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FØRSTE DEL

You know that place between sleep and

awake, that place where you can still

remember dreaming? That’s where I’ll

always love you. That’s where I’ll be waiting.

J .M.  Barrie
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1

J o R D E n S  u n D E R g a n g

Om seks minutter er der tre døgn, til sommerferien star-
ter. Og lige nu, midt i matematiktimen, eller rettere, i 
slutningen af matematiktimen, får tanken om sommer-
ferie mig til at tænke på store, grønne bjerge og lyseblåt 
vand med bittesmå bølger, der ligner skyer på en uende-
lig, blå himmel. Og den får mig til at tænke på dage, hvor 
jeg ikke aner, hvad jeg skal lave, på morgener, der aldrig 
slutter, og på endeløse timer i selskab med min mor, der 
er god nok, og min lillebror Jonathan, der er god nok 
noget af tiden, men bestemt ikke hele tiden. 
 Og på is. Og på badehåndklæder og solcreme og  aftener, 
hvor det aldrig rigtigt bliver mørkt. 
 Og på myg. 
 Og på … alt muligt.

Fem minutter. Nu er der fem minutter, til timen er slut, 
fem minutter, til Frederikke kan viske endnu en streg på 
bordet ud – en af de næsten usynlige blyantsstreger, vi har 
tegnet, vores egen lille countdown, nedtællingen til som-
merferien eller “sommersuppedasen”, som Frederikke sy-
nes, det er sjovt at kalde den. Frederikke skal for resten 
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til Sverige med sine forældre. Hendes far har kræft, men 
han har vist fået det bedre – vi snakker ikke så meget om 
det – og nu har de lejet en hytte oppe i en eller anden 
mørk, regnfuld afkrog af Sverige, hvor de skal fiske og 
spille Ludo og drikke tørmælk. Det er i hvert fald sådan, 
hun beskriver det. Og hun glæder sig. Det er noget af det 
gode ved min bedste veninde: Hendes øjne afslører altid, 
hvordan hun har det. Og hendes stemme. Den måde, 
hun … 
 “Ja, Sara. Hvad siger du?”
 Det går op for mig, at Eskildsen kigger på mig. Gamle 
Eskildsen. Matematiklæreren fra helvede, som nogen af 
drengene kalder ham, når han ikke hører det. Men det er 
nu ikke rigtigt. Så ond er han altså heller ikke. 
 “Øh, jeg siger …”
 Jeg ser på ligningen oppe på tavlen. Tal og bogstaver og 
underlige tegn. 
 “Ikke noget? Er det dit svar, Sara? Ikke noget.” Eskildsen 
træder et skridt nærmere. Han er ikke vred, håber jeg. 
Men han driller mig. “Eller lyder dit svar således: Jeg 
hørte slet ikke efter, fordi jeg sad i mine egne tanker?”
 Jeg stirrer på ligningen. Det er jo volapyk, tænker jeg. 
Det er kinesiske tegn. Det er hieroglyffer. Og der er nok 
en grund til, at de gamle egyptere holdt op med at ud-
trykke sig med hieroglyffer for mindst et par tusind år 
siden. Eller har jeg misforstået noget?
 Eskildsen bliver ved lidt endnu. Med at drille. Men det 
gør ikke noget. Han er også på vej på sommerferie. Det 
kan man se på ham. 
 “Sara …” slutter han af med hovedrystende grin, der 
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vist betyder noget i retning af, at jeg er temmelig håbløs. 
“Sara, Sara, Sara.”
 Og det er okay, at Eskildsen siger mit navn så mange 
gange, for på den måde behøver jeg jo ikke spilde kræfter 
på at præsentere mig selv. Men i det mindste kan jeg til-
føje, at jeg stadig går i ottende klasse. 8.C. for nu at være 
helt præcis (men kun tre dage endnu) på Sommerslev 
Skole, der hverken er verdens største eller mest moderne 
skole, men alligevel – på sin egen måde – er helt okay. Jeg 
kan fortælle, at de fleste af mine klassekammerater også 
er okay. Dog er der især et par af drengene – Øresneglen 
ikke mindst, der faktisk også har et rigtigt navn, nemlig 
Mark, og hans trofaste ven, Markus, kaldet Slaven – der 
mildt sagt er pænt belastende. 
 Og jeg kan fortælle, at byen, jeg bor i – surprise, 
 surprise – heller ikke har skiftet navn og stadig går under 
betegnelsen Sommerslev og stadig består af en mindre 
samling huse placeret i et område med grønne skove og 
gråbrune marker i alle retninger, og med en sø lige i mid-
ten, næsten som var den byens hjerte. 
 Og ja, rigtigt gættet, der sker da ikke alverden i Som-
merslev. Vi har et indkøbscenter, Sommerslev Centret 
(kaldet “betonklodsen”), der på yderst uelegant vis er ble-
vet kilet ind mellem de gamle huse og gør alt, hvad det 
kan, for at fremstå malplaceret. Vi har et lille torv, hvor 
der faktisk er meget hyggeligt, især om sommeren, hvor 
man kan sidde ved små borde og spise is og hotdogs. Og 
vi har … ikke så meget mere.
 Men er det ikke også nok? Det prøver jeg i hvert fald 
tit at sige til mig selv. At det er nok. Mere end rigeligt 



