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Kapitel 1

Fra fantasi til virkelighed, det var vel begyndelsen på det hele.
Sådan startede det om ikke andet. Men hvad der helt nøjagtigt
gik galt, ved jeg ikke engang selv. Jeg mener, jeg var jo en pige,

der stort set havde alt, hvad hun overhovedet kunne tænke sig. Højt-
uddannede forældre, et kæmpehus med pool, en dejlig, dog til visse
tider møgirriterende lillesøster, et smukt ydre, intelligensen i orden og
ikke mindst Morten. Morten var simpelthen enhver svigermors drøm.
Ikke nok med at han var gymnasiets lækreste og mest eftertragtede
dreng, han var også den dejligste og sødeste kæreste, en pige overhovedet
kunne drømme om. Det sagde alle i hvert fald - sjovt nok, så jeg bare
aldrig sådan på ham, eller også lærte jeg bare aldrig sådan for alvor at
sætte pris på det. Men det er da rigtigt, at mit liv på ingen måder var
utilfredsstillende, tværtimod. Nogle ville sikkert påstå, at det var per-
fekt. Men hvad vidste de i grunden om det? For mig forholdt det sig
anderledes. Om ikke andet må jeg et eller andet sted i mig selv have
følt, at det liv, jeg levede, var både intetsigende og kedeligt. Ja, det var
lige, hvad jeg følte. Jeg havde jo alt, alt hvad man kunne ønske sig.
Måske var det netop det, der gjorde det. Det, at der ikke var nogen
rigtig udfordring i denne form for liv.

Det foregik i Hellerup. Jeg havde klassens højeste gennemsnit,
Øregårds bedste udseende ifølge adskillige kåringer som ‘årets babe’,
dejlige veninder, sød familie, trofast kæreste og endelig boede jeg i et
pragtfuldt hus. Hvad mere kunne man forlange? Jeg havde jo alt. Derfor
var der absolut ingen grund til at være utilfreds, og det vidste jeg også
godt. Jeg var jo privilegeret som bare fanden. Men alligevel. Jeg mang-
lede spænding. Noget der virkelig kunne få adrenalinen til at pumpe.
En udfordring måske. En forandring. Det var dog ikke noget, jeg sådan
til hverdag gik og spekulerede så meget over. Men da jeg en februardag
lå i saunaen og læste søndagsavisen, var det jeg fik øje på annoncen. Da
var det pludselig, som om det hele stod klart foran mig. Nu var den
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kommet, udfordringen, den jeg så længe bevidst som ubevidst havde
gået og ventet på. Pludselig dukkede den op i form af en enkelt lille
annonce. En kontaktannonce.

Først slog jeg det hen og sagde til mig selv: Du er rivende-ravende-
ruskende gal, Therese! Du skal være taknemmelig over dit liv og så bare
nyde det. Du har alt. Kig bare på Morten. Han er guld værd, du får
aldrig nogen bedre.

Ikke destro mindre fangede annoncen mig. Jeg kunne i hvert fald
ikke få tankerne væk fra den. Legede med tanken om at være sammen
med ham, der søgte efter et uforpligtende forhold til en ung attraktiv
pige i alderen 18-22. Hvad i alverden der fik en sådan mand til at
indrykke en kontaktannonce, spekulerede jeg ikke det mindste på.
Perfekt, var det eneste jeg tænkte. Mit liv ville nu få et helt andet per-
spektiv, en helt ny vinkel. Jeg forestillede mig selv sammen med en
ældre, gift mand. Det forekom mig spændende, rigtig spændende endda.
Hvad Morten ville sige til, at jeg rent faktisk legede med tanken om at
være sammen med en fuldstændig fremmed mand, syntes ikke at optage
mig synderligt meget.

Det skal nu lige huskes, at det skam ikke var, fordi jeg ikke var glad
for Morten, for det var jeg, helt bestemt. Faktisk tror jeg nok, at jeg
elskede ham. Han var kærlig og betænksom, den eneste dreng jeg sådan
for alvor var faldet for. De få andre drenge, jeg havde kommet sammen
med, havde ærlig talt ikke sagt mig en skid. De havde været barnlige.
Desuden blev jeg aldrig rigtig klog på, hvorvidt drengene tog mig for
mit udseende, eller om de i virkeligheden godt kunne lide mig som
den jeg var. Morten derimod, var meget mere moden til trods for, at
han ikke var mere end et par dage ældre end mig.  Vi var begge 19 år og
blev studenter sammen sidste sommer. Han lyttede til, hvad man sagde,
engagerede sig i de mennesker, han beskæftigede sig med. Han var
virkelig god nok. Og derfor ønskede jeg under ingen omstændigheder
at gøre ham ked af det, for det var der absolut ingen grund til.

