han tøver lidt, og ser igen tænksom ud, inden han fortsætter. - Det in-
teressante er, at både trachea og oesophagus er ubeskadiget ... luftrør og spise-
rør ... det vidner om en uhyre præcision og anatomisk viden. 
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Mark, der indtil nu har været tavs, træder frem mod briksen og afbryder. - Hvis 
det har været motiveret, ja. Han ser over på Becker og dernæst igen ned på liget. 
- Altså med vilje. 

- Det kan næppe tilskrives held, svarer Becker. - Halspulsåren er perforeret på 
langs i et snit på omkring tolv centimeter. Det ville kræve en meget sikker hånd, 
tro mig. Becker går hen og lægger de to fotos tilbage i mappen og vender sig så 
igen mod Roland og Mark. - Analysen af snittene viser også, at det har været 
udført med en vis styrke og hurtighed. Kan kun være med fuldt overlæg. 

- Med en sikker viden om, hvor snittet skulle lægges? spørger Mark. 
- Netop. Han har uden tvivl ønsket, at det skulle gå hurtigt ... altså at dø hur-

tigst muligt. 
Roland løfter øjenbrynene og ser skeptisk på Becker. - Øhm ... spol lige tilbage 

der, altså ... ønsket at dø, siger du? 
- Ja, det er vel antageligt i betragtning af at ... Becker synes forundret. - Ja altså, 

at det jo var selvmord. 
- Selvmord? Roland ser spørgende på Becker. - Men, vi har jo ikke slet ikke 

afgjort endnu, om der var tale om ... 
- Selvmord, jo jo det er der slet ingen tvivl om. Det står jo også i mine seneste 

noter til rapporten. 
- Det har jeg så ikke set endnu, men ... altså skal jeg forstå dig sådan, at du 

siger, det med sikkerhed var selvmord? 
- Det er det, jeg siger ja. Det er uden for enhver tvivl. Becker går igen hen til 

skrivebordet. Roder i sine papirer, der ligger i en række velsorterede bunker 
langs væggen, og vender tilbage med et enkelt ark. Står et øjeblik og kigger ned 
i papiret med læsebrillen ude på spidsen af næsen. Skubber den op i panden 
og ser på Roland. - Når vi sammenholder fingeraftryk, håndstilling og så videre 
kan vi tegne en særdeles præcis model for bevægelsen og de anatomiske positi-
oner. Det ville være langt mere arbitrært i tilfældet af en sekundær aktør ... ger-
ningsmand ... og endnu vigtigere, at den præcision, der var tale om, i øvrigt ville 
være umulig at udføre under sådanne konditioner. Han holder en ganske kort 
kunstpause. - Men vigtigst af alt, så var vi jo nødt til nærmest at brække hånden 
fri fra gerningsvåbnet, da fingrene var låst fast i knogler og sener. Altså, som om 
han har spændt i kramper om grebet. Hånd og skæfte var endvidere dækket af 
blod uden øvrige aftryk overhovedet. Becker spidser munden og nikker selvbe-
kræftende. - Nej, det er med sikkerhed afdøde selv, der har udført snittet. 

Både Mark og Roland står tavse og ser måbende på Becker, dernæst på liget 
og til sidst på hinanden. Roland er uden tvivl den, der er mest overrasket. - Så, 
bare lige for at få ... altså, hvis det er selvmord, som du hævder ... så bryder det 
jo fuldstændig med, at han skulle være blevet forfulgt. 

- Det er jeres hovedpine. 
- Klart, jeg havde måske bare håbet på, at ... Roland sukker langsomt. Ser med 

et tomt og lettere opgivende blik over på Mark. - Hvad får du ud af det? Han 
peger med en fejende bevægelse på liget. Mark står bøjet ind over afdøde, mens 
han med højre pegefinger ganske langsomt føler hen over et mindre ar på in-
dersiden af ligets håndled. - Mark? gentager Roland. 
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- Mhmm. Uden at kigge op vifter han med venstre hånd. - Papir og en pen. 
Becker ser først måbende på Roland og så tilbage på Mark. - Papir ... ja natur-

ligvis. Han river en lap ud af sin notesbog og rækker det sammen med en blyant. 
Mark lægger papiret ned på arret og begynder at tegne det i en tyk streg. Skra-
verer flere gange, så det bliver tydeligere. Becker og Roland ser til, uden et ord. 
Mark retter sig endelig op, rækker blyanten til Becker og træder et halvt skridt 
tilbage. - Hvad er det her? spørger han og ser på Becker. 

- Øhh. Becker drejer ligets arm en anelse og kigger studerende på arret. - Altså 
det er ikke noget, jeg har noteret.  