10

faktisk til at leve et nogenlunde normalt liv med alt, hvad 
det indebærer af sjove og mindre sjove og halvkedelige og 
dødkedelige dage. Som alle andre mennesker. For faktisk 
– og nu gælder det om at slå lyttelapperne ud, for nu 
fortæller jeg en stor hemmelighed – er det præcis sådan, 
de fleste mennesker i Sommerslev er: nøjagtig som alle 
andre. Vi er hverken pænere eller grimmere eller klogere 
eller dummere end gennemsnittet, det er jeg ret over-
bevist om. Også selvom Frederikke og jeg tit går rundt 
og føler os udenfor på en eller anden måde. Altså med 
den der følelse af, at vi bor et sted, som resten af verden 
enten ikke har opdaget eller – hvad der næsten er endnu 
værre at tænke på – ikke interesserer sig for. At resten af 
verden nærmest lever forbi os, hvis man kan sige det på 
den måde. At vi lever i en slags parallelspor. Eller bare på 
vores egen planet.

Det ringer ud, netop som jeg kommer i tanke om noget 
vigtigt, jeg mangler at fortælle. Men da jeg træder ud af 
klassen, ud på gangen, får jeg øje på ham, og så kan han 
lige så godt præsentere sig selv. Jeg taler selvfølgelig om 
Oskar, og hvis jeg bad ham hæfte et par ord på sig, burde 
de lyde noget i retning af: “Jeg hedder Oskar. Jeg går i 
niende og er færdig med skolen lige om et øjeblik. Jeg er 
suverænt skolens lækreste fyr (med uhyggelig, næsten de-
primerende klar afstand til nummer to). Jeg har et smil, 
der kan få jorden til at holde op med at rotere, og jeg …”
 “Hej Sara!” Han standser op og venter på mig. 
 Oskar venter på mig. På mig, Sara Mørk. 
 “Hej Oskar. Hvordan går det?”
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 Ikke på alle mulige andre. Men på mig.
 Jeg standser op foran ham og spørger igen, simpelt hen 
for at komme al eventuel pinlig tavshed i forkøbet: 
 “Hvordan går det?” 
 Dumt spørgsmål. Jeg ved det godt. Hvordan skulle det 
nogensinde være en mulighed, at det ikke gik godt, når 
man er så fantastisk et menneske som Oskar? Det ville 
svare til at spørge Messi, hvordan det er ikke at være god 
til fodbold – ikke at jeg interesserer mig for fodbold, men 
min lillebror Jonathan snakker stort set ikke om andet. 
 “Okay,” siger han bare. “Jeg har lige været oppe i 
mundtlig dansk.” 
 “Hvordan gik det?”
 “Syv. Det er fint nok. Nu mangler jeg kun engelsk på 
fredag. Har du fri?”
 “Mm.”
 Mm. 
 Jeg hader den lyd. Det er også næsten kun, når jeg er 
sammen med Oskar, at jeg siger den. Hvad betyder den 
egentlig? Jeg har tænkt over det mange gange og er nået 
frem til følgende: I selskab med Oskar betyder “mm” en 
blanding af “ja” og “jeg synes, du er for lækker til, at jeg 
er i stand til at føre en rigtig samtale med dig, og derfor 
udstøder jeg denne lyd.” Noget i den retning i hvert fald.
 Og så går vi hen ad gangen sammen, Oskar og mig, 
mens han fabler løs om den eksamen, han lige har været 
til, og jeg kun hører efter med et halvt øre, fordi jeg plud-
selig får en fornemmelse af, at der er noget galt. 
 Hvad?
 Jeg kan ikke forklare det. Men måske er det noget med 
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måden, han taler på. Som om han taler lidt hurtigere, end 
han plejer. Som om han ikke rigtig holder nogen pauser 
mellem sætningerne, der nærmest smelter sammen til én 
lang smøre.
 “Og på det tidspunkt kunne jeg se på censor, at jeg var 
på vej i en helt forkert retning,” fortsætter han.
 “Mm.”
 Hold nu kæft med det mm! 
 “Sara?”
 Stemmen er forpustet og tilhører Frederikke, der kom-
mer løbende. Hun indhenter os henne ved cyklerne. 
 “Tal lige om at være i topform,” stønner hun. “Jeg har 
