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En tak til min familie fordi I er min, fordi I giver mig 
glæder, men også mange udfordringer, og fordi I giver 
mig mulighed for at skrive. Endnu engang tak til Su-
sanne for de gode spark, du tildeler mig.  
     En Familien er et sårbart, men også trygt sted at 
være. 
 
Irse Kræmer 2010 
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PROLOG 
 
 
Det var en lys nat, månen var fuld og klar. Hele haven lå 
badet i et smukt skær. Den store eg, der for nylig havde 
opnået den ære at blive fredet på grund af sin høje alder, 
sås tydeligt i lyset. Selve kronen strakte sig helt op til 
den ene kvist, hvor vinduet stod åbent.  
     Natten var stille, lige til et højt skrig fuld af angst lød 
i den lune nat. Lyset var svagt i soveværelset, hvor to 
mennesker lå i den store seng. Det var kvinden i sengen, 
der med ét kastede sig hulkende rundt. Manden ved 
hendes side var hurtigt vågen. Hans stemme var dyb og 
rolig, da han stille vækkede kvinden, vuggede hende i 
sine arme og hviskede trøstende ord. Hun vågnede og lå 
gispende, stadig bange for de onde drømme.  
     - Er du helt sikker på, han ikke er her nu? spurgte 
hun angst.  
     - Ja, her er ingen, det lover jeg, men jeg kan godt 
tage en runde, hvis det kan gøre dig rolig igen. 
     Hun lå stille lidt, så sukkede hun dybt. 
     - Nej, det er ok, jeg er vågen nu, jeg ved godt, han ik-
ke er her. Bare sov igen og undskyld.  
     - Det gør ikke noget, jeg var næsten sikker på, du var 
ovre alle de onde drømme. 
     - Jeg er aldrig bange om dagen mere, men her om 
natten og i mine drømme er jeg åbenbart stadig urolig. 
Men bare sov igen.  
     Hun lå længe og lyttede i den stille nat og tænkte på, 
om han altid ville være i hendes underbevidsthed, og om 
hun altid dybt inde skulle være bange og have onde 
drømme om de år, der spøgte endnu. Det var, som om 
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hendes mund havde været tapet sammen, så tør var 
den.  
     Hun lod tankerne glide tilbage til den dag, det hele 
begyndte. 
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1. KAPITEL 
 
 
I det øjeblik mit blik ramte den store eg i haven, brød so-
len forbi det gamle hus og oplyste træet, så hele stam-
men på et øjeblik blev badet i lys. For mine øjne så jeg 
tre børn kravle glade rundt i de gamle grene. De to brød-
re: Mads, der var den ældste, højeste og nok også den, 
der råbte mindst af de tre børn, og Nicolas der var lille-
bror. Hans mørke hår og brune øjne glimtede i solen. 
Han var den, der altid var først og hurtigst oppe i træet. 
De to andre havde lært, at hvis de ikke lod ham komme 
op først, var han sur den næste time. Det sidste barn 
var en lille, tynd og ranglet pige. Hendes navn, Natasja, 
passede perfekt til det ræverøde hår og fregnerne, der 
især sås om sommeren.  
     Selvom de altid var sammen, var de ikke alle tre søs-
kende. De to drenge boede hos deres bedstemor i et stort 
gammelt hus, der havde set bedre tider. Pigen - der var 
mig - boede tre huse derfra i et helt fantastisk smukt 
hus sammen med mine forældre.  
 
Vi flyttede dertil, da jeg var et år gammel. Fordi det var 
svært at finde vuggestueplads, passede Mads og Nicolas´ 
Bedste mig, til jeg var tre år, hvor jeg så kom i børne-
have. Så snart jeg var hjemme, legede vi, til vi skulle 
sove. Da vi blev ældre, sov vi ofte sammen.  
     Det havde været en dejlig barndom. Når bare vi tre 
var sammen, var alting godt.  
     Nu var huset sat til salg, Bedste var kommet på ple-
jehjem og drengene flyttet. Mads boede i København, Ni-
colas havde slået sig ned i Italien, hvor hans far kom fra. 
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De to havde ikke samme far, derfor var der stor forskel 
på dem. Deres mor var danser og optrådte i hele verden. 
De to gange, hun skulle have barn, var hun kommet 
hjem og havde boet hos sin mor i den lille by. Begge 
gange var hun hurtigt rejst igen og havde efterladt bar-
net hos bedstemoren. 
     Det var længe siden, jeg havde set Mads og Nicolas, 
men i dag skulle vi igen være sammen.  
     Nicolas var blevet udtaget til at synge et bidrag til det 
danske Melodi Grand Prix. Vi skulle alle tre bo hos Mads 
i hans store lejlighed. Jeg glædede mig enormt. Jeg var 
den eneste, der stadig boede i landsbyen, og det var 
længe siden, jeg havde været væk herfra. Jeg havde min 
egen butik med brugsting og smykker, som jeg selv de-
signede, og forretningen optog det meste af min tid.  
 