Nogle gange havde jeg det bare, som om han på en eller anden
måde var for, ja, var for god til mig. Han fortjente noget bedre. En der
engagerede sig lige så meget i ham, som han gjorde i mig, en der kunne
tage ham seriøst. Det var ikke fair, at han kom sammen med en pige,
der ville mere end bare at have en sød og forstående kæreste. En der
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ville prøve alt – alt hvad livet kunne byde på. Alligevel havde jeg heller
ikke lyst til at gøre det forbi med ham. Jeg mener, jeg elskede ham jo
virkelig og satte da også pris på ham. Bare ikke nok. I hvert fald ikke
nok til at stoppe tanken om en fremmed mand og mig et hemmeligt
sted. Nu jeg tænker efter: hvor var jeg dog egentlig led, og hvor var det
i grunden sygt at kontakte sådan en mand! I realiteten kunne han jo
være Hr. Hvemsomhelst. En psykopat, en ven af mine forældre, en
gammel skolelærer eller for den sags skyld min egen onkel. Men tilsy-
neladende var det ikke nok til at afskrække mig. Jeg ville møde denne
mand, koste hvad det koste ville.

I al hemmelighed sendte jeg billede og beskrivelse af mig selv. Jeg
brugte oceaner af tid på at finde ud af, hvad jeg helt nøjagtigt skulle
skrive. For hvad skriver man i grunden til en sådan mand? Det var af
stor betydning for mig, at netop mit brev kunne fange denne mands
interesse, eller i det mindste skille sig lidt ud fra de mange andre breve,
han formentlig ville modtage. Hvad der helt gik af mig, aner jeg ikke.
Jeg gik grassat, skrev at jeg var en 19-årig pige med mod på livet og alle
dets udfordringer, og at jeg håbede at kunne leve op til hans forvent-
ninger. Jeg foreslog, at vi mødtes på Kafe Kys.

Sensuel. Sådan ser jeg ud på det billede, jeg sendte med. Det blev
taget til min 19 års fødselsdag, hvor jeg har mine halvstramme ar-
mybukser på og en hvid bindetop som Simone, min lillesøster, havde
syet til mig. Det var et af de ganske få billeder, jeg selv var fuldt ud
tilfreds med, nok mest fordi jeg både ser meget selvsikker og rå ud, og
fordi jeg samtidig ser så uskyldig og måske ligefrem sårbar ud. Selvsikker-
heden kommer helt klart af det spekulative udtryk, der ses i mine øjne,
hvor uskylden nok mere kommer til udtryk i måden, hvorpå jeg nær-
mest bedrøvet kigger væk med halvåbne læber. Det er lige netop det,
der gør billedet så sensuelt. Jeg gik med brevet tæt ind til mig i flere
dage, jeg nærmest værnede om det. Jeg læste det om og om igen. Sætning
for sætning. Det var jo ikke noget helt almindeligt brev. En ting var at
skrive det. Men turde jeg overhovedet sende det, når det kom til stykket?
Langt om længe fik jeg dog taget mig sammen og sendte det. Pludselig
var der ingen vej tilbage.

Jeg havde altid syntes meget godt om Kafe Kys, dog ikke været der
så ofte. Af snobbede grunde var det ikke lige stedet, hvor min om-
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gangskreds kom. De så hellere, at vi gik på de samme sædvanlige steder
såsom Victor, Dan Turell, Zeze, E, Ketchup, Nasa og ikke mindst Konrad
for bare at nævne nogle af dem. Det var jo alt andet lige der, man hang
ud. I hvert fald hvis man kom fra Hellerup. Det var helt sikkert.

