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Prolog 

2012 

Nu gav ordene genlyd i hans indre. Din mor er død. Han kunne 

høre ordene, og alligevel var det, som om det ikke handlede om 

ham. At der ikke var tale om hans mor. Hun var jo kun 35 år, så 

kunne hun da ikke bare dø. Hun var jo ikke syg, eller i alt fald ikke 

på den måde. Han havde jo næsten lige talt med hende. Den dag 

sammen med Lasse. Hun havde lydt glad i telefonen og havde 

endda fået et arbejde. Måske ikke et rigtigt arbejde, som hun 

småleende havde sagt, men jobtræning. Han huskede, hvor glad 

han var blevet. Især da de havde aftalt, at hun skulle komme til 

forældreaftenen. Det havde hun kun været én gang tidligere, og 

det var tydeligt, at hun ikke brød sig om det. 

Kenneth stirrede på Helena, aftenpædagogen på opholdsstedet 

Carpe Diem, hvor han boede. Hun havde allerede sat sig på hans 

seng. Hendes blik var rettet direkte mod ham. Han sagde 

ingenting. Ordene, der formede sig inde i hovedet, sad fast i 

struben. Han bed tænderne hårdt sammen og sank en gang. Hun 

nikkede svagt med hovedet. Han så ind i hendes blik og vidste, at 

det var en svær besked at give ham. Da hun lagde sin ene hånd 

ovenpå hans, trængte tårerne sig på hos ham, men han bed blot 

tænderne endnu hårdere sammen. 

”Hvordan … jeg mener, hvad skete der?” fik han fremstammet. 

Helena rømmede sig, og trak luft ind.  

”En nabo ville aflevere et brev til hende, der var blevet smidt i 

hendes postkasse. Hun havde ringet på flere gange og havde så 



bukket sig ned for at smide brevet ind … og ja, så så hun din mor 

ligge i gangen.” 

”Ligge i gangen?” 

”Hun havde ligget på maven med den ene arm op over hovedet. 

Naboen havde ringet 112, men da ambulancen ankom, og de blev 

lukket ind af viceværten, så fandt de hende død.” 

Hun klemte omkring hans hånd. Han blev siddende ubevægelig. 

”Men hun var jo rask, da jeg talte med hende i sidste uge.” Han 

mærkede Helenas ord begynde at bundfælde sig. 

”Kenneth, din mor har jo ikke altid passet på sig selv.” Han 

vidste, at hun havde ret, men brød sig ikke om at høre det. 

”Hvad med Lasse … ved han det?” spurgte han og så lidt ned i 

gulvet. 

Pædagogen nikkede.  

”Ja, der er blevet taget kontakt til Lasses far.”  

Han undlod at sige noget og var glad for, at Helena ikke pressede 

ordene ud af ham. De sad tavse. Han mærkede Helena slippe sit 

greb omkring hans hånd. Hun flyttede den om til hans ryg og 

strøg ham ned langs ryggen. Et øjeblik blev han glad for, at det 

var hende, der fortalte ham det, og ikke en af de andre pædagoger. 

Han kunne godt lide Helena. 

Han stirrede på bogen, der lå på bordet. The catcher in the Rye. Det 

slog ham pludselig at den skulle læses færdig til engelsktimen, og 

at han endnu manglede fyrre sider. Det føltes uendelig ligegyldigt 

lige nu. 



”Jeg vil gerne være lidt alene.” Der var ikke noget, han ønskede 

mere end det lige nu, selvom han godt kunne lide Helena, der 

mindede ham så meget om Esther, hans lærer fra den gamle skole. 

”Er du sikker?” Hendes tynde stemme beroligede ham. Han 

nikkede. Hun klappede ham på skulderen, da hun rejste sig. Han 

blev siddende.  

”Du ved, hvor jeg er, men jeg kigger ind til dig igen.” Hendes 

stemme kom ovre fra døren. Han nikkede og hørte døren blive 

lukket. 

Han lagde sig på sengen med ansigtet ind mod væggen og trak 

benene op mod brystkassen og tæppet op over sig. Han gemte 

ansigtet under det tykke stof. 