Før jeg tog af sted, smed jeg nøglerne til Bedstes hus ind 
hos den ejendomsmægler, der skulle sælge huset.  
     Præcis klokken 16 trådte jeg ind i Mads´ advokat-
firma, og en sekretær viste mig ind på hans kontor. Han 
talte i telefon, da jeg kom ind, men kiggede op og gjorde 
tegn til, at jeg skulle sætte mig. Med det samme så jeg 
det trætte blik. Han smilede til mig, men det nåede ikke 
rigtigt øjnene, og det var ellers netop smilet i hans øjne, 
der altid havde været helt specielt ved ham. Han havde 
fået mange pigehjerter til at slå bare ved at kikke på 
dem med sine smilende øjne.  
     Jeg blev lidt bekymret og fortrød, at vi ikke havde talt 
sammen så længe. Kontakten havde været begrænset til 
Facebook. Bare han ikke er syg, tænkte jeg.  
     I stedet for at sætte mig gik jeg over til vinduet og så 
ud over byens tage. Han havde gjort det godt; stort advo-
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katfirma med mange ansatte. Et af de bedste i byen, og 
det i en alder af kun 29 år. Jeg lagde ikke mærke til, at 
han havde gjort sin samtale færdig og nu stod bag mig. 
Han vendte mig rundt, og jeg mærkede hans armes styr-
ke. 
     - Hvor er det dejligt at se dig, søster! 
     Han vuggede mig let, og jeg huskede alle de gange, 
han trøstede Nicolas og mig. Han var altid klar, også 
selvom Nicolas ofte var utroligt pjevset. Han var den 
ældste, manden i huset. Deres bedstemor var jo gam-
mel, gigten havde plaget hende fra en ung alder, så det 
var Mads, der lavede alt det tunge arbejde hjemme.  
     - Hvordan har du det? spurgte jeg bekymret, - du ser 
træt ud. 
     Han strøg håret væk fra panden. - Jeg har det godt, 
har bare haft meget om ørerne den sidste tid. Du ved, 
nu hvor der er finanskrise, må vi alle løbe lidt stærkere, 
og det gælder også mig og mit firma.  
     Da vi lidt efter sad i Mads´bil, spurgte han: - Hvad 
med dig og din butik, går det godt?  
     - Ja, det må jeg sige, jeg har altid haft rimelige priser 
og et stort udvalg. Jeg tror, jeg har fundet lige det, de 
lidt satte landsbyboere kan lide. Er det ikke det, I by-
boere plejer at sige om os? 
     - Det ved jeg sgu ikke, engang imellem ville det være 
dejligt at kunne være lidt mere sat.  
     Han gabte, så åbnede han handskerummet, fandt et 
æble og rakte det til mig. Jeg rystede på hovedet, han 
tog selv en bid, men skar ansigt, mens han tyggede. Så 
åbnede han vinduet og smed det ind mellem buskene. 
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     - Nu kører vi lige forbi min lejlighed, så du kan nette 
dig. Eller det er måske ikke noget, drengepiger som dig 
bruger? 
     Hans blik gled kærligt ned over mine slidte cowboy-
bukser og den stramme T-shirt, jeg havde på. - Du må 
nok skifte til mere passende tøj i aften, hvis du da har 
noget med. Ellers kender jeg en super butik, hvor de og-
så har dametøj. 
     - Det går nok, jeg har også bukser uden huller med.  
     Jeg blinkede til ham. Han selv var i lyse bukser og en 
lilla skjorte.    
     - Nu er vi der næsten, sagde han og gabte inderligt.  
     Han kørte ind på en stor byggeplads med nye høj-
huse.  
     - Det er ikke helt færdigt endnu, men jeg har en utro-
lig dejlig udsigt ud over hele byen og Fields lige overfor. 
     Vi tog elevatoren op til tiende sal, og han låste op. 
Lejligheden var smagfuldt indrettet. Store lyse læder-
møbler, små glasborde med en masse fyrfadsstager i 
regnbuens farver, et stort rundt spisebord, reol med et 
flot musikanlæg. Den var ikke uden hygge og varme.  
     Han gik over til vinduet og trak gardinerne fra. En 
helt fantastisk udsigt viste sig. 
     - Blær dig lige! Først et kontor med udsigt over hele 
byen, og nu denne lejlighed med udsyn, så langt øjet 
rækker. 
     - Jeg knokler meget og har ikke tid til så meget andet 
luksus end de øjeblikke, hvor jeg kan lade mit blik glide 
ud ad vinduerne. Nu skal jeg vise dig dit værelse. 
     Det var et stort værelse med en kæmpe seng, et sen-
getæppe i indisk stil med palietter, og et smukt billede 
hængende over den.  
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     - Er det dit værelse?  
     - Nej, det er på den anden side af stuen, kom med og 
se. 
     Også Mads´ seng var enorm. Den ene væg var dæk-
ket af skabe, for enden af sengen hang en stor flad-
skærm. Han pegede på den og lo. - Dårlig ide med tv i 
soveværelset, man får kun set fem minutter, før man 
falder i søvn.  
     Han så på sit armbåndsur. - Vi skal hente Nicolas 
om en time, så du har tid til et bad, hvis du har lyst. Jeg 
er lige nødt til at læse en sag igennem, før vi kører. Jeg 
har lagt rene håndklæder frem på badeværelset. Vil du 
have en kop kaffe med? spurgte han og kvalte endnu et 
gab. 
     - Skulle du ikke tage en lur i stedet? Du ligner en, 
der kunne trænge til det, sagde jeg grinende.   
     - Lyder tillokkende, men jeg skal læse sagen igen-
nem, for min partner skal i retten i morgen tidlig.  
     Han satte sig i lænestolen og tændte for den bær-
bare. Vandet havde kogt. Jeg fandt en stor kop og lavede 
en kop kaffe til ham.  
     - Tak, sagde han smilende, da jeg satte den på bor-
det, - bare kald, hvis du skal have skrubbet landskidtet 
af ryggen.  
 

* 
 

Badeværelset var enormt, og det var lige før, jeg måtte 
hente Mads, for bruseren fyldte hele den ene væg. Alle 
steder fra kunne vandet sprøjte ud, og det tog lang tid, 
før jeg fandt ud af at indstille det hele. Faktisk syntes jeg 
ikke om det. Jeg kunne bedre lide min egen loftsbruser 
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derhjemme. Men typisk Mads, han elskede gadgets af 
enhver slags. Jeg lagde aftenmakeup og trak en lilla kjo-
le over hovedet. Håret redte jeg og satte op i en drama-
tisk knold. Jeg havde stadig mit røde hår, men i dag var 
jeg meget glad for det. Mange kvinder får farvet deres 
hår, men mit var rødt fra naturens side, og det stod godt 
til mine grønne øjne og lyse hud. De store øreringe glim-
tede i lyset, og jeg var godt selv klar over, at jeg besad en 
vis skønhed. Det havde årene lært mig. Jeg var ikke 
længere pigen, der græd sig i søvn over drillerier. 
 