- Men det er et ar, ikke? 
- Det skulle jeg mene. 
- Kunne det være en tatovering, der er blevet fjernet? 
- Ikke på den måde der. Becker peger med fingeren på fugerne. - En tatove-

ring efterlader røde aftryk, men ikke ar som her. Det der er skåret ind i huden. 
- Som med en kniv for eksempel? 
- For eksempel ja, men det er gammelt. 
- Kan man se det? 
- Arret er hærdet og lysnet. Det der er skåret ind i huden for mange år siden. 
- Hvad siger du, Roland? Mark ser over på ham. 
Roland træder også et skridt nærmere. - Det ligner et mønster ... eller et tegn 

af en slags, gør det ikke? 
- Det kunne minde om et slags kors. Mark kigger skiftevis på sin tegning og 

de knoldede kødfuger. - Eller et bogstav ... et ottetal, svært at se, synes jeg.  
- Ikke sikkert, det har noget med sagen her at gøre jo. Roland løfter øjenbry-

nene og trækker på skuldrene. - Hvis det er så gammelt, mener jeg. 
- Folk får jo tatoveret alverdens symboler, siger Becker og føler igen med tom-

melfingeren hen over arret. - Noget de har set på en ferie til Nepal eller et ord-
sprog som forløser deres higen efter en identitet og en mening med livet. 

Hans nedladende tone er uden tvivl født af et langt liv under jorden, tænker 
Mark. Hernede hvor håbet er vasket af med sprit, og himlen er erstattet af hvid 
neon. Mark ser endnu engang på sin papirlap med aftegningen af mønsteret 
og stikker den i lommen. - Well ... intet af alt det her er tilfældigt, det synes ret 
indlysende. 

- Hvordan mener du? 
- Ja altså, hvis snittene i halsen er udført bevidst for at dø hurtigst muligt ... og 

han alligevel tager sig tid til først at drikke det der tjære og dernæst at sprætte 
sig selv op hele vejen ned over brystet, forstår du ikke, hvad det betyder? 

- Mmm ... njae altsåe ... 
- At det er udført med et formål. Enten som en besked, et statement eller 

måske en form for ritual. Mark bliver mere ivrig. - Hvis du kan finde formålet, 
Roland ... ritualets ophav, så kan du måske også finde din forsvundne kvinde. 

- Og hvor kommer det der ar så ind i billedet? 
- Jeg har ret meget på fornemmelsen, at det har noget med det hele at gøre. 
De står alle tre uden at tale en stund, indtil Roland bryder tavsheden. - Ved 

gud altså, det bliver sgu mere og mere bizart, det her. Han klør sig igen i 
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hovedbunden og lader hånden hvile i nakken. - Jeg mener, hvad i alverden får 
en person til at storme ind i et andet menneskes hjem bare for at tage sit eget 
liv på sådan en afsindig måde? 

- Hvilket jo forresten leder til det aller vigtigste spørgsmål, der åbenbart stadig 
står tilbage, siger Mark. Roland og Becker ser spørgende på ham og afventer en 
fortsættelse. - Ja, altså for pokker ... hvem er han? 

* * * 

Roland stiller sig med ryggen op ad sin blå Volvo. Nikker til Mark, der er ved 
at låse sin egen bil op et par båse derfra. - Hvad så?  

Mark vender rundt og trækker på skuldrene. - Hvad så hvad? Han stikker 
hænderne i lommen og skutter sig. Kulden får dem begge til at sitre, og deres 
kroppe til at emme.  

- Ja til det hele. Sagen her, det der mønster, selvmord, forsvunden kvinde. Det 
hele, Mark, hvad siger du til det? 

Mark svinger bilnøglen i hurtige rotationer omkring pegefingeren. - Jeg ved det 
sgu ærlig talt ikke. Han retter sig op, åbner bildøren og tøver nogle sekunder, 
inden han igen vender sig mod Roland. - Men hvis vi siger, jeg er på, så ... 

- Hvis? afbryder Roland og slår spørgende ud med armene. 
- Hvis ja ... så er der en vigtig ting. 
- Sig frem. 
- Vi er nødt til at få frie hænder. 
- Naturligvis. 
- Jeg mener helt fri hænder. 
- Så frie, de kan blive ... du kender hele maskineriet lige så godt som jeg. 
- What ever, jeg refererer kun til dig, Roland. 
- Det ved du godt, jeg ikke kan. 
- Jeg mener det. 
- Du refererer til mig, jeg refererer til Eckberg ... ender samme sted. Roland 

gnider sig på armene af kulde og sætter sig ind i sin bil. Starter motoren og fyrer 
helt op for varmeblæseren. Mark banker på sideruden og gør tegn til, at han 
skal rulle ned. - Hvad? 