Nå, men jeg tænkte, at Kafe Kys ville være det ideelle sted at mødes,
netop fordi der ingen egentlig risiko var for at møde nogen, jeg kendte.
Min veninder gik jo som sagt alle de lidt mere trendy steder. Desuden
havde Morten fået fuldtidsarbejde hos Novo i Bagsværd, hvilket betød,
at jeg – vigtigst af alt – heller ikke ville møde ham. I øvrigt havde jeg
selv fået arbejde på et plejehjem, et arbejde, jeg faktisk var utrolig glad
for. Efter sommerferien havde praktisk talt alle mine veninder, hvis de
da ikke lige var på jordomrejse, taget et af disse dødkedelige piccoline-
eller ekspedientjobs, som jeg syntes var så intetsigende. Min interesse lå
et helt andet sted. Nå, men det korte af det lange er, at eftersom jeg
havde været på weekendvagt, havde jeg fri den mandag, jeg skulle mø-
des med ham. Mandagen, der senere viste sig at blive en dag, jeg ikke
glemte.

Dagene op til stævnemødet sov jeg næsten ikke. Jeg lå og spekule-
rede på, hvordan han mon var, hvordan han så ud, og hvor gammel han
i det hele taget var. Ud fra annoncen kunne han jo være, jeg ved ikke
hvor gammel. Det ene øjeblik var han lille og splejset og mindede mest
af alt om en udbrændt pædagog, og det næste øjeblik var han en rigtig
»wanna be« med solbriller i panden. Til tider forestillede jeg mig ligefrem,
at han var en perverteret olding, der garanteret ikke engang ville kunne
få den op at stå. Derfor forekommer det mig undertiden besynderligt,
at jeg ikke var spor nervøs på selve dagen, hvor jeg skulle mødes med
ham. Tværtimod, var jeg meget opstemt og i godt humør. Jeg simpelthen
glædede mig til at møde denne mand. Jeg tog mine cognacfarvede
skindbukser og min Munthe plus Simonsen bluse på.

Jeg var i god tid. Hele tretten minutter for at være helt præcis. Jeg
tog en dyb indånding og gik indenfor. Jeg kiggede mig lidt rundt, det
kunne jo være han allerede var kommet. Men der var ingen enlige
mænd, bemærkede jeg. Jeg fandt et ledigt bord nær vinduet, tog min
rulamsfrakke af og lagde den over den ene af de to stole, der var placeret
rundt om bordet. Derefter gik jeg op i baren. Inden det blev min tur til
at bestille, kiggede jeg igen rundt. Men han var stadigvæk ikke dukket
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op. Så bestilte jeg en café au lait. Jeg var tilfreds med situationen, følte at
nu var målet snart nær. Lidt efter satte jeg mig hen ved bordet og
tændte en cigaret. Mens jeg sad i mine egne tanker, kom en flot mand
midt i trediverne hen til mit bord og sagde:

– ‘Therese?’ med et lidt spørgende glimt i øjnene. Jeg nikkede og
var klar over, at det var ham. Ham, jeg i over en uge havde gået og
fantaseret om. At han så så godt ud, havde jeg dog ikke i min vildeste
fantasi forestillet mig. Han lignede jo en model. Han var tilpas høj,
havde kortklippet mørkt hår og brune øjne. Han mindede om en lidt
yngre udgave af Robert de Niro. ‘Jeg går lige op og bestiller en kop
kaffe’, sagde han så og vendte ryggen til. Jeg betragtede ham, som han
stod der i baren. Han var lige min type. Kort efter kom han tilbage med
en kop kaffe. Han fjernede min rulamsfrakke og satte sig over for mig.
Han søgte nu desperat efter sine smøger i inderlommen af sin jakke.
Han fandt dem, tændte sig en cigaret og inhalerede af den. ‘Såååh... du
er altså Therese?’ konstaterede han, og pustede langsomt røgen ud.

– ‘Ja det kan jeg jo ikke helt komme uden om’, svarede jeg og
smilede.

 – ‘Og hvad får sådan en køn pige til at mødes med en gift mand
som mig, om jeg må spørge?’

– ‘Tja, lidt spænding er ikke altid det værste, vel?’ svarede jeg og tog
en tår af min café au lait.