Jeg gik stille ud og ind i stuen. Mads sad stadig med 
pc´en i skødet. Hans hoved var gledet ned til den ene 
side, han sov tungt. Jeg smilede. Mads var den, der altid 
havde fået os andre til at falde i søvn, når vi sov sam-
men og var bange. Så havde han ligget med os i sengen, 
hvor han havde fortalt den ene historie efter den anden, 
og når en af os vågnede om natten med onde drømme, 
var han også klar. Især Nicolas havde ofte mareridt og 
græd. Så lå Mads med ham i hånden, mens han talte 
stille og roligt, lige til Nicolas sov igen. Det var også 
Mads, der havde vækket os om morgenen. På sin helt 
egen, blide måde.  
     Jeg så på uret, var nok nødt til at få liv i ham nu. Jeg 
lod mine fingre glide stille igennem hans lyse hår på 
samme måde, som han havde gjort, da vi var små. Det 
varede lidt, før han vågnede. 
     - Uhm, det er dejligt, bliv ved, mumlede han søvnigt. 
     - Vi skal køre nu, sagde jeg stille.  
     Han åbnede øjnene, gned dem lidt, så på den tomme 
skærm og bandede. - Satans også, jeg lukkede bare lige 
øjnene for at tænke. Jeg mangler at læse halvdelen. Er 
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nødt til at scanne den sidste side igennem. Fem minut-
ter, så er jeg klar. 
     Han drak den lunkne kaffe, mens han hurtigt læste.  
     - Vi når det ikke, sagde jeg nervøst, - husk, at Nico-
las hader, når nogen kommer for sent. 
     - Han må vente denne gang. Det tager også lidt tid at 
få bagagen. To minutter, så jeg klar. Jeg skal lige finde 
et slips og en jakke. 
     Han rejste sig og så først nu på mig. - Hold kæft, er 
det drengepigen? Du er jo smuk! Kvinde, hvad skete der, 
mens jeg sov, var her en fe, som tryllede dig om? Utro-
ligt! sagde han igen, mens han hastede ind for at finde 
slips og jakke.  
 
Hele vejen til lufthavnen kiggede han på mig.  
     - Pas på trafikken, skældte jeg, men han lo bare.  
     - Det er sgu den mest utrolige lur, jeg nogensinde har 
haft. Ti minutter, så er drengepigen blevet til en smuk 
prinsesse.   
     - Hjalp det lidt på din træthed? 
     - At se dig?  
     Han blinkede frækt, men blev så alvorlig. - Faktisk, 
så tror jeg, at jeg må sove et par dage for, at det skal 
hjælpe. Men nu vil jeg aldrig sove mere, for tænk, hvis 
du bliver til en drengepige igen. Lov mig, at du altid vil 
gå i kjole, du har bare de smukkeste ben i verden.  
     Jeg daskede ham på armen. - Nu stopper du. Jeg els-
ker mine cowboybukser. Nyder du ikke selv at have no-
get mere afslappet tøj på, når du har fri? 
     - Det husker jeg ikke rigtigt, jeg har sjældent fri. Når 
jeg ikke arbejder, træner jeg i motionscenteret eller lig-
ger og sover i min seng.  
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     - Det er ikke sundt aldrig at slappe af, Mads. Du kø-
rer dig selv for hårdt, det har du altid gjort. 
     Han så træt på mig. Sad derefter koncentreret om 
den tætte trafik. Jeg så en anden bil, der prøvede at 
komme mellem den foran og Mads. Han satte farten lidt 
op, mens han mumlede ærgerligt for sig selv. Efter et 
par minutter, sagde han: - Tiderne er hårde, og så længe 
jeg kun er mig selv, kan det lade sig gøre. Det er ikke så 
ofte, jeg er træt, men siden jeg kom hjem fra New York, 
har jeg været mast.  
     Han skiftede emne. - Det bliver godt at se lillebror. 
Det er spændende, om han vinder, han er jo en stor 
stjerne i Italien. Han skrev til mig, at hans far har hjul-
pet ham en del. Han er vist en betydningsfuld mand 
med røven fuld af penge.  
      - Mafia? spurgte jeg uroligt.  
      - Nej, lo han, - det tror jeg ikke. 
     Mads parkerede bilen ved Terminal 3, og vi løb ind i 
ankomsthallen. Der stod Nicolas omgivet af en masse 
pressefolk. Vi vinkede til ham, han nikkede kort, men 
blev stående for at svare på de spørgsmål, der haglede 
ned over ham.  
     Jeg studerede ham imens. Smuk som altid, klædt 
helt i hvidt og sort. Hans mørke hår var etageklippet 
med lang nakke. Huden var som altid gylden, og øjnene 
blinkede til de mange kvinder på samme flirtende måde, 
som jeg huskede fra vores helt unge dage. Da de første 
15 minutter var gået, uden at han så ud, som om han 
var klar til at komme, sagde Mads: 
     - Jeg sætter mig lige hen i baren og får en kop kaffe, 
vil du med?  
     - Nej, jeg venter her.  
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     - Han kommer nok ikke den første time, kender jeg 
ham ret. Vi kan nå to colaer hver.  
     - Jeg er ikke tørstig, gå du bare. 
     Fem minutter efter var han tilbage med en stor cola 
fra en burgerbar. - Jeg kan sgu ikke lade dig være alene 
her i storbyen, du som kun er vant til landmænd, dril-
lede han. - Kan vi ikke sætte os på bænken?  
     Han rakte mig colaen, jeg drak lidt. Han lænede sig 
tilbage og lukkede øjnene. 
     - Hvornår kom du hjem fra New York?  
     - I sidste uge. Undskyld, jeg ikke er så selskabelig, 
men lige nu føles trætheden nærmest lammende. Kom-
mer han ikke snart? Jeg hader at vente. 
     - Det passer ikke. Det er Nicolas, der hader at vente. 
Du ventede altid på os andre uden et ord. Jeg kan hus-
ke, at Nicolas aldrig var klar til tiden, især ikke når vi 
skulle i skole. Han stod først op fem minutter før, vi 
skulle møde. Men du ventede pænt på ham alligevel. Og 
når vi skulle i byen for at danse, sad du længe og ven-
tede, til Nicolas og jeg var klar. Du var altid færdig til 
den tid, vi havde aftalt. 
     - Hmm, måske, men når jeg er træt, hader jeg det. 
Især i en larmende lufthavn. Jeg rejser meget på grund 
af mit job og bruger masser af timer på at vente på fly 
efter fly. 
     - Hvad er det helt nøjagtigt, du laver?  
     - Det store begreb er hvidvaskning af penge. Men det 
er lidt kompliceret. Mange prøver at gemme penge i ud-
landet, penge som de har snydt sig til fra blandt andet 
danske firmaer … 
     Han lænede sig frem, støttede albuerne på knæene 
og lagde sit hoved i hænderne. 
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Lidt efter kom Nicolas hen til os.  
     - Hej, sagde han en smule surt, - hvor blev I af? Jeg 
ventede en evighed, før I kom. 
     Mads fór op. - Nu stopper du sgu, vi har ventet en ti-
me på dig!  
     Han tog fat i bagagevognen og kørte mod P-betalings-
automaten ved udgangen. 
     Nicolas så måbende på mig. - Var det min bror Mads, 
hvad faen gik der af ham? 
     Jeg rejste mig og gav ham et kram. - Dejligt at se dig, 
vi holder udenfor. 
     Han sagde igen: - Hvad er der galt med Mads?  
     - Måske kunne du starte med at hilse pænt i stedet 
for at brokke dig. Vi har ventet næsten en time på dig. 
     Overrasket så han på mig. - Også dig, I er sgu hyg-
gelige at se igen. Jeg kan jo ikke bare skride fra pressen, 
fordi I ikke gider vente. 
    Jeg sukkede: - Kan vi så ikke bare sige, at vi står lige 
og så glemme det? 
     - Fint med mig, sagde han, men lød stadig forurettet. 
     Mads, der havde fået proppet bagagen ned i bilen, 
stod smilende og ventede. De to brødres øjne mødtes, og 
Mads sagde glad:  
     - Velkommen hjem, lillebror, du er sgu blevet en stor 
stærk mand siden sidst. Hvor mange år er det lige siden, 
vi har set hinanden? 
     - Cirka to år. Det var til Bedstes halvfemsårs fødsels-
dag.  
     - Utroligt, at det er så længe siden, sagde jeg.  
     - Hvor skal vi køre hen? spurgte Mads muntert. 
     - Der er briefing i TV-Byen først og derefter middag 
for deltagerne og deres familier. 
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     - Godt, kan vi nå at sætte din bagage op til mig? 
     - Nej, vi må hellere køre direkte derhen. 
     Nicolas satte sig foran, jeg satte mig på bagsædet. 
Mads blinkede til mig i bakspejlet.  
     - Er du nervøs for i overmorgen? spurgte han Nico-
las. 
     - Nej, for min sang er den bedste af alle ti. Jeg hørte 
dem i aftes. Hele mit hold kom jo i morges, men jeg kun-
ne først komme nu på grund af et stort tv-show i Italien. 
De andre siger også, at vores sang er den bedste. 
     - Sejt, sagde Mads og blinkede igen til mig. 
 