- En ting mere, råber han for at overdøve blæseren. 
- Lad det for guds skyld være en kold pils ovre på Barbaren, griner Roland og 

blinker til Mark. 
- En briks. 
- En hvad? 
- En briks. Sådan en man kan sove på. 
- Hvad i alverden skal du med den ... tænker du at sove inde på stationen? 
- Jeg tager jo ikke tilbage til Hästnäs hver dag. 
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- Nej klart, men du kan da bo ude hos Annett og mig så længe. Det sagde jeg 
jo også i ... 

- Arj det tror jeg sgu ikke. Jeg skal ikke nulres ind i jeres familieidyl, jeg er 
allergisk over for den slags, ved du godt. 

- Men du sover hos os i nat. Så må vi finde den der briks i morgen. 
Mark klapper på Rolands dør og går tilbage mod sin bil. - Selvfølgelig. Skal 

bare lige have renset tankerne, du ved ... turbulent dag.  
- Men du kommer? insisterer Roland. 
- Ro på, jeg kommer. Mark sætter sig ind og smækker døren. Kan ikke lade 

være med at grine og ryste på hovedet, mens han bakker ud fra parkeringsbåsen. 
Roland er et kærligt fjols. Elsker ham mere, end han husker at fortælle ham. 

Han venter et øjeblik, til Roland er kørt i forvejen, og de røde baglygter er 
ude af syne. Åbner en frisk æske Paxil og klikker to kapsler ud. Krøller indlægs-
sedlen sammen og smider den på gulvet. Han kommer ikke til at sove meget i 
nat, fornemmer han, der er noget andet, der trækker i ham lige nu. Som en 
understrøm. 

* * * 

Nybroplan, Stockholm centrum 

Mark kan skimte den gyldne oplyste facade af Dramaten i bakspejlet. Han trom-
mer rastløst med fingrene på rattet. Ved, at han burde lade være, men beslutter 
sig alligevel for at gøre det. Efterlader bilen ved Strandvägen og går det sidste 
stykke med kraven trukket op over ørerne. Kan ikke risikere at blive genkendt 
hernede. 

Vejret er skiftet hurtigt i løbet af aftenen. Det er under frysepunktet nu, kan 
han mærke i huden og se på sin kondenserende ånde. For hvert skridt han 
tager ned ad Artillerigatan, og jo mere han nærmer sig, fornemmer han utryg-
heden. Som skygger, der kryber langs murene og indhenter ham, hver gang 
han vender ryggen til. De kommer fra hustagene, fra afløbene og fra de mange 
mørke vinduer. De hvisker til ham, at han skal vende om. 

Han standser ved hendes opgang og ser skiftevis til siderne. Gaden er stille 
lige nu. Fyldt med falsk håb, men stille. Alle, der har et ærinde her på dette 
tidspunkt, vælger at være anonyme og holder sig fra gadelamperne. Han ved, 
at skyggerne har ret. Han skal ikke være her, ikke nu, men savnet og længslen 
efter hende er som en sugende afhængighed. 

Han træder et skridt ud på vejen for at kunne se helt op til tredje sal. Det ene 
af hendes vinduer er oplyst, og han venter for at se, om der skulle være bevæ-
gelse. Om hun er alene. Går tilbage til dørtelefonen og læser på skiltet ud for 
tredje til højre. Han har ikke været hos Katja i flere måneder, har end ikke kon-
taktet hende, men tænkte alligevel på hende som det første, da Roland bad ham 
komme til Stockholm. Han mærker en lettelse over at se, at hendes navn stadig 
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står på skiltet. Holder fingeren løst på knappen. Blot et kort tryk, og han vil 
kunne høre hendes stemme. Det er det eneste, han har brug for lige nu. Mær-
ker ingen lyst til sex, kun behovet for at føle, at hun stadig er i hans liv. At hun 
stadig er en mulighed. 

Hun kan jo have kunder lige nu, ved han. Det er sen aften, og der er stor 
sandsynlighed for, at hun arbejder, det må han respektere. Selvom om hun er 
den eneste i hans liv, ved han godt, at han er en blandt mange i hendes. Alt for 
mange. Han mangler selv evnen til at skabe den slags illusioner, der gør men-
nesker i stand til at leve et liv uden at gå fra forstanden. Noget hans far havde 
frarøvet ham som det første i livet. Mærkværdigt nok er det kun hos hende, han 
stadig evner at fastholde en illusion. Måske, fordi han har så oprigtigt brug for 
den, eller måske fordi den er sand. Hun behandler ham i hvert fald som en 
elskende og som en fortrolig. For ham fylder hun et tomrum ud ingen andre 
kan, og han føler, han kan være sig selv sammen med hende, fri af omverden 
og fri af forventninger. Tabet af denne eneste illusion ville udslette ham ende-
ligt. Oftest betaler han blot for at få lov til at sove hos hende og vågne op med 
hende. Nogle gange for at snakke den halve nat, og nogle gange for at få ud-
drevet et seksuelt overtryk, som var det en satanisk besættelse. 