vist godt af at komme op og vandre lidt i Sverige.”
 Vi griner. Men igen – og denne gang endnu mere end 
før – kan jeg ikke lade være med at se på Oskar og tænke: 
Der er noget galt.
 Der er noget galt.
 Det hjælper lidt, da jeg fortæller, jeg skal til Italien. Det 
får det hele til at løsne lidt op, også Oskar, der begynder 
at snakke om Firenze og det skæve tårn i Pisa og bjergene 
i Toscana, hvor han åbenbart har været med sine forældre. 
Han gør det på en måde, der ikke er spor mærkelig, og et 
øjeblik får det mig til at tænke det, som jeg tænker næ-
sten hver eneste dag. Den tanke, der om nogen fortæller, 
hvem Sara Mørk er: Det er nok bare mig, der er underlig. 
 Underlig.
 Måske har alle mennesker ét ord, der passer bedre til 
dem end alle andre. Frederikkes må være cool. Fordi hun 
tror på sig selv, hviler i sig selv, udstråler så meget selvtil-
lid, at jeg nogle gange har tænkt på at spørge hende, om 
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jeg må købe bare ti procent af den. Eller låne den i det 
mindste. Oskars ord må være … wow. Undskyld, hvis det 
lyder lidt plat, men det er altså lige netop ordet wow, der 
kommer op i mit hoved, når jeg tænker på ham og ser 
ham for mig.
 Og mit er altså underlig.
 Gode gamle, underlige Sara. Så kender vi hende igen.
 Og selvfølgelig er det bare mig, den er gal med. Selv-
følgelig er der ikke noget galt med Oskar. Jordens mest 
perfekte skabning, jordens vidunderligste og dejligste og 
smukkeste væsen. Og selvfølgelig opfører han sig ikke 
spor mærkeligt. Selvfølgelig …
 “Til Seattle?”
 Jeg hører ordet, men jeg ved ikke, hvem af dem der har 
sagt det. 
 “Ja, helt ovre på den amerikanske vestkyst. På high 
school.”
 Det sidste ved jeg godt, hvem der siger. Det gør Oskar. 
Og jeg ved også, at det er ham, der siger det næste: 
 “Men det er kun et år. Jeg tager af sted om fjorten 
dage.”
 Og mere hører jeg ikke. Det er ikke nødvendigt at høre 
mere. Alt står klart for mig. Det var derfor, han var så 
underlig. Fordi han er på vej til USA for at gå i skole et 
år.
 Et år!
 365 dage!
 Uden Oskar!
 Umuligt. 
 “Et år går jo hurtigt.” Han står og holder sin cykel, 
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mens han ser skiftevis på Frederikke og mig. “Så det er jo 
ikke ligefrem jordens undergang.”
 Jeg ser ikke på ham. Jeg ser kun på Frederikke. For 
at straffe ham. Straffe ham på min egen kiksede, totalt 
ligegyldige facon, nemlig ved ikke at kigge på ham. Jeg 
prøver at fokusere på Frederikke og undlade at høre mere. 
Jeg har hørt nok, mine ører kan ikke klare mere, jeg vil 
kun se på Frederikke, min bedste veninde, der står lige 
ved siden af mig og lytter til det, Oskar siger.
 Hvem ville jeg helst undvære af dem?
 Jeg ved ikke, hvorfor sætningen melder sig nu, men på 
den anden side: Jeg er så meget uofficiel verdensmester i 
at frembringe meningsløse sætninger og spørgsmål, ingen 
kan svare på, at det ikke undrer mig det mindste.
 Hvem ville jeg helst undvære, hvis jeg skulle vælge? 
Oskar eller Frederikke?
 Men jeg kan ikke selv vælge. Skæbnen har allerede gjort 
det for mig. Eller hvem det nu er, der har fået Oskar på 
den tåbelige idé at rejse 8-10.000 kilometer væk og blive 
der i 365 dage. 
 “Det er ikke jordens undergang,” hører jeg ham sige 
igen.
 Men da vi cykler hjem alle tre og skilles nede ved torvet, 
hvor han skal en anden vej, ser jeg efter ham og tænker, 
at han tager fuldstændig fejl. Det er jordens undergang. 
 Min jords undergang.
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2