Da vi nåede frem, blev vi vist ind i et stort lokale med 
bar i hver ende. En masse festklædte mennesker snak-
kede og lo. Nicolas skulle til briefing, så vi satte os ved et 
af de opstillede borde og studerede de øvrige gæster. 
     - Hvad vil du drikke? 
     - Et glas kold hvidvin ville være dejligt, sagde jeg. 
     Mads kom tilbage med en cola og et glas vin. Han 
havde også en skål chips med. - Jeg har glemt at spise 
frokost, sagde han, - så det er nok bedst, jeg holder mig 
til cola, ellers går jeg i brædderne.  
     Han puttede et par chips i munden, men så ikke ud, 
som om de smagte godt. 
     - Det er usundt ikke at spise frokost.  
     - Du er en rigtig søster nu, men jeg ved det godt. Det 
sker også kun sjældent, for ved frokosttid plejer min ma-
ve at rumle højt, og så husker jeg at spise. Men fordi jeg 
er så forbandet træt, føler jeg mig ikke spor sulten. Fak-
tisk har jeg lidt kvalme.  
     - Du er måske ved at blive syg?  
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     - Føj, lo han, - det har jeg ikke været i mange år. Må-
ske aldrig. 
     Jeg mindedes hans omsorg for os, da vi var små. - 
Det var altid dig, der passede Nicolas og mig, når vi var 
syge. 
     - Ja, så må det også være min tur til at blive puslet 
om, grinede han. - Nej, det går ikke, Nicolas slår mig i-
hjel, hvis jeg lægger mig syg nu. 
 
Vi sad længe og snakkede om, hvad der var sket i vores 
liv siden sidst, vi sås. Mads fortalte, at det var hans 
ekskæreste, der havde sat sit præg på lejligheden. Halv-
andet år havde de været sammen, men en dag fandt hun 
en anden. Han havde stået tilbage med et stort sår og si-
den begravet sig i arbejde. 
     - Men hvad med dig, Natasja?  
     Han blinkede frækt til mig. - Er der gang i bønderne? 
Jeg har altid været rolig, for hvem gider rende med en 
drengepige, men nu er jeg nok nødt til at købe Bedstes 
hus, så jeg kan holde øje med dig. 
     - Har du tænkt på det?  
     - Ikke før nu, lo han. - Hvad koster det? 
     - 1, 9 og 90 ud. 
     Han smilede. - Og så kommer moderniseringen oven-
i. Vi to skulle måske tage en tur derhen på et tidspunkt. 
Jeg har en ven, der er bygningsekspert. 
     I det samme kom Nicolas. - Der er mad om lidt, men 
vi kan godt lige nå en drink først, hvad drikker I? 
     - Vin og cola.  
     - Er du blevet til vin, bror?   
     - Nej, sagde Mads, - det er min cola, søsters vin, men 
jeg holder nu ellers meget af vin. 
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     - Ellers? 
     - Jeg har næsten ikke spist i dag, så jeg vil gerne ha-
ve lidt mad i maven, før jeg drikker.  
     - Pladder, sagde Nicolas, - du skal have et glas cham-
pagne. 
     Han kom tilbage med 3 glas perlende dråber. - Skål, 
søs, skål, brormand! sagde han og tømte sit glas.  
     Det var en dejlig champagne, men Mads tog kun en 
lille tår. 
 