Han tøver. Holder stadig fingeren på knappen, men mærker en anspændt 
fornemmelse i kroppen. Ikke uro, men noget der hele tiden stjæler hans op-
mærksomhed og stikker til ham. Spørgsmål, der ikke vil slippe. Som når der 
mangler et spillekort i bunken. Du ved først hvilket, når alle kort er vendt. Han 
ombestemmer sig. I aften er ikke det rigtige tidspunkt. Han skylder hende mere 
opmærksomhed, end han kan give hende lige nu, en forklaring, og han ved, at 
han ikke kan falde til ro foreløbig. Kun hvis han sluger endnu en håndfuld pil-
ler, hvilket blot vil sløve hans sind yderligere, og det er det sidste, han har brug. 
Tankerne om Rolands sag er allerede begyndt at rotere og mutere, og der er 
noget, der forstyrrer ham. Noget, der ikke stemmer. Roland havde talt om den 
forsvundne kvinde. Flygtet? Han havde også talt om datteren, de fandt i skabet. 
Apatisk. Og om manden, der trængte ind i lejligheden. Forfulgt, forhastet og 
forgiftet. Becker havde talt om selvmord, determination og anatomisk præci-
sion. Og så var der mønsteret på håndleddet. Et ritual eller en besked? Det 
hvirvler rundt som en myggesværm, og i hans underbevidste logiske udregning, 
matcher det ikke. Ligningen kan ikke gå op. Der mangler en afgørende varia-
bel, og han er nødt til at vende alle kortene for at finde den. Hvis pigen har set 
noget som helst, så ligger svaret gemt et sted inde i hendes traumatiserede lille 
sind. Nøjagtig som Roland havde sagt i telefonen, hun kan være et hovedvidne. 
Spørgsmålet er bare, hvad hun overhovedet kunne se der fra bunden af et skab? 
Svaret kan ikke vente til i morgen. Briefing klokken ti, det er for sent. 

Han træder væk fra opgangen og ud på gaden igen. Kigger en sidste gang 
op. Lyset er blevet slukket, så er hun måske alligevel alene. Tanken varmer, 
og han lader den få lov at blive, mens han begynder at gå tilbage mod Nybro-
plan. Henter sin lommelygte i bilen og fortsætter til fods. Ignorerer alle 
skingre alarmklokker om, hvor usigelig dumt det er, det han har besluttet sig 
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for, og fortsætter videre ned ad Hamngatan, over Sergels Torg, med kurs mod 
Klara Västra Kyrkogata. 

* * * 

Døren til bagtrappen binder, og han bemærker også, at låsen er ødelagt. Ser 
ud til at være brækket op. Han ser tilbage mod parken for at sikre sig, at han 
ikke har selskab, og smutter hurtigt og lydløst ind i opgangen. Gadens susen 
forsvinder, og kun lugten af træmaling og gammel cigaretrøg bryder mørket. 
Trinene knirker, selvom han træder meget varsomt. 

Han standser ud for den smadrede dør, nu dækket af en finerplade. Undrer 
sig et øjeblik over, at hængelåsen er åben, inden han skubber pladen til siden 
og kravler under politiets gule plastikbånd. Går forsigtigt gennem køkkenet, 
standser i mellemgangen og orienterer sig. Hoveddør til højre, et badeværelse 
overfor og stuen lige fremme. Der er dunkelt i lejligheden, og kun et svagt blegt 
lys fra gadelamperne ude på Västra Kyrkogata rammer de hvide vægge i et isblåt 
skær. Han står helt stille og lytter. Lukker øjnene og snuser langsomt ind. Fug-
tigt. Jordslået. Brændt. En vandhane, der drypper med lange pauser. Stemmer 
fra en anden lejlighed. Et tågehorn nede fra havnen. Fjernt. Hans eget ånde-
dræt. 

Han fortsætter ind i stuen. Kan fornemme det store mørke område på gulv-
tæppet og træder uden om. Standser igen, tænder lommelygten og panorerer 
rundt. Noterer sig hurtigt de vigtigste fikspunkter. Flænset karm, smadret tele-
fon, blod og tydelige tegn på kamp eller tumult. Et gardin er flået halvt ned. En 
smadret vase på gulvet ved bogreolen. Knust glas i plakatrammen på væggen. 
Det ser ud til at være gået voldsomt for sig. Han lyser på plakaten. Victoria! De-
struccion total del fascismo, står der med røde versaler sammen med de allieredes 
flag over et ødelagt svastika. Formodentlig et genoptryk fra anden verdenskrigs 
afslutning. 