– ‘Nej, men jeg mener, du ligner da bestemt ikke den type pige, der
har problemer med at finde sig en kæreste på sin egen alder eller en
kæreste, der i det mindste ikke er gift. Du vil da ikke bilde mig ind, at
du behøver at gå igennem en kontaktannonce for at finde dig en som
mig?’ spurgte han og kløede sig i sine skægstubbe. ‘Iøvrigt fik jeg vist
aldrig præsenteret mig. Jeg hedder Sebastian og er oprindelig fra Ita-
lien. Jeg har boet her i Danmark knap 12 år, og som du allerede ved nu,
er jeg gift. Eller det vil sige, jeg skal skilles, eftersom Mette, min kone ...
snart eks- har ligget og bollet udenom. Ja, undskyld mig, men sådan
ligger landet. Fandme om jeg gider at beholde sådan en. Så tilbage til
singletilværelsen, det ved man sgu også, hvad er. Helt ærligt, Mette har
haft noget kørende med ham Kim – tror jeg nok han hedder, i snart to
år.’ Fornemmede jeg en anelse jalousi i hans tone? ‘Tænk, at man kan
være så naiv og tro, at den man elsker også elsker én!’ fortsatte han. ‘Du
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tænker sikkert: hvorfor vi ikke bare fik en skilsmisse med det samme?
Men det er sgu ikke så ligetil. Og jeg som gik rundt og troede, at min
kærlighed til hende var gensidig! Livet er ikke en dans på roser. Man
bliver snydt før eller siden. Jeg troede virkelig, at jeg kendte hende. Nå,
det skal jeg heller ikke sidde her og belemre dig med. Det må du
undskylde. Nogle gange har man bare brug for at komme ud med det.
Kender du det?’ Jeg nikkede. ‘Hvad med dig, hvilket liv lever du?’ spurgte
han, og pludselig var det mig, der var midtpunktet.

– ‘Før, et ganske almindeligt uskyldigt liv. Nu, efter mødet med dig,
et dobbeltliv’, svarede jeg uden så meget som at overveje, hvad jeg
skulle svare. Jeg fik en eller anden indre trang til at fortælle denne
mand, Sebastian, om mit liv. Mit kedelige liv, hvor alt gik sin vante
gang. Om Morten, mit arbejde, mine forældre og om mit syn på tilvæ-
relsen i det hele taget. Mit liv som var én stor trivialitet. Intet nyt, ingen
forandringer, altid det samme. Halvt lyttende, halvt smilende, kiggede
Sebastian meget intenst på mig. Jeg blev genert, følte mig et øjeblik
nøgen.

Alligevel var der et eller andet, der gjorde, at han kunne give mig
følelsen af velbehag. Noget beroligende. Det var, som om han ikke
havde andet end tid. Tid til at lytte til en teenagepige i sin bedste alder.
Der var noget særligt ved ham. Han virkede så nær og på én og samme
gang meget fremmed. Jeg nød at sidde og snakke med ham, selv om det
på mange måder virkede forbudt. Ja, måske var det netop det, at det var
forbudt, der gjorde, at det var så spændende.

 Jeg tror vi havde siddet på Kafe Kys i noget nær to timer, da han
spurgte, om jeg havde lyst til at tage med ham hjem. Ja, blev svaret
naturligvis. Han boede i en lejlighed på Classensgade på Østerbro. Da
jeg selv var i bil, aftalte vi at mødes ude foran ejendommen. I hæsblæ-
sende tempo drønede jeg derudad, jeg skyndte mig alt, hvad jeg kunne.
I bilen tænkte jeg godt nok: Therese, Morten myrder dig, hvis han
finder ud af det her. Hvad er det, du har gang i? Men Morten behøvede
ikke at finde ud af noget som helst. Jeg kunne jo bare ringe hjem til
ham og sige, at jeg var inde hos en veninde, eller at jeg var blevet kaldt
på aftenvagt. Intet kunne stoppe mig. Jeg var nysgerrig. Nysgerrig efter
at finde ud af, hvem denne Sebastian var.
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Da jeg holdt foran ejendommen, stod han der allerede. Hold op
hvor var han dog dejlig. Det var næsten for godt til at være sandt. Da
jeg sendte brevet til ham, havde jeg alligevel aldrig drømt om, at det
ligefrem skulle være en charmør med udseendet i orden. Måske er jeg
i virkeligheden en af disse heldige piger, der får alt, hvad hun peger på,
tænkte jeg. Sært nok var jeg ikke det mindste nervøs over at gå med
ham op. De ellers så velkendte råd om aldrig at gå med en fremmed
syntes pludselig at være glemte. Desuden, han var sød og forstående, så
hvad kunne der ske?