Maden var lækker: lammeryg, små sukkerbagte kartof-
ler, salat med pinjekerner og en rødvinssauce. Jeg sad 
ved siden af en af Nicolas’ dansere. Mads havde fået en 
korpige på hver side, og jeg lagde mærke til, at han var 
en helt-i-top bordherre.  
     Efter maden var der dans. Mads dansede med de to 
piger, Nicolas havde fingrene i en ung sangerinde. Jeg 
var selv omsværmet, og de mange glas vin havde gjort 
mig lidt overstadig, men da min dansepartner troede, 
han kunne bide min øreflip af, mens han tog mig på 
bagen, blev det for meget. Jeg ville skubbe ham væk, 
men han holdt fast. Mads så det og fik gennet ham væk.  
     - Min tur, sagde han, og med sine ethundredeog-
halvfems centimeter ragede han langt op over den noget 
mindre charmør. 
     Vi dansede ti minutters tid.   
     - Jeg må snart hjem, min krop føles som bly; tror du, 
her er kaffe? spurgte Mads.                
     - Næppe. 
     - Jeg må lige prøve, er tilbage om lidt.  
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Der gik lang tid, før han kom med et krus kaffe. - Jeg 
fandt en automat ude på gangen, sagde han og strøg sig 
over panden, - kan vi gå udenfor og få lidt frisk luft? 
     Vi satte os på en sten og så på den stjerneklare him-
mel. 
     - Husker du, at du lærte os alle stjernebillederne?  
     - Kan du dem endnu? spurgte han. 
     Jeg remsede de fleste op. I det samme kom Nicolas.  
     - Sikke selskabelige I to er. Vi kører hjem nu, skal 
være her igen om seks timer. 
     Mads virkede chokeret. - Det mener du ikke? 
     - I er velkommen til at se prøverne. Jeg er rolig, når 
der er nogen i salen, jeg kender.  
     - Men klokken otte? Jeg håbede at kunne sove lidt 
længere i morgen. 
     - Sov, når du bliver gammel, vrissede Nicolas. 
 

* 
 
     - Gå I to bare på badeværelset først, jeg vil rede jeres 
senge imens, sagde Mads, da vi var hjemme igen. 
     Jeg hjalp ham med at komme betræk på dynerne og 
puderne. Nicolas sagde godnat og gik ind på Mads´ væ-
relse. - Stiller du uret til klokken halv syv? råbte han 
over skulderen. 
     Mads stønnede. - Er det dit alvor?  
     - Ja, jeg skal bruge god tid til at varme min stemme 
op. 
     Mads gjorde tegn til, at jeg skulle gå på badeværelset 
først. - Jeg prøver lige, om jeg kan læse den sidste del.  
     - Du er da alt for træt.  
     - Sikkert, men jeg må prøve alligevel. 
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Da jeg kom ud fra badeværelset, halvt lå, halvt sad 
Mads sovende i sofaen. Hans pc stod lukket på bordet. 
Jeg lagde to puder under hans hoved og hentede en dy-
ne. Nicolas sov allerede. Jeg lagde mig i den enorme 
seng og satte min mobil som backup for Mads’. 
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2. KAPITEL 
 

 
Det var godt, jeg havde stillet min alarm også, for Mads 
sov som en sten, og jeg måtte til sidst slukke hans mo-
bil. Jeg vækkede Nicolas og fandt mit sportstøj. Løb en 
tur over i centret. Jeg købte noget lækkert brød, ost og 
frugt. Da jeg kom tilbage, stod Nicolas på badeværelset 
og øvede sin stemme. Jeg tænkte med bekymring på alle 
naboerne og grinede, da jeg opdagede, at Mads havde 
lagt sin pude over hovedet. Jeg gik ud i køkkenet og la-
vede morgenmad til os.  
     Mads lå stadig under puden. Jeg satte mig, lod mine 
fingre glide igennem hans hår. Han lå helt stille, men så 
stønnede han. 
     - Jeg kan ikke. Jeg er så træt, kan du ikke køre 
ham? Jeg holder ikke til en hel dag i TV-Byen, jeg kan 
komme senere. 
     Han så bedende på mig.  
     Jeg smilede. - Endelig kan jeg hjælpe dig! Jo, det er 
da helt sikkert, bare sov videre, min ven. Men vil du ikke 
ind i sengen? 
     - Orker ikke, sagde han og vendte sig om på siden.  
     Jeg gik ud i køkkenet og skænkede mig en kop kaffe. 
Nicolas kom ud fra badeværelset, og jeg hørte ham kalde 
på Mads. De skændtes. Lidt efter stod Mads i køkkenet. 
Jeg så spørgende på ham.  
     - Nicolas har lavet sangen til os to, han vil gerne ha-
ve, vi hører den første gang, den spilles her i Danmark. 
Det betyder meget for ham. Så her er jeg, har du en 
masse kaffe?  
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Han grinede. - Det er sgu sejt, at han har skrevet san-
gen til os to. 
     Jeg nikkede. 
     Han strakte sig. - Jeg tager et koldt bad, det plejer at 
hjælpe. 
 
Tyve minutter senere stod han igen i køkkenet. Denne 
gang var han i tøjet. Sorte denim bukser, en rød skjorte. 
Han smilede. - Sig ikke, jeg ser træt ud, bare sig, jeg ser 
frisk ud.  
     Han lavede en ostemad og tog et stykke ananas. - 
Dejlig mad, Natasja.  
     Nicolas spiste kun lidt, han så meget nervøs ud. Jeg 
lagde mærke til, at Mads tog sin pc med ud i bilen.  
 