Blodet midt på gulvet kan ikke undgå at tiltrække sig hans opmærksomhed. 
Kontrasten mellem det lysegrå gulvtæppe og det sortrøde blod giver ham en 
ubehagelig følelse i maven. Ikke, fordi han skræmmes af blodet i sig selv, det 
har han set meget af i sin tid for politiet, men det er, som om en kold usynlig 
tåge flyder gennem hele lejligheden og samler sig omkring denne mørke plet. 
Han ved udmærket godt, det er ren indbildning, og at kulden kommer fra den 
åbne bagdør i køkkenet og tågen fra hans egen kondenserende ånde. Han be-
mærker samtidig også den brændte lugt, som Becker og Roland talte om. Svovl 
og metal, nærmest som nytårskrudt blandet med grillet kød. 

Han sætter sig ned på knæ. Læner sig ned mod gulvet og lægger hovedet på 
skrå. Lyskeglen får det indtørrede blod til at glimte som krystalliseret sukker. 
Han bemærker også de to hjerteformede områder i hver side af den enorme 
pøl af blod. Det er tydeligt, at der har siddet to personer over for hinanden her. 
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Formodentlig på knæ eller med foldede ben, mens blodet dannede søen om-
kring dem. Den afdøde til venstre og kvinden til højre, det var sådan, teknikerne 
havde konkluderet, fortalte Roland. Analyser fra prøverne på blandt andet hår 
og blod bekræftede, at det var den kvindelige beboer, der havde siddet der.  

Han følger blodsøen rundt langs bredden med lyskeglen. Helt fin og næ-
sten ubrudt, ingen udtværinger. Må betyde, at de har siddet meget ubevæ-
gelige. - Hvad fanden er der foregået her, kære venner? hvisker han for sig selv. 
Hvorfor i alverden skulle hun have siddet helt passiv i denne stilling over for 
manden, der kort for inden splintrede døren og kom stormende ind i lejlighe-
den? Først voldsom kamp og så helt stille. Hvis der virkelig er tale om selvmord, 
er det ganske besynderligt, at hun sidder helt ubevægelig over for ham. Er hun 
bevidstløs? Hvad skal han bruge hende til? Mark kradser sig på kinden. Lignin-
gen i hans indre regnestykke går stadig ikke op. Der er endnu for mange ube-
kendte, og en variabel mere er netop kommet ind. 

Teknikerne har undersøgt alt, og han ved, at de har været grundige. Kunne 
blandt andet konstatere, at kvinden øjensynligt har forladt lejligheden uden 
nøgler, pung og overtøj, spørgsmålet er bare hvorfor? Han forsøger at ordne 
tankerne. Kvinden var til stede, mens manden tog sit liv, det er afgørende. 
Så hun flygtede altså ikke, fordi han brød ind, hun har først forladt lejlighe-
den, efter han tog sit liv. Men det giver bare ingen mening, for på det tids-
punkt har truslen jo været ovre, hvilket leder til næste spørgsmål. Hvis trus-
len er ovre, hvorfor skulle hun så overhovedet forsvinde som dug for solen 
uden sin datter? Og midt i dette blodbad ovenikøbet, hvilken mor ville gøre 
det? Han kan fornemme, at svaret er her et sted, men kan ikke få kausalite-
ten til at passe i den rigtige rækkefølge. Pillerne og trætheden gør, at han 
har svært ved at koncentrere sig.  

Han rejser sig. Lader igen lyskeglen panorere rundt i stuen, hen over vindues-
karmen, sofaen, spisebordet og skænken. Standser ved bogreolen. Alle tre bind 
af Das kapital og ellers en blanding af svensk og spansk litteratur. Krimier, bio-
grafier og især børnebøger. - Belæst, Serina Vasquez, det må jeg give dig. Han 
kradser sig igen på kinden og noterer sig de spirende skægstubbe. Havde ikke 
nået at barberet sig, inden han hastede til Stockholm. Kunne også godt bruge 
et bad efter løbeturen ved nærmere eftertanke. Husker pludselig på, hvad han 
kom efter. Skabet hvor de fandt pigen. Han retter lyskeglen frem for sig og stil-
ler sig i den åbne dobbeltdør ind til soveværelset. Gardinerne er trukket for, og 
intet lys fra gaden slipper ind her. Han løfter lygten op i hovedhøjde og lyser 
rundt i rummet. På væggen over sengen kan han ane en plakat hæftet op med 
tegnestifter. - Che Guevara ... Hasta la victoria siempre, hvisker han lavt for sig 
selv, da han genkender det sorthvide portræt med den røde baggrund. Mod 
sejren altid, hvis han husker korrekt. Overalt på væggene er klistret farverige 
børnetegninger op med tape. 

Han skal til at træde ind i værelset, da det giver et sæt i ham. En lyd? Som om 
der var noget, der bevægede sig. Han træder instinktivt et halvt skridt baglæns 
igen. Mærker pulsen stige. - Hallo? Han kniber øjnene sammen og ser ind i 
mørket, mens han flakker rundt med lyskeglen. - Er her nogen? Ingenting. Han 
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slår det hen. Kan være træk, der blafrer i alle tegningerne på væggen, et eller 
andet. Han træder frem igen og løfter lyskeglen. Mærker chokket skyde adre-
nalin ud i blodårerne som tusind stikkende nåle. Et ansigt. Øjne, der stirrer kun 
en armslængde fra ham. 