S E a T T L E  E R  m å n E n

Her følger så dagens 100.000 kroners spørgsmål: Hvad 
har hundene Verterok, Ugolek og Laika til fælles med 
chimpansen Enos og mennesket Sara Mørk?
 Anyone?
 Okay, så svarer jeg selv: De er blevet forladt. 
 Nej, om igen: De er blevet efterladt.
 De var forsøgsdyr, der for mange år siden blev sendt ud 
i rummet til en grum skæbne, udelukkende for at man 
kunne undersøge, om levende dyr kunne leve i rummet. 
Tænk lige på det: Nuttede dyr efterladt i en rumraket, 
som ingen regnede med, nogensinde ville komme tilbage!
 Efterladt.
 Ligesom jeg er blevet det. Efterladt af Oskar. 
 Og spar mig venligst for alt det der det kan man da 
ikke sammenligne-halløj. For jo, det kan man godt. 
Det er jeg overbevist om. Følelsen er den samme. Jeg 
 kunne nøjagtig lige så godt sidde i en rumkapsel 50.000  
kilometer ude i rummet med kursen mod en eller anden 
fjern skodplanet, som jeg kan ligge her på min seng og 
tænke på Oskar, der om få uger sætter sig ind i en flyve-
maskine og flyver tværs over Atlanten. 
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 For når alt kommer til alt: Hvad er forskellen på månen 
og Seattle? 
 Jeg kan ikke se nogen. Heller ikke hvis jeg – som jeg 
gør lige nu – rejser mig fra sengen, tænder computeren og 
googler Seattle:
 “Seattle er den største by i delstaten Washington i den 
nordvestlige del af USA. Byen har 576.000 indbyggere 
… bla-bla-bla.”
 Jeg kan ikke samle mig om teksten. Jeg vil ikke  samle 
mig om den. Jeg kan ikke acceptere, at Seattle over-
hovedet findes! Bare der ville komme et jordskælv eller en 
kæmpetornado og udradere byen totalt. Okay, beboerne 
måtte godt flytte først, dem har jeg sådan set ikke noget 
imod, men byen – selve byen – burde straffes for at stjæle 
Oskar fra mig.