Dagen gik hurtigt, og det var sjovt at se og høre, hvor 
mange gange, de alle skulle øve sangene igennem. Nico-
las’ sang var supergod, både Mads og jeg var meget rørt. 
Når jeg bliver stor, hed den. Den handlede om tre børn i 
et træ, alle deres drømme og drengestreger. Venner var 
de hele livet, lige til de som gamle sad under træets 
skygge og snakkede om gamle dage.  
     Først klokken tyve fik alle lov til at gå. Mads havde 
lavet lidt arbejde ind imellem og ringet et par gange. Vi 
spiste middag sammen med alle de andre på en restau-
rant. Først ved midnatstid var vi hjemme godt trætte. 
Nicolas gik i seng, Mads og jeg satte os i sofaen og tænd-
te for fjernsynet, men allerede efter fem minutter sov 
Mads. Jeg så selv lidt mere af filmen, men vi skulle igen 
tidligt op, så jeg gik i seng, før den var færdig. 
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Denne gang var det Mads, der vækkede mig. Jeg huske-
de igen vores barndom. Han lagde sig ved min side og så 
på mig. 
     - Du er meget smuk, Tasja, det har jeg aldrig tænkt 
over før.  
     Han lod sin hånd glide gennem mit hår.  
     - Har du det bedre i dag? spurgte jeg og så på ham. 
     Han lod hånden synke ned på sengen og lukkede øj-
nene. - Nej, jeg er stadig slatten, men det har jo også 
været to travle dage. Jeg er spændt på i aften.  
     Han rullede om på siden, så på mig. - Har du det 
godt? 
     - Ja, jeg synes, det er meget spændende det hele.  
     Han lo. - Ja, med det tempo I har på landet, må her 
være super hektisk for dig.  
     Han så på uret. - Gider du vække Nicolas? Jeg ligger 
lige lidt. 
     Jeg slog dynen til side, stod op, vækkede Nicolas og 
gik i bad. Da jeg kom ud, havde Mads lavet kaffe og var-
met boller. 
     Nicolas kom ud til os. - Hvad syntes I om sangen? 
     Vi smilede begge to. 
     - Vi blev meget rørt, sagde jeg. 
     Mads så på ham. - Jeg er meget stolt af dig. Hvordan 
går det med din far, kommer han ikke i aften?  
     Nicolas rystede på hovedet. - Nej, han har det lidt 
svært med Danmark. 
     - Hvad mener du? spurgte Mads. - Landet eller hvad? 
     Nicolas sad uroligt på stolen. - Han har haft nogle 
forretninger i Danmark, der gik dårligt, så han har ikke 
lyst til at vise sig her lige nu. Der er et par mennesker, 
han helst vil undgå. 
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Mads så bekymret ud, men Nicolas skiftede emne. - Tror 
I, Bedste kan se det? 
     - Plejerne ved, at du kommer på tv. De optager det, 
men ofte er hun fjern og omtåget, sagde jeg. - Hun er 
gammel, træt af livet. 
     Nicolas fik tårer i øjnene. - Jeg savner hendes store 
barm, til tider drømmer jeg om at putte mig helt ind til 
hende, mærke hende vugge mig i søvn. 
     Mads og jeg så på hinanden, det var ikke lige det, vi 
huskede om Bedste, men Nicolas var jo også den mind-
ste; han havde helt sikkert været hendes yndling.  
     Nicolas rejste sig. - Jeg varmer lige stemmen op, ind-
til I er klar. 
     Mads så på mig. - Gør du dig bare færdig, jeg ringer 
lige og rydder op. 
 
Da jeg var klar, kiggede jeg efter ham, jeg kunne måske 
hjælpe med oprydningen. Han havde lukket døren til 
køkkenet, men jeg bankede stille på og kiggede ind. Jeg 
hørte ham tale engelsk, han nævnte et navn. Så lagde 
han hurtigt på. 
     - Undersøger du Nicolas’ far? 
     Han så bekymret ud. - Jeg har hele tiden ment, at jeg 
kunne genkende hans navn, men nu da Nicolas nævnte 
det om de lyssky forretninger, var der noget, der dæm-
rede for mig. Mine folk undersøger sagen nu.  
      Han satte sin kop i opvaskemaskinen og skiftede 
emne: - Hvor er du smart, kan man virkelig købe den 
slags tøj på landet?  
 
Vi kørte Nicolas til TV-Byen og gik selv en tur på Strø-
get. Mads gav frokost på en café, men spiste kun lidt. 
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Jeg så bekymret på ham. - Kunne du ikke gå til lægen? 
Jeg er oprigtigt nervøs for dig. 
     - Det er sødt af dig, men jeg er bare ikke helt på top-
pen lige nu. Måske er det alderen, jeg bliver jo snart tre-
dive. 
     Jeg greb hans hånd. - Hvis du stadig har det dårligt 
næste uge, lover du så at gå til lægen? 
     Han så på mig med et sløvt blik. - Ok, det lover jeg, 
men jeg trænger bare til en uge i solen. 
     Han bestilte en kop sort kaffe.  
     - Du drikker meget kaffe, sagde jeg, - det er ikke så 
godt. 
     Han lo. - Du er blevet en rigtig søster. Jeg drikker og-
så meget vand, så det går nok. Normalt drikker jeg hel-
ler ikke så meget kaffe. Jeg plejer faktisk ikke have pro-
blemer med at holde mig vågen. Jeg er bare øm i krop-
pen i dag, sofaen er nok heller ikke den bedste at ligge 
på to nætter i træk. 
 