Han er ved at snuble over dørpanelet bag sig. Taber lygten. Bukker sig og 
famler efter den, mens han trækker sig baglæns. Kan høre hurtige skridt, der 
kommer mod ham. Blodet hamrer i halsen og mod tindingerne. Øjeblikket ef-
ter blændes han af et flammende blink som fra en kamerablitz. Han kan intet 
se, er helt blind, og skikkelsen, der kommer mod ham, er kun en skygge. Han 
bliver skubbet hårdt. Falder baglæns, ramler ind i en standerlampe og vælter 
omkuld. Gnider sig i øjnene og forsøger at komme op igen. Mærker slaget mod 
panden. En knytnæve eller en albue. Han kan stadig intet se. Fægter ud med 
armene for at skærme sig. Kommer op på knæ og får fat i noget. Et bukseben 
måske. Forsøger at trække sig op, men mærker endnu et slag. Denne gang knal-
dende hårde knogler mod tindingen. Han synker sammen. Smager salt og me-
tal sammen med en skinger hvinen for ørerne, som et tandlægebor. Rammer 
sofabordets kant i sit fald og mærker det filtede gulvtæppe mod kinden og un-
derlæben, inden det sortner helt. 

* * * 

Mark ruller rundt på ryggen og tager sig til panden. Det pulser stadig i halsen 
og for tindingerne. Han tørrer savl af mundvigen. Har han været væk? Og i så 
fald, hvor længe? 

Han retter sig op på albuerne. Kommer i tanker om, hvad der skete. Springer 
hurtigt på benene og bakker tilbage mod endevæggen i stuen. Lytter helt stille. 
Ingen tegn på liv, hverken i stuen eller i soveværelset. 

Hans syn er vendt tilbage, og han finder lommelygten på gulvet. Sætter sig 
over i sofaen, læner sig tilbage og synker helt ned i de bløde brede læderpuder. 
Det føles rart. Han tager en dyb indånding og lader luften sive langsomt ud 
gennem mundvigen. Forsøger igen at få styr på sine tanker. Hvad fanden skete 
der? Der havde været en person inde i soveværelset. Han roder i lommen efter 
sine piller. Fumler med æsken og får trykket to kapsler ud. Sidder med dem i 
hånden, men tøver. Han må samle sig og holde hovedet klart lige nu. Det er 
efterhånden blevet til en naturlig refleks, en usund en af slagsen, som Pavlovs 
hunde. Hver gang han føler uro eller stress, griber hans autopilot ud efter pil-
lerne. Er nødt til at få styr på det lort, tænker han og stikker dem tilbage i lom-
men, bare indtil videre. 

Det var en mand, så meget er sikkert. Højere end ham selv og en hel del tun-
gere og stærkere. Og blitzen, hvad i alverden gik det ud på? Kunne det være en 
journalist? Nærliggende, men samtidig ulogisk. Det er pisse ulovligt at bryde ind 
på et gerningssted. Og overfald, det kan koste pressekortet og en fængselsdom. 
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De ville heller aldrig kunne bruge billederne, ingen historie, det giver ikke me-
ning. Han var tydeligvis også panisk, ekstremt voldsom og determineret på ikke 
at blive set, komme væk i en fart. Men hvis ikke journalisten, hvem i alverden 
så? En der har interesse i sagen og som er villig til at løbe så høj en risiko. 

Han mærker trætheden komme buldrende som en tordenfront. Det må være 
efterdønningerne fra slaget. Han klasker sig på kinderne, ruller skuldrene 
nogle omgange og vrider hovedet og nakken til begge sider. Skal bare lige sidde 
et øjeblik. Han lukker øjnene og læner hovedet tilbage. Lader musklerne i pan-
den løsnes. Tankestrømmen begynder straks igen. Kommer krybende helt af 
sig selv, som tidevand. Hvorfor kom selvmorderen ikke ind ad hoveddøren? Og 
hvorfor smadrede han bagdøren? Fordi de ikke kendte hinanden, og fordi han 
havde uhyre travlt. Hastværket understøtter, at han blev forfulgt, måske lige frem 
jaget, derfor skuddet i baglåret, men selvmord giver ingen som helst mening. 

Han forsøger igen at dirigere sin opmærksomhed over på selve grunden til, 
at han overhovedet tog herover. Tænder lommelygten, får møvet sig op fra so-
faen og går med forsigtige skridt tilbage mod soveværelset. Denne gang noget 
mere på vagt og med paraderne oppe, selvom han udmærket ved, at skyggen 
fra før er over alle bjerge. Voldsomheden syntes udelukkende at skulle sikre 
hans flugt. Havde han villet gøre ham mere ondt, var han sgu nok ikke vågnet 
igen. 