Det er næsten det værste: at jeg ikke kan se ham. De 
 seneste måneder har jeg haft det sådan, at enhver dag, 
hvor jeg ikke så Oskar, var som en pinefuld, endeløs 
ørken vandrig af tristhed og skuffelse. Og én weekend 
uden ham var som at … dø. Ja, at dø. At blive levende 
begravet. Ligge nede på bunden af en kiste dybt nede i 
jorden uden at kunne høre andet end lyden af jord, der 
bliver kastet ned på kisten, og mit eget rallende åndedræt. 
 Og nu er det altså et helt år, jeg skal undvære ham!
 Et helt år uden …
 Smaragdbyen.
 Mit blik suger sig fast til ordet, næsten som stod det 
og blinkede på skærmen, og mit hjerte slår en anelse hur-
tigere. Seattle kaldes ‘Smaragdbyen’. The Emerald City. 
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Noget ved ordet giver mig kuldegysninger, det kan jeg 
straks mærke. Og jeg ved også hvorfor: Fordi det på en 
eller anden måde forbinder Oskar med dæmonerne og 
hulen ved Smaragdsøen.
 Smaragdbyen. Smaragdsøen. 
 Kræver det en forklaring? Eller har jeg allerede fortalt 
om dæmonerne? I så fald kan det følgende bare springes 
over:
 Men altså … dæmonerne findes inde i noget, der hed-
der Drømmeværelset, som er en slags hule, jeg har opfun-
det nede på mit værelse. I virkeligheden består Drømme-
værelset bare af et grønt tæppe, jeg lægger hen over skrive-
bordet, og af en lampe, jeg fik af far (kort inden han rejste 
og aldrig kom tilbage). Herinde – i hulen  under skrive-
bordet – kan jeg tale med to dæmonsøskende, jeg selv 
har opfundet. Ran og Nergal hedder de. Om alt muligt. 
Men mest når der er noget, der går mig på. Problemer, 
der nægter at forsvinde. Nogen, der generer mig. Nogen, 
der står i vejen for mig. Og jeg nøjes ikke kun med at tale 
med dæmonerne. Jeg har også skrevet en masse om dem 
i en bog, jeg kalder Dæmonernes Rige. Og her har jeg så 
også opfundet Smaragdsøen og hulen ved Smaragdsøen 
og …
 Nej, lad mig lige springe tilbage til dæmonerne.
 Som sagt hedder de Ran og Nergal, og Ran er næsten 
blevet min ven, mens Nergal er min … fjende. Ja, det 
må være det rigtige ord. Fjende. Og Nergal er også Rans 
fjende. Han har endda forsøgt at slå hende ihjel. Tænk 
lige over det: at forsøge at dræbe sin egen søster! Hvor 
sygt er det lige? Men Ran undslap og flygtede, og siden 
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har jeg intet set til hende. Den tanke piner mig. At hun 
er alene og bange og måske på flugt fra sin livsfarlige bror. 
 Alt det her med dæmonerne lyder selvfølgelig som 
 noget, jeg aldrig nogensinde kunne drømme om at for-
tælle til nogen. Hvad ville folk ikke tænke? At jeg var 
lige til den lukkede? Jeg tror det. Men der er faktisk én, 
jeg har fortalt det til. Rigtigt gættet: min bedste veninde 
 Frederikke. Og hun tog det pænt nok. Faktisk tog hun 
det seriøst og har flere gange siden sagt, at hvis der er 
noget, hun kan hjælpe mig med, skal jeg bare sige til. 
 Smaragdbyen, Smaragdsøen.
 Ordene vender tilbage i min hjerne. Denne gang med 
endnu større kraft end før. For helt ærligt: Det er da et 
vildt underlig sammentræf, at Oskar rejser til Smaragd-
byen, kort tid efter at Nergal forsøgte at slå Ran ihjel i 
hulen ved Smaragdsøen. 
 Eller er det bare mig? 
 “Sara?”
 Mor står i døren. Hun lærer aldrig at banke på. Det 
plejer heller ikke at være nødvendigt, for normalt kan jeg 
høre hende, når hun går ned ad trappen. Men min hø-
relse er åbenbart også blevet ødelagt af Oskars vanvittige 
rejseplaner. 
 “Kommer du ikke ud i haven? Der er saftevand og 
kage.”
 Saftevand og kage, tænker jeg, mens jeg bare stirrer fra-
værende på mor. 
 “Det er kanelsnegle,” siger hun, da jeg endelig rejser 
mig. “Og det er supergodt vejr. Kom, nu Sara.”
 “Kommer.”
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 På vej op ad trappen tænker jeg på ordet forræderi. Er 
det fair af mig at kalde Oskars rejse for forræderi? Er 
Oskar en forræder? 
 Ja!
 Nej …
 Måske. 