 Da vi kom indenfor i hans kanonfede herskabslejlighed, satte jeg
mig per automatik i den ene af hans sorte Børge Mogensen-sofaer.
Sebastian gik ud i køkkenet, og snart efter hørte jeg en vinflaske blive
trukket op og lyden af nogle klirrende glas. Han kom ind i stuen, satte
en italiensk rødvin på bordet og to store vinglas. Han smilede til mig
med et glimt i øjet, der syntes at sige alt. Jeg gengældte det. Bagefter gik
han hen til B&O anlægget og satte Sade på: »Is It A Crime?« Han kom
tilbage, og nu sad han lige over for mig. Han skænkede vin i de to glas,
rakte mig det ene, og vi skålede. Vi sad længe sådan, og jeg kunne ikke
begribe, hvad det egentlig var, jeg havde gang i. Jeg følte ikke, at der
som sådan var noget galt i det, jeg gjorde. Derimod følte jeg, at først nu
var livet ved at begynde. Følte, at det at sidde at snakke med denne
sympatiske og charmerende mand var det, jeg indirekte havde søgt
efter. Samtidig følte jeg også, at han var fremmed, ukendt. Og netop
det, at han var fremmed, var selve udfordringen, spændingen. Mit liv
havde stort set altid været planlagt fra top til tå, alt havde været så
forudsigeligt. Nu var det pludselig på vej til at ændres. Det var som at
blive forelsket påny. Føle hjertet vibrere, se hænderne ryste og ikke
mindst mærke suget i maven. Kunne det virkelig være sandt? Var jeg
ved at forelske mig i en mand, jeg dårlig nok kendte? En, jeg ikke
engang havde tilbragt en halv eftermiddag med? Nu måtte jeg sgu til at
tage mig godt og grundigt sammen.

Netop som jeg skulle til at tænde en cigaret, rejste Sebastian sig og
gik hen bag mig. Han tog elastikken ud af min fletning og masserede
min hovedbund. Jeg mindes ikke, at noget havde føltes så vidunderligt
og rigtigt. Det lyder måske dumt, men det var, som om Sebastian var
guds gave til kvinden. Til mig. At han rent faktisk var 36 år, rørte mig
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ikke spor, tværtimod så jeg det kun som endnu en udfordring. Alt hvad
der betød noget, var Sebastian og mig. Det var, lige som det skulle være,
og på intet tidspunkt var jeg i tvivl om, at det var starten på noget
uforglemmeligt. Blidt og langsomt aede han mig i håret. Hvor kunne
jeg lige mærke maven trække sig sammen. Det var meget bedre end
selv en god drøm. Med ét gik han hen til først det ene vindue, så det
andet, indtil han havde trukket træpersiennerne ned i samtlige fem
vinduer. Han spurgte, om jeg ville have et glas rødvin mere, hvortil jeg
svarede ja. Først da registrerede jeg, at jeg allerede havde drukket ud.
Det lignede mig ellers ikke, jeg plejede nemlig ikke at være den store
vindrikker. Måske havde jeg alligevel været nervøs. Han skænkede vin
i de to glas, og satte sig igen over for mig. Lidt efter lænede han sig frem
og spurgte:

– ‘Therese, har du lyst til at elske med mig?’
– ‘Ja’, svarede jeg ud i det blå. Jeg befandt mig i en anden verden,

hvor der ikke eksisterede andre end Sebastian og mig. Ingen forældre.
Ingen Morten. Ingenting at tænke over, ingenting at tage stilling til. Alt
skred bare så naturligt frem.

Vi gik ind i hans soveværelse, hvor et stort billede af Jørgen Nash
over en kæmpe himmelseng var det eneste inventar, lige bortset fra en
stor gulvvase og et par B&O-højttalere. Det var sgu en mand med
klasse, tænkte jeg og skænkede det ikke en tanke, at han formodentlig
havde ligget der med hende konen utallige gange. Nu stod vi over for
hinanden. Han trak min bluse af, så jeg kun stod i mine cognacfarvede
skindbukser og en sort Aubade bh. Han kyssede mig langsomt på halsen,
imens jeg holdt om ham. Jeg tog forsigtigt hænderne ind under hans
sweater og berørte hans maskuline ryg. Det gøs i hele kroppen på mig,
så vidunderligt var det at stå her sammen med ham. Inden jeg vidste af
det, lå vi i sengen halvt påklædte. Jeg i mit sorte blondeundertøj, han i
et par hvide Bjørn Borg boxershorts. ‘C’est la vie’, tænkte jeg og mær-
kede mit hjerte dunke eller rettere galoppere.

Pludselig ringede hans mobil, og før jeg vidste af det, var han inde i
stuen.