Nu var det slut. Nu skulle han aldrig se hende mere. Og hvad med 

begravelsen? Det slog ham pludselig. Hvem ordnede den? Billedet 

af hans mor liggende der på gulvet i gangen satte sig fast i hans 

bevidsthed. Hvor var det synd for hende, at hun havde ligget der 

helt alene. Hvis bare han havde været der, hvis bare … 

Han bed tænderne sammen, og læberne begyndte at vibrere. Han 

savnede hende mere end nogensinde. Og Lasse – hvad med 

Lasse? 

Han havde en blandet følelse af sult og krampe i maven. Han ville 

ikke gå ud i køkkenet. Han ville blive her under tæppet. En tåre 

banede sig vej ud af hans øjenkrog, og så endnu en. Det lettede at 

give slip, men det var hans sorg. Ikke pædagogernes, ikke 

lærernes, men hans. 

 

Han måtte være faldet i søvn og mærkede, at tæppet var skubbet 

lidt til side. Der blev taget i dørhåndtaget, og lyset fra gangen 



kastede skygge ind i værelset. Han blev liggende i samme stilling 

med lukkede øjne og hørte de listende skridt ind i rummet. Selv 

med lukkede øjnene kunne han fornemme hendes tilstedeværelse i 

rummet. Så blev der helt stille. Han hørte atter skridt, og lyset 

forsvandt igen. 

Alene … helt alene. Ordene gentog sig flere gange. Han ville ikke 

længere være alene. Ikke længere miste nogen. Gert, Esther, Lasse, 

Michelle, sin far, som han ikke huskede, og nu mor. Ikke mere. 

Han kunne ikke miste flere.  

Hvis bare han var blevet hos hende. Hvis ikke han ikke var blevet 

væk fra lejrskolen dengang, så ville han måske være blevet hos 

hende? En skyldfølelse ramte ham og gjorde ondt. Han ville være 

alene, og alligevel ikke. Han kom til at tænke på Lasse. Hvad med 

Lasse? Men han havde jo sin anden familie. Kenneth savnede ham 

og knyttede hænderne hårdt sammen. 

Han gik ud på badeværelset og låste døren. Han tændte den lille 

spot oppe over spejlet. Den kastede kun sit lys ned over 

håndvasken. Han kiggede længe intenst på sit eget spejlbillede. En 

blanding af træthed og tomhed fyldte hans bevidsthed. Hvad 

havde verden at give ham? Hvad havde han at give verden? Han 

ville bare forsvinde, men hvis han gik, hvor skulle han så gå hen? 

Den eneste, han havde af virkelig betydning, var Lasse, men 

havde Lasse det på samme måde med ham? Han ønskede ikke at 

flakke rundt, eller at være der, hvor Michelle, hans bedste ven fra 

dengang han boede hos moren, befandt sig. Så hellere… 

brystkassen hævede og sænkede sig, og blodet i årene frøs på sin 

vej rundt i kroppen. Sådan føltes det i alt fald. 

Han knyttede hånden hårdt, så tændte han for vandet med den 

anden hånd. Stirrede stift ind i spejlet. Med al kraft i den knyttede 

hånd knaldede han hånden hårdt mod spejlet. Først én gang, så 



endnu en gang. Det smadredes, men uden at falde til jorden. Han 

tog et stykke, der sad nogenlunde løst, og lirkede det fri, og så 

slukkede han lyset. Mørket var rart og trygt. 

Det gjorde ondt, da han stak spejlstykket ned mod håndleddet. 

Hårene rejste sig på underarmen, og en kulde ramte ham. Han 

stak igen og trak det skarpe stykke gennem huden. Han bed 

tænderne endnu hårdere sammen og sank sammen på knæene og 

videre ned. Gulvet føltes rart at ligge på med gulvvarmen. Han 

lukkede øjnene. Hun var smuk, sådan som hun viste sig for ham, 

da han lukkede øjnene. Han trak vejret tungt, indtil der blev 

længere og længere mellem åndedragene. Han ville bare sove. Han 

var så træt. Så forsvandt smerten. 



 

 

Kapitel 1 

2006 

Kenneth vågnede ved lyden af højrøstede stemmer fra stuen. 