Vi kørte tilbage og så generalprøven og derefter lige hjem 
for at skifte tøj. Mads havde taget en helt lys habit på og 
jeg en sort, kort kjole. Han smilede.  
     - Nå, den lille sorte bruger man også på bøhlandet? 
Den klæder dig rigtig godt. Vi behøver ikke køre før om 
en halv time, så du kan nå et power nap, hvis du har 
lyst. 
     - Jeg kunne måske godt lige svinge benene lidt op. 
Jeg har en god bog med, hvad med dig selv?  
     - Jeg skal lige ringe og se på en sag, min makker har 
sendt til mig. 
     Han satte sig ved spisebordet i stuen og lo til mig: - 
Klog af skade, ser du, sofaen er nok for magelig. 
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Jeg lagde mig på sofaen, tog min bog, men jeg læste 
ikke. I stedet iagttog jeg Mads. Han var en flot mand, 
hans næsten hvide hår var klippet i en smart frisure. 
Han havde meget blå øjne, og det mest herlige smil nå-
ede øjnene, så de kunne smelte ethvert pigehjerte. Han 
havde altid været vores beskytter, rolig og kærlig. Jeg 
huskede alle de gange, jeg blev mobbet. Han skulle bare 
se på de andre børn, så var de væk. Han havde altid 
været høj, og da det var ham, der huggede brænde og 
klarede alt det tunge arbejde hjemme, var han også 
stærk og bred over brystet. Nicolas og jeg var ofte syge, 
men ikke Mads. Engang havde både Nicolas og hans 
bedstemor været ramt af influenza. Mads havde lavet 
suppe og te i en uendelighed i en alder af bare otte år. 
Så det, at han nu virkede så træt og svag, gjorde mig 
urolig. Han var vores klippe, og man kunne se, han vir-
kelig prøvede at mande sig op. Han strøg sig ofte over 
øjnene. 
     Efter en halv time rejste han sig. - Kom, søster, nu 
skal vi køre.  
     Jeg fangede hans blik. - Jeg troede, vi tog en taxa, 
der er jo fest senere.  
     - Du har ret, det gør vi da, jeg ringer lige. 
 
Det var meget festligt at være der. Vi sad på første ræk-
ke, hele hallen var fyldt. Nicolas var nummer ni, så der 
var mange sange før hans. Der var varmt i salen, og efter 
de første to sange begyndte Mads at sidde uroligt på sto-
len. Jeg lagde mærke til, at han ofte sad og nikkede, så 
jeg måtte skubbe til ham. 
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Han så undskyldende på mig. - Jeg må have fat i noget 
stærk kaffe, hviskede han, - jeg ser, om man kan få no-
get et sted; vil du have lidt vin? 
     Han kom tilbage med cola og vin. Det var nu num-
mer seks, der sang. Han hviskede: - Jeg er hammer ner-
vøs. Tænk, at det er vores bror, der er med. 
     Da Nicolas kom på scenen, greb vi hinandens hæn-
der og sad i spænding og lyttede. Han sang helt perfekt. 
Alle rejste sig og klappede, da sangen var slut. Jeg mær-
kede, hvordan min mave boblede af spænding og stolt-
hed.  
     Så begyndte stemmerne at komme ind. Det var ner-
vepirrende, for mange gange fik Nicolas toppoint. Mads 
og jeg var ellevilde, da han vandt stort. Vi hujede og 
klappede, og jeg havde lyst til at råbe højt til alle, at han 
var min bror. Nicolas vinkede os op til sig på scenen. 
Det var et helt fantastisk øjeblik.  
 
Til after party skulle alle tage billeder og snakke med 
ham. Vi var helt oppe og køre. Først mange timer senere 
mærkede jeg trætheden og kiggede efter Mads. Han stod 
ved baren med en øl i hånden og så lidt beruset ud. 
Nicolas dukkede op ved hans side, og Mads sagde noget, 
der øjensynlig gjorde Nicolas sur, for han vendte sig om 
og forsvandt. Jeg gik over til Mads.  
     - Jeg er nødt til at tage hjem nu, sagde han, - jeg kan 
næsten ikke holde mig på benene, men Nicolas er sur 
over det.  
     Jeg så på uret. - Men klokken er også blevet tre, det 
er vel godt nok, tag du bare af sted. Jeg bliver og får 
ham med hjem, når festen er slut. Vi tager en vogn. 
     Han greb mig om livet. - En sidste dans, søster! 
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Hans arme lå tæt om min krop, og vi slappede helt af til 
musikken. Det var, som om tid og sted forsvandt. Vi 
svævede bare rundt med hinanden. Da sangen var forbi, 
slap han mig og så lidt forvirret ud.  
     - Pas nu på dig selv, pus, vi ses, jeg låser ikke døren. 
 
Nicolas gav den hele armen med alle de lækre sild, der 
skulle nusse og kramme. Først hen ad morgenen tog vi 
hjemad. Han var stadig helt høj af sejren og snakkede i 
et væk, men da vi stod i lejligheden, gik pusten af ham. 
Han sagde godnat og gik ind i soveværelset. Fem minut-
ter efter kom han tilbage.  
     - Jeg kan fandeme ikke sove i den larm, Mads snor-
ker, så det hele ryster! Jeg trænger til ro. I morgen er 
der reception og pressemøde, og jeg må sørge for at være 
bare lidt frisk. 
     Jeg smilede. - Du kan ligge i min seng, lillebror, den 
er stor nok.  
     - Tak, sagde han og gik på hovedet i seng.  
 