Han finder kontakten på væggen bag døren, og en kugleformet lampe af 
hvidt rispapir tænder over dobbeltsengen. Han kan nu tydeligere se alle de far-
verige børnetegninger på væggene og Che Guevara over hovedgærdet. Hans 
blik fanges med det samme af billedrammen på kommoden foran vinduet. De 
gyldne, hvirvlede udskæringer på det rødbejdsede træ indrammer et foto af en 
kvinde og en lille pige. Kvinden ser ud til at være sidst i tyverne, pigen et sted 
mellem fire og fem år. Det er taget om sommeren, kan han se på deres påklæd-
ning, eller i hvert fald et varmt sted. De sidder på en bænk med hvidt stålgelæn-
der og blåt hav i baggrunden. Kunne være ombord på et skib. De har begge 
langt sort hår og dybe brune øjne. Pigen har håret i hestehale, kvinden sit løst 
ned over skuldrene. Hun læner sit hoved ind mod pigens, og ud over størrel-
sesforholdet og alderen, ligner de hinanden til forveksling. Han krænger bag-
pladen af, piller fotoet ud og smider rammen ned i øverste kommodeskuffe. 
Rammes af en sødlig og frugtagtig duft fra parfumeflakonerne, der ligger blan-
det sammen med trusserne i skuffen. Han snuser ind med lukkede øjne et kort 
øjeblik og forstiller sig, at duften kommer fra hendes blafrende hår, der ude 
ved havet på billedet. Han koncentrerer sig om at sanse hendes fært som en 
sporhund, inden han knalder skuffen i. Vender sig og ser igen rundt i sovevæ-
relset, mens han hektisk slår billedet mod håndfladen. - Der er ingen tvivl om, 
at kvinden bor alene med sin datter, siger han lavt. - Og det her er deres fælles 
værelse. Teknikerne havde allerede konkluderet, at der ikke var de mindste 
spor af en mand i hjemmet. Ingen former for prævention, ingen skægstubbe i 
afløbet, intet vasketøj i kurven, ingen billeder i pungen, ingenting overhovedet. 
En alenemor fra Mexico, der læser Karl Marx og i øvrigt ikke har noget TV, 
hvilket var noget af det første, han registrerede, da han kom ind. Men til 
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gengæld børnebøger og tegninger overalt. Han stikker fotoet i inderlommen 
og går hen til garderobeskabet. Kigger undersøgende på det, mens han overve-
jer, hvor meget sådan en seksårig pige egentlig fylder, vel at mærke når hun 
sidder krummet sammen i bunden af et skab. Hun må være en lille en af slag-
sen, tænker han. 

Jalousilågen til skabet står halvt åben. Han bukker sig og kigger ind mellem 
lamellerne. Konstaterer, at der lige akkurat er afstand nok til, at man faktisk kan 
se igennem i en tynd smal linje. Han mærker ængsteligheden og modstanden 
vokse. Ønsker han overhovedet at få bekræftet, det han kom efter? Han bliver 
i tvivl. Er hun et vidne, så kan hun hjælpe dem med at finde hendes mor og den 
tredje mand. Måske ham, der lige har knaldet ham omkuld. Alligevel håber 
han, at han tager fejl, at hun er blevet skånet fra den rædsel, der er foregået 
inde i stuen. 

Han lægger sig ned på gulvet og kigger ind under nederste hylde, der hvor 
hun havde gemt sig. Der er tomt. Hele skabet er tømt af teknikerne, men aller 
bagerst inde mod bagvæggen får han øje på en lille plysset bamse. Han strækker 
sig og får fat i den. Hun må have haft den med, da hun gemte sig. Husket den, 
da det hele brændte på. Den må betyde meget for hende, tænker han. Pis, at 
de har glemt den. Sikker på, hun savner den lige nu, hvor hun end er. På en 
eller anden klinisk institution, alene, kun omgivet af hvide lagener og kitler. 

Han lægger bamsen til side og vender sig om på ryggen. Skubber jalousilågen 
helt op og puffer sig op mod skabet. Drejer sig en anelse og ser ind mod stuen 
i samme synsvinkel, som pigens må have været. Hårene rejser sig på armene og 
i nakken, og kold sved trækker op over ansigtet. Han kan se i en lige linje, derfra 
hvor han ligger og ind til blodpølen. Det spinkle ufrivillige håb afløses af en 
tung sorg, han slet ikke genkender. Har hun siddet gemt i dette skab den aften, 
kunne hun have set det hele. Det HELE. Hun må have været så bange og sam-
tidig så uforstående. Den slags her giver ingen mening for så lille et barn. Ikke 
noget at sige til, at de har skærmet hende fuldstændig, og at hun ikke må få 
kontakt med nogen som helst. Hans strube strammer til og stjæler ilten fra ho-
vedet. Han må ud, kan ikke være her mere, dette forbandede sted. Hvad fanden 
er det, han har sagt ja til? Skulle være blevet ude ved søen i skoven og ved sin 
fredelige dvale i kommunen. Det her, det kan han ikke rumme, ikke nu. Han 
stormer gennem stuen og videre ud i entreen. Standser brat. Pis, var lige ved at 
glemme det måske vigtigste i sagen lige nu. Bamsen, han skal huske bamsen. 