Selvom døren til hans og lillebrorens værelse var lukket, gik den 

direkte gennem de tynde vægge og hørtes tydeligt, omend noget 

hul gennem væggen. Lyden af flasker og glas, der klirrede mod 

hinanden, blandedes med lyden af grin, musik og stemmer, der 

talte i munden på hinanden. En stemme trængte særligt igennem. 

Det var en høj mandsstemme med en dominerende latter 

efterfulgt af et højt ”Skål!” og endnu en gang flasker, der klirrede 

højt mod hinanden. Selvom han efterhånden havde vænnet sig til 

lydene, hændte det oftere og oftere, at han vågnede hen på natten 

og havde svært ved at falde i søvn igen.  

Han forsøgte i stedet at lytte til Lasses tunge åndedræt ovre fra 

tremmesengen. Hans rytmiske vejrtrækning og gurglelyde fra 

sutten, som han stadig brugte, til trods for at han var fyldt tre år, 

beroligede ham. Han var glad for, at broren sov så tungt og kun 

sjældent blev vækket af larmen. De få gange, det var sket, og han 

havde rejst sig op i sengen, havde Kenneth været hurtigt på 

benene og havde stået henne ved tremmesengen i løbet af få 

sekunder. Broren havde rakt armene frem imod ham, og Kenneth 

havde løftet ham op til sig og havde taget ham med over i sin 

seng. De lå i ske, og Kenneth sang Jeg ved en lærkerede, indtil Lasse 

faldt i søvn. Kenneth elskede at falde i søvn til lyden af gurglelyde. 

Nu lå han her og stirrede ud i mørket; kun lidt lys fra fuldmånen 

ramte et stykke af gulvet, da der kun var gardin i den ene side af 

vinduet. Det andet var gået i stykker, og moren havde for flere 



måneder siden lovet, at de nok skulle få et nyt gardin, men det var 

blevet ved snakken. Nu var han glad for lyset og lå og betragtede 

nattehimlen. 

Han var faldet lidt hen og hørte ikke døren til værelset blive åbnet 

og lukket igen. Han slog straks øjnene op, men blev liggende i 

samme stilling. Et øjeblik slog tanken ham, at det kunne være 

moren, der kom ind for at se til broren, men det plejede hun ikke 

at gøre. I al fald ikke, når vennerne var på besøg. 

Så hørte han de næsten lydløse skridt, der gik henover gulvet. Det 

knirkede, da skridtene var midt i rummet, og personen stod stille. 

Kenneth ville dreje sig rundt i sengen, men så kom skridtene igen, 

og hans dyne blev løftet. Han lå helt stille, da han mærkede 

kroppen, der lå tæt med maven mod hans ryg.  

Kunne det alligevel være moren? Det plejede hun jo ikke at gøre. 

Det var flere år siden. Han kunne kun svagt erindre, at hun havde 

ligget tæt med ham. Det var heller ikke hans mors lugt. Det var 

ikke hendes parfumelugt. Det var en anden lugt, en fremmed lugt. 

En svag lugt af parfume, blandet med sved og alkohol. En varm 

ånde ramte hans nakke, da en fremmed arm omsluttede hans 

krop. Hans hjerte bankede hurtigt i brystkassen. Et par runde 

bryster trykkedes mod den øverste del af hans ryg. Det var en 

kvinde. Hvis det ikke var moren, hvem var det så? Hvem fandt vej 

ind til ham og broren? Han kendte knap nok de mennesker, der 

festede i stuen. Nogle af dem kendte moren heller ikke selv, var 

han sikker på. 

Måske syntes hun, at det var synd, at han og broren lå herinde 

alene, måske var det derfor, hun lå her? Alligevel brød han sig 

ikke om det. Brød sig ikke spor om, at en fremmed lå ved siden af 

ham. 



Han åbnede munden. Nåede kun at hviske den første lyd i ordet 

”mor”, så kom ”ssshhh”-lyden, og en hånd blev lagt for hans 

mund. Et splitsekund overvejede han at bide i hånden, men 

vidste, at det sikkert ville vække broren, og samtidig holdt kvinden 

hånden på en måde, der gjorde det næsten umuligt. 