Da jeg krøb ned i sengen, havde han taget både hoved-
pude og dyne. Også han snorkede, så sengen rystede. 
Jeg lo stille, gad ikke hente hans dyne, trak bare lidt 
over mig og sov med det samme.  
     Jeg vågnede ved, at han lå og så på mig.  
     - Hvad laver du? spurgte jeg lidt pinlig berørt over 
hans blik.  
     - Du er bare så smuk. Den smukkeste, jeg nogen-
sinde har set. Han strøg mig over håret. - Hvorfor har 
jeg aldrig set, hvor vidunderlig du er? 
     Jeg var stadig ør efter vinen og alt for lidt søvn. Hans 
smukke øjne så lige ind i mine. Han lænede sig over 
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mod mig, hans læber rørte blidt ved mine. Jeg mærkede 
en underlig, men dejlig rislen i kroppen. Med ét rejste 
han sig.      
     - Vi må op, jeg skal snart til pressemøde!  
     Han gik, og jeg hørte ham råbe på Mads.  
     Jeg lå helt rundt på gulvet i sengen. Hvorfor havde 
jeg ladet ham kysse mig? Hvorfor havde jeg fået den 
rislende fornemmelse i kroppen? Han var jo næsten min 
bror.  
     Jeg stod op. Idet jeg åbnede døren til badeværelset, 
kom han ud fra bruseren. Fugtig og helt nøgen. Han 
smilede og klappede mig bagi.  
     - Der har vi jo min svane. 
     Jeg mærkede, at jeg stivnede; for bare et par timer 
siden ville jeg have sagt noget sjovt eller skørt til ham, 
men nu stod jeg helt fortabt som alle de piger, han 
havde flirtet med i går aftes. Jeg følte mig totalt ånds-
svag. Han var som en bror for mig, og alligevel var mine 
ben som gelé.  
     Han råbte på Mads igen. Det var ikke den blide må-
de, Mads plejede at vække os på. Jeg tog et hurtigt bad 
og lagde en let makeup. I køkkenet sad Mads og halvsov 
ved bordet. Han var varm at se på, og da jeg lagde min 
hånd på hans pande, mærkede jeg, at han brændte. 
     - Du har jo feber, sagde jeg. 
     Han så sløvt på mig. I det samme kom Nicolas ud i 
køkkenet. 
     - Hvad fanden er der med ham, det er det største 
øjeblik i mit liv, og så ødelægger han det hele. 
     Jeg så vredt på Nicolas. - Han har da ikke svigtet et 
sekund, selvom han er syg! 
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     - Det er bare en stor dag, og alle har deres familie 
med en dag som i dag! 
     Mads rettede sig op. - Jeg skal nok tage med; har du 
ikke nogen piller, jeg kan tage. 
     Nicolas kom med to glas. - Her er noget feberned-
sættende, og de her er opkvikkende.    
     Mads så på pillerne, hældte et par stykker ud i hån-
den. Han rejste sig og drak et stort glas vand. Så vaklede 
han ind i soveværelset. 
 
Lidt senere lød Nicolas’ vrede stemme igen: - Hvad fan-
den har du gang i, ligger du her og sover endnu, vi skal 
køre! 
     Jeg gik derind, så på Mads´ slappe krop i sengen.  
     - Han er syg, har været det hele tiden.         
     - Alle har familien med! råbte Nicolas, - men fint nok, 
jeg kommer uden, han er bare den eneste, jeg har. 
     Med ét stod Mads i døren. - Jeg ville bare ligge lidt, til 
pillerne virkede. 
     Han så Nicolas lige i øjnene. - Jeg beholder pillerne. 
Jeg er klar om fem minutter.  
     - Jeg kører, sagde jeg, da vi stod ved bilen. 
     Uden et ord smed han nøglerne over til mig.  
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3. KAPITEL 
 

 
Først var der pressemøde, derefter reception. Pludselig 
var Mads væk. Jeg gik ud i forhallen. Han lå næsten ned 
på to bænke.  
     - Jeg kører dig hjem nu, sagde jeg, mens jeg hjalp 
ham op at sidde.  
     Han rystede af kulde.   
     - Jeg kører bilen helt hen til døren.  
     Imens sad Mads helt apatisk og udmattet. Jeg måtte 
hente Nicolas for at få hjælp. Det passede ham ikke, 
men han blev urolig, da han så sin bror sidde ligbleg og 
rystende.  
     - Mads, vi kører dig hjem nu!  
     Vi måtte begge hjælpe ham ud til bilen, og dér faldt 
han næsten bevidstløs om på bagsædet.  
     - Vi kører ham på skadestuen, sagde Nicolas med 
bange stemme. - Jeg var ikke klar over, han var så syg.  
     Jeg kørte bilen. Nicolas holdt øje med Mads på bag-
sædet. 
     - Kør lidt stærkere!  
     Han lænede sig helt bagud til Mads, greb hans hånd. 
- Mads, vi er der straks, hvordan har du det, har du 
smerter, vil du ikke nok svare mig? 
     Men Mads lå helt stille, tilsyneladende langt væk. 
Nicolas` stemme rystede, og angsten greb mig. Jeg be-
brejdede mig selv, at jeg ikke havde tvunget ham til 
lægen, mens han selv kunne gå. Han havde holdt sig 
oppe for Nicolas´ skyld frem for at tænke på sig selv. I 
stedet havde vi slæbt ham med til den ene fest efter den 
anden.  
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     - Hvad fejler han? Han er helt slap, bare han ikke 
dør! gispede Nicolas.  
     - Måske er det bare en virus, men fordi han har holdt 
sig oppe, er det blevet værre, sagde jeg, men troede ikke 
selv, det var så uskyldigt.  
     - Fandens! udbrød Nicolas, bare det ikke er influenza 
A. Jeg har en masse arrangementer de næste dage.  
     Jeg holdt så hårdt på rattet, at mine hænder gjorde 
ondt. Jeg mærkede tårerne og blinkede for at klare mit 
syn. Jeg kørte ind foran skadestuen, var hurtigt ude af 
bilen. Også Nicolas var ude på et sekund. Vi fik bakset 
Mads op at sidde, men han var totalt slap. 
     - Hent hjælp, råbte Nicolas. 
     Jeg løb ind til Informationen.  
     - Vi har en bror, der er meget syg, kan vi få hjælp? 
     Jeg følte mig som en lille bange pige. Stod bare og 
gloede på kvinden bag glasset.  
     - Hvor er han, er han kommet til skade? spurgte hun 
med rutinepræget stemme. - Har du hans cpr-nummer?  
     Jeg hørte med ét en sige med høj og myndig stemme: 
- Han faldt om, han er helt væk lige nu, skaf os nogle til 
at få ham ud af bilen og ind til en læge! 
     Det gik op for mig, at det var min egen stemme.  
     Nu vågnede hun op, kaldte på to portører, og nu gik 
det stærkt. Idet de fik bakset Mads ud af bilen, kom han 
lidt til sig selv igen. 
     - Jeg kan godt gå selv, hvor fanden er jeg? 
     - Bare slap helt af, sagde Nicolas, der næsten løb ved 
siden af båren. - Du er på hospitalet, du kollapsede lige 
før. Nu får du hjælp. 
     Mads stønnede. - Bare kør mig hjem i seng, jeg træn-
ger sgu kun til at sove.  