Vi sidder ude i haven nu. 
 Og mor har ret: Det er et fantastisk vejr. En tør, duft-
ende varme, der får mig til at tænke på Middelhavet 
og Sydeuropa. På solen, der prikker behageligt i min 
hovedbund, og en himmel, hvor de mest nuttede små 
skyer  ligner snedækkede bjergtoppe som landskaber i 
en drømme verden. Jonathan er allerede i gang med sin 
tredje snegl. Det er ham selv, der gør opmærksom på det 
ved at holde tre kanelindsmurte fingre op og grine over 
hele femøren. Til sidst sender mor ham et strengt blik for 
at få ham til at forstå, at han ikke skal proppe sig. Og et 
øjeblik – og her taler vi om verdens korteste øjeblik over-
hovedet – er jeg lige ved at glemme, hvor trist det hele er. 
 “Hvad er der galt, Sara?”
 Mor har selvfølgelig for længst gennemskuet mig. Det 
er en særlig evne, hun har.
 “Ikke noget.”
 “Jo, der er.”
 “Nej …” Jeg vender mig og lader, som om jeg er op-
taget af Jonathan, der nu har rejst sig og pisker rundt i 
haven efter en fodbold, mens han råber, at han er VM-
topscorer. 
 “Jo, der er. Jeg kan jo se det.”
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 “Hvad kan du se?”
 “At du er ked af det. Er det noget med Frederikke? 
Nogen, der har været efter dig? Nogen, der har … sagt 
noget?”
 “Om hvad?”
 “Det spørger jeg dig om.”
 Jeg siger ikke noget. Det er en beslutning, jeg tager. 
Tavshed er den bedste måde at få hende til at klappe i på. 
Og kan hun i øvrigt ikke også være totalt ligeglad med, 
hvordan jeg har det? 
 “Du skal lige se noget,” siger mor så pludselig og rejser 
sig. Hun er væk i et minut. Højst. Og selvom det virkelig 
undrer mig og faktisk er lidt pinligt for mig at indrømme, 
er det næsten, som om jeg kommer til at savne hende, 
mens hun er væk. Det er mærkeligt, og jeg ville ønske, 
det ikke var sådan. For hvordan kan man savne et men-
neske, man to sekunder forinden har været dybt træt af? 
Det giver ingen mening! 
 “Marina di Venezia.” Mor er tilbage. Hun lægger en 
farvestrålende brochure foran mig. På forsiden er der 
et billede af et kæmpestort vandland. Vandrutsjebaner, 
swimmingpools, glade, solbrune mennesker, der smiler 
fra øre til øre.
 “Hvad er det?” hører jeg mig selv spørge.
 “Campingpladsen. Der, hvor vi skal bo. Lige ned til 
stranden. Og vi kan sejle til Venedig på ingen tid.”
 “Okay …?”
 “Okay? Mor griner forvirret. “Lyder det ikke godt?”
 “Jo.”
 “Marina di Venezia,” sukker mor igen. Og måske er 
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hun på vej til at sige noget mere, men jeg skynder mig 
at rejse mig og mumle noget om “lektier til i morgen”, 
inden jeg forsvinder ned på værelset igen.

Ord og sætninger flyver rundt i hovedet på mig som en 
forvirret fluesværm. Vandrutsjebaner. Italienske strande. 
Smaragdbyen. Og Oskar på den anden side af jorden. 
 Det passer bare ikke sammen.
 Det er puslespilsbrikker fra ti forskellige puslespil, og 
lige meget, hvor stædigt jeg forsøger at sætte dem sam-
men, nægter de at give mening.
 Fordi mit liv nægter at give mening. 
 Fordi der er noget inde i mig, der ikke passer sammen.
 Jeg surfer på nettet. Solen skinner ind på skærmen, og 
jeg rejser mig og trækker gardinet lidt for. Mor sidder 
stadig ude i haven, og Jonathan spiller fodbold. Måske 
har de slet ikke bemærket, at jeg er gået ind. 
 Jeg opdager, at jeg har googlet dyr i rummet. Fordi det 
pludselig er livsnødvendigt for mig at vide, om nogen af 
dem overlevede. Med andre ord: Er det muligt at overleve 
at blive efterladt? Kan jeg overleve uden Oskar? Eller er 
det hele slut, når han om få uger sætter sig ind i et fly og 
forsvinder ud af mit liv?
 Jeg bliver reddet af en chimpanse.
 Chimpansen Enos tænder et håb i mig. For den lille, 
nuttede chimpanse overlevede! Der står en masse om det 
på nettet. Om hvordan den i 1961 blev sendt ud i rum-
met om bord på rumskibet Mercury-Atlas. Om hvordan 
den kom tilbage i live. 
 I live.
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 Den nægtede at give op. Den nægtede at lægge sig til at 
dø, blot fordi nogle dumme mennesker i Amerika havde 
fået den vanvittige idé at sende den tusindvis af kilometer 
væk fra jordkloden. Måske skulle jeg gøre det samme? 
Nægte at give op. Kæmpe.
 “Ja!” udbryder jeg højt. “Ja!”
 I det mindste vil jeg nægte at overgive mig uden kamp. 
Og jeg ved præcis, hvordan kampen skal udkæmpes: Jeg 
må forhindre Oskar i at rejse. Og måske har jeg oven i 
købet en idé til, hvordan det skal gøres.