Hvad ville hun ham? Hvorfor lå hun her? Hun tog langsomt 

hånden fra hans mund og lod den glide ned over hans overkrop i 

en let bevægelse. Den anden hånd skubbede hun ind under hans 

hoved og holdt nu den over hans mund. En stor klump samlede 

sig i hans mund. Han holdt vejret, indtil han ikke kunne længere, 

og sank spytklumpen. Hans muskler i maveregionen strammedes, 

da hånden nærmede sig buksekanten på natbukserne for derefter 

at finde vej ind under hans underbukser. Han kneb øjnene helt 

sammen. Inde i hovedet formedes ordene Lad være, men de kom 

ikke ud. De blev inde i hovedet. Han samlede tankerne om noget 

godt, om den ene gang i sommerferien, hvor moren havde taget 

ham og broren med til stranden. Om den hele dag, de havde haft 

der, hvor han havde overtalt moren til at bade. De havde grinet og 

haft det rart, og han havde kigget rundt på de andre mødre på 

stranden, og et kort øjeblik havde han ikke syntes, at hans mor 

adskilte sig fra de andre mødre. Når hendes hår var vådt, så man 

slet ikke afblegningen. 

Hånden lå nu slapt på lagnet foran ham, og hans hjertebanken 

aftog en smule. Et øjeblik troede han, at kvinden ville rejse sig fra 

sengen, men så tog hun fat om hans hånd og trak den langsomt 

bagud. Hvad ville hun med hans hånd? Hun skubbede hans hånd 

ind under elastikkanten i strækbukserne og videre ind bag 

trusserne. Hans muskler trak sig endnu mere sammen, og en 

kvalme steg op i hans hals. Hvad hvis han skulle kaste op? Hendes 

hånd spærrede jo for, at han kunne åbne munden. 



Noget blødt og fugtigt ramte hans fingre, imens hendes hånd 

spredte hans fingre ud. Han forsøgte at klemme sammen, men 

hun var stærkere. Hendes ånde mod hans hals blev tættere og 

varmere og kunne nu svagt høres som små kattelyde. En sviende 

fornemmelse steg op i hans næse. Til trods for de 

sammenpressede øjne lykkedes det for det salte væske at presse 

sig ud igennem øjenlågene. Nu hørtes en lang, pibende lyd, og 

hendes hånd slap sit greb om hans. De lå begge stille et par lange 

sekunder. Så viklede hun sig stille fri fra dynen og sneg sig 

langsomt og lydløst ud af rummet. Han holdt vejret, til han hørte 

døren lukke, og tog en dyb indånding. Imens han pustede ud, 

lyttede han til de rytmiske gurglelyde fra den anden ende af 

værelset. Han trak vejret i nogle lange åndedrag, så slappedes 

musklerne i maven mere og mere. Hans blære var fyldt. Han 

forsøgte at overhøre dette, men trangen til at tømme blæren blev 

mere og mere dominerende. 

Vejen ud til badeværelset forekom at være som en umulig rejse. 

Tanken om, at han ville støde ind i nogle af morens venner ude i 

gangen, skræmte ham. Hvis han tissede i sengen, så skulle han 

ligge på det våde lagen, og hvad skulle han forklare moren i 

morgen? 

Så kom han i tanke om posen med svømmetøj, der stod tæt ved 

sengen. Han rejste sig halvt op og drejede hovedet over mod 

broren. Han sov fortsat trygt og godt. 

Han rakte ud efter nettoposen. Det gav et knitrende lyd, da han 

langsomt trak den hen mod sengen. Han stak hånden ned i posen, 

tog badeshortsene op og lagde dem på gulvet. Så tog han posen 

op i sengen og pressede siderne på posen ned mod underlaget. 

Håndklædet lå sammenfoldet som en pude. Han tog natbukserne 

helt af, satte sig overskrævs med posen mellem benene og tømte 

blæren. Lugten af urin fyldte hans næsebor, men det lykkedes ham 



at kvæle den silende lyd af urin, der ramte håndklædet, ved at 

presse underkroppen så tæt på håndklædet som muligt. 