* * * 

Dødsgangen, SIZO 1-fængslet i Minsk, Hviderusland 

- Lad mig dø nu. Han dunker panden mod ståldøren. - Jeg ber jer, lad mig dø 
nu. Han bliver stående helt stille og lytter, ingen reaktion. Aldrig nogen reak-
tion, de har glemt ham.  
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Han vender rundt. Kniber øjnene sammen og samler sig, inden han igen stil-
ler sig i position i cellen. Begynder at gå fremad med langsomme, slæbende 
skridt. - Den der sår i kødet, messer han med et tomt blik, mens han følger de 
nedslidte furer i gulvet. Altid samme rute, samme mønster igen og igen. - Skal 
høste fordærv af sit kød. Og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. 
Han er tilbage ved start og begynder forfra. Den ene fod foran den anden hele 
vejen rundt på de få kvadratmeter, han har at gøre godt med her. - Den, der sår 
i kødet, skal høste fordærv af sit kød. Og den der sår i Ånden, skal høste evigt 
liv af Ånden. Den, der sår i kødet ... Han standser og lukker øjnene. Trækker 
vejret hurtigt og i korte ryk gennem næsen. - Den, der sår i kødet ... Han knuger 
hænderne og spænder til, presser læberne sammen og bliver stående ubevæge-
lig længe. Hjertet hamrer hårdt mod indersiden af brystkassen. 

Han slår øjnene op og går med hurtige skridt frem mod ståldøren. Tager fat 
i håndtaget og begynder at ruske voldsomt. Trækker af alle kræfter, velvidende 
at det er formålsløst. Stopper og lægger øret mod døren. - HVORNÅR SKAL 
JEG DØ! råber han ind i det matte stål. Begynder at hamre med begge næver. 
- I kan ikke lade mig vente. De kommer efter mig, det ved jeg. Han hamrer 
hurtigere og hårdere. Kan høre, der begynder at lyde støj fra flere af de andre 
celler. Råb, hylen, skridt på gangen. Vagter der slår på dørene med deres kni-
pler. Han kan ikke holde sit raseri tilbage. - HVORNÅR SKAL JEG DØ! råber 
han igen og synker sammen. - Hvorfor lader I mig vente? Hans råben bliver til 
en hulken, mens han ligger på knæ med hovedet hvilende mod døren. - I for-
står det ikke, de kommer efter mig, hører I. Han dunker hovedet mod døren 
og hamrer næverne ned i cementgulvet. - HØRER I! 

Han rejser sig igen. Gnider sig over ansigtet med ærmet og kigger op mod 
gitteret i loftet. Der, hvor de stirrer ned på ham fra mørket. Han kan ikke se 
dem, men han ved, de er der. Aldrig alene og altid alene. Han kan høre deres 
listende skridt og kan fornemme deres sultne øjne. 

Han sætter sig på briksen, der er rummets eneste møbel. Ingen vinduer, in-
gen personlige genstande, intet. Kun de rå, fugtige kældervægge og det iskolde 
gulv. Så småt, at han føler, han bliver klemt fra alle sider. Han lægger forsigtigt 
sine håndflader mod oversiden af lårene. Benene vibrerer hurtigt, og hæn-
derne ryster. Han tager fat i buksebenene og knuger stoffet, til de blodige knoer 
bliver helt hvide. Spænder i alle muskler og forsøger at standse rystelserne. Støn-
ner og bider tænderne sammen, så de ikke klaprer, og koncentrerer sig om at 
trække vejret med maven. Han tager sig til begge tindinger, lukker øjnene og 
trykker på hver side af hovedet, indtil hans arme dirrer. Slipper, slapper af og 
åbner øjnene igen. Bliver siddende længe, indtil han har styr på sit åndedrag 
og sin puls. 

Rejser sig lidt efter og stiller sig tilbage ved starten af slidmærket i gulvet. Kigger 
ned, tager en dyb indånding og begynder at sjoske langsomt fremad igen. - Den, 
der sår i kødet. Går tre meter lige frem og vender rundt. - Skal høste fordærv af 
sit kød. Går halvanden meter i lige linje og drejer til højre. - Og den, der sår i 
Ånden ... 

 