Han lukkede posen sammen og satte den ind under sengen. I 

morgen ville han smide posen ud. Han var glad for, at han havde 

husket at tage badebukserne op inden. Dem havde han længe 

plaget moren om at købe. Han havde syntes, at det var pinligt at 

bade i underbukser til svømning. De andre havde grinet af ham. 

Først da moren fik checken fra Børnenes Kontor, havde hun haft 

råd til at købe dem. 

Han tog bukserne på igen og lagde sig ned. Han ville sove, men 

søvnen ville ikke tage ham i sin favn. Tankerne fløj rundt i hans 

hoved uden sammenhæng. Lugten af den fremmed kvinde fyldte 

stadig rummet, og en kold fornemmelse ramte huden på armene 

og i ansigtet. Tårerne pressede på, men kom alligevel ikke ud. Til 

gengæld blev kvalmen stærkere, og en tristhed ramte ham stærkere 

end nogensinde før.  

Han ville sove nu, for måske ville det, der var sket, føles som en 

drøm, når han vågnede, måske ville han ikke engang huske det? 

Men lige nu huskede han. Væmmelse og følelsen af urenhed var 

det, der fyldte lige nu.  

Hans blik ramte skrivebordet foran vinduet med det åbne 

penalhus og derefter saksen, der lå i hylsteret. Han stirrede på den. 

Så rejste han sig fra sengen, gik over til bordet og tog saksen ud af 

plastikhylsteret. 

Kun få sekunder efter var han tilbage under dynen. Han var bange 

og holdt saksen fast i hånden. Ingen skulle gøre ham noget mere, i 

hvert fald ikke sådan noget. Han holdt så stramt omkring saksen, 

at det smertede let i hånden. Det burde føles ubehageligt, men det 

gjorde det ikke. Hans tanker fjernedes fra den ubehagelige 

oplevelse fra tidligere. Han åbnede hånden, og med den anden 



hånd stak han hårdt ned i håndfladen. Det jagede i hans krop og 

fik blodet til at løbe hurtigt rundt. Han knyttede hånden hårdt 

sammen og lukkede øjnene.  

Han lå et stykke tid med knyttet hånd, indtil trætheden endelig 

overmandede ham, og han faldt i søvn til lyden af Lasses tunge 

åndedræt. 



 

 

Kapitel 2 

2006 

Kenneth vågnede ved lyden af Lasses klynken. Han slog øjnene 

op. Som en tiger på spring satte han sig hurtigt op i sengen. Hans 

hånd var øm. Han åbnede håndfladen og så på den. Der var ikke 

noget at se. Så mærkede han en ømhed forneden. Små trækninger 

i musklerne i underlivet. Hvorfor havde han ondt der? Så huskede 

han det, men hvorfor var han øm? Han følte en underlig uro i 

kroppen og en kvalmende fornemmelse i halsen. Han kom i tanke 

om posen under sengen. Han kunne ikke så godt lægge 

håndklædet til vask. Hans mor ville undre sig over, hvorfor hans 

håndklæde var fyldt med urin, og så ville hun spørge ind til det. 

Han kunne i stedet tage det med ud i bad og vaske det og hænge 

det op. Hvis hans mor så spurgte, kunne han jo bare sige, at han 

havde tabt det i brusekabinen, så det var blevet vådt. Ja, det var 

det, han ville gøre. Nu lød der endnu en klynken fra Lasses seng. 

Kenneth slog dynen til side og gik over til lillebroren. Det var lidt 

svært at få ham op over tremmerne. Han var ved at være for tung. 

”Vil du ligge lidt i Kenneths seng?” spurgte Kenneth med en lidt 

babyagtig stemme. Lasse nikkede og lagde sit hoved ind mod 

Kenneth. Han bar ham over til sengen og lagde ham på 

madrassen. Så lagde han sig selv bagved og lagde armen rundt om 

lillebroren. Med meget lav stemme sang han ”Lille Peter 

edderkop”. Han så på lillebroren, der bevægede øjenlågene op og 

ned, indtil han overgav sig til søvnen. 

Kenneth sneg sig lydløst ud af sengen og stak i tøjet, der lå på 

stolen. På vej ud af værelset tog han skoletasken, og så lukkede 



han døren bag sig. Han børstede hurtigt sine tænder. Han var ikke 

sulten. Kvalmen var der stadig. Desuden havde han stadig en 

20’er i penalhuset. Den kunne han købe for i boden, hvis han blev 

sulten. Han åbnede hoveddøren. Det gav et sæt i ham, og han 

trådte et skridt tilbage, da han stod ansigt til ansigt med Lasses far, 

der havde fingeren på ringeklokken og lige akkurat nåede at tage 

den væk, da Kenneth åbnede døren. 

”Øh hej,” var alt, hvad Kenneth kunne få fremstammet. 

”Hej,” svarede Lasses far uden at smile. Han smilede aldrig, når 

han hentede Lasse. Kun når Lasse sprang op i armene på ham. 

Det fik ham til at smile, men han gjorde det aldrig, når han talte 

med Kenneth eller moren. ”Ja, jeg skulle hente Lasse,” fortsatte 

han. 

”Øh ja … han øh sover … han ligger i min seng.” Kenneth gjorde 

en bevægelse med hovedet i retning af værelsesdøren. 

”Okay … og hvor er din mor?” Han stak hovedet lidt frem og 

kiggede rundt i gangen. 

”Øh hun sover også ….hun er syg.” Mon Lasses far troede på 

ham? 

”Syg?” Han spilede øjnene op, og i det samme gik døren til stuen 

op. Kenneth så hen på moren, der stod i små tangatrusser, en 

stram t-shirt, der gik til over navlen, og med et uglet hår, der sad 

som en fuglerede omkring hovedet i en blanding af brun 

bundfarve og afblegede lyse striber. 

”Hvem snakker du med, Kenny?” spurgte hun og gned sig i 

øjnene. Døren stod så meget åben, at Kenneth fik øje på en masse 

tomme flasker og pizzabakker. En blandet lugt af pizza, nikotin 

og sprut ramte hans næsebor. Lasses far trådte et skridt frem og 

stod nu i gangen. 



”Jeg skal hente Lasse,” sagde han og så direkte på moren. Moren 

stod med vidt åben mund og forsøgte at dække for åbningen 

mellem døren og karmen med sin spinkle krop. 

”Havde du glemt det?” Han satte begge hænder i siden. Kenneth 

sank en klump spyt. Han kunne selv høre lyden, da spyttet gled 

ned gennem halsen. 

”Øh nej … øh jo, måske.” Moren lukkede døren ind til stuen og 

stod nu i gangen. Kenneth ville sige noget, men kunne ikke rigtig 

finde ordene. 

”Var du ikke på vej i skole?” Lasses far drejede hovedet og så på 

ham med en sammenpresset mund. Kenneth så direkte ind i de 

blå øjne og nikkede. Han sendte moren et hurtigt blik. Så 

passerede han bag ryggen på Lasses far og skyndte sig ned ad 

trappen. 

……………………………………………………………… 

Kenneth stirrede lige frem for sig op mod smartboardet. Han 

hørte lyden af Esthers rolige stemme, men han bed ikke mærke i, 

hvad hun sagde. Det var bare ord, der flød sammen med tankerne 

i hans eget hoved. Så hørte han Esther sige: ”Så må I godt gå i 

gang.” De ord fik ham til at vågne op, og han så et øjeblik på sin 

lærer. Deres øjne mødtes i et par sekunder. Længe nok til, at han 

så, hun nikkede med hovedet og blinkede med begge øjne til ham. 

Så så han rundt i klassen uden at bevæge hovedet. Han så sine 

klassekammerater slå op på en side i danskhæftet og gå i gang. 

Han slog op på en tilfældig side. Hvilken side mon de skulle lave? 

Det ville være flovt at række hånden op og spørge. Esther havde 

jo sikkert lige sagt det, og så ville alle jo være klar over at han ikke 

hørte efter. Han mærkede Esthers hånd på sin ene skulder og så 

op på hende. Hun blinkede til ham. Med den anden hånd 

bladrede hun i hans hæfte. Han så ned og fik øje på tallet 13 