– ‘Jeg er tilbage om et øjeblik’, råbte han inde fra stuen. Under
normale forhold ville jeg have syntes, at det var noget af det mest
ucharmerende, hvis en mand stopper op midt i en kærlighedsleg for
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noget så uvigtigt som at besvare et telefonopkald. Med mindre det
naturligvis drejede sig om liv eller død. En telefon burde altid kunne
vente. Men med Sebastian var alting så helt og aldeles anderledes. Det
var så intenst, det vi pludselig havde sammen, og for mig måtte han
gøre lige, hvad der passede ham. Ja, han måtte ved gud slå min krop og
sjæl i stykker, gøre med mig hvad han ville, så meget overgav jeg mig
nærmest til ham. Alt var i hvert fald for perfekt til at tænke over sådanne
petitesser. Blot et par minutter senere kom han tilbage, og vi fortsatte,
hvor vi slap, med at nyde og udforske hinandens kroppe.

Efter vores elskov sad vi nøgne i sengen og delte en Marlboro Light.
Det lyder lidt højtideligt, men jeg følte, at vi på en eller anden måde var
smeltet sammen til en enhed, ingen kunne splitte. Der er kun ham og
mig, og det er sådan, det skal være. Sådan jeg vil have det.

Pludselig går hoveddøren op med et brag, og en mand med en
hudfarvet nylonstrømpe trukket over hovedet, styrter ind i soveværel-
set, hvor vi sidder nøgne i sengen.

– ‘Er du parat, Thomas?’ hørte jeg så denne mand ophidset spørge.
Hvem er Thomas? tænker jeg og indser pludselig, til min store for-
bavselse, at det rent faktisk er Sebastian, min Sebastian. Han er slet ikke
Sebastian, slet ikke min.

– ‘Ja’, svarer Sebastian, eller rettere Thomas, ‘du kan tro hun er et
godt knald.’ Hvad sker her? tænker jeg og rejser mig op. Men den
ubehagelige mand river fat i mig, og med vold skubber han mig tilbage
i sengen. ‘Jeg tænder for kameraet nu’, siger Thomas.

– ‘Hvilket kamera?’ hører jeg mig selv forskræmt spørge.
– ‘Det skal du slet ikke bekymre dig om’, råber manden med

nylonstrømpen arrigt og begynder at flå sit tøj af. Det går op for mig,
hvad det drejer sig om. Jeg skal voldtages, og det skal filmes. Jeg gør al
den modstand, jeg kan. Men han er for stærk. Han spreder mine ben og
nærmer sig. Jeg husker, at jeg på én gang skriger, råber og græder. Men
der er intet, jeg kan gøre. Jeg prøver forgæves at arbejde mig fri af hans
arme, men bliver atter skubbet ned på sengen, hvor han brutalt trænger
ind i mig. Jeg kan ikke se ham, kun høre ham stønne. Jeg ser svagt, at
Sebastian, som jeg af en eller anden uforklarlig årsag fortsat vælger at
kalde ham, stå og filme, alt i mens jeg hjælpeløs bliver voldtaget.
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– ‘Lad vær’!’ skriger jeg.
Men Sebastian griner bare sarkastisk og siger:
– ‘Vi ved, at du godt kan li’ det. Så lad nu vær’ med at te dig som et

lille barn.  Vær nu i stedet stolt!’
– ‘Hvem fanden er I egentlig,’ græder jeg og råber. ‘Stop, for hel-

vede! Det gør ondt!’  Men de er ligeglade. De fortsætter deres psykopa-
tiske leg.

Da manden med nylonstrømpen, som senere viser sig at hedde
Michael, omsider er blevet færdig med at ydmyge og krænke mig, er
det Sebastians tur. Sebastians tur til påny at voldtage mig. Selvfølgelig
har også han taget en nylonstrømpe over hovedet, alt imens den mod-
bydelige Michael står og griner. Han er i færd med at filme alt dette,
der ikke måtte ske. Jeg var jo bare en ung uskyldig pige, der ville have
lidt spænding, en lille udfordring. Dog ikke en udfordring som denne.
Det var forfærdeligt. Da Sebastian langt om længe er færdig med torturen,
kommer jeg vaklende op på benene. Jeg går tre skridt, men falder.

Det næste, jeg husker, er, at jeg vågner op midt i en mørk uhyggelig
lejlighed. Først aner jeg ikke, hvor jeg befinder mig, men snart efter ser
jeg det hele som en indre film for mig. Jeg var blevet voldtaget. Det er
ikke længere en fed herskabslejlighed, den er nu blevet rammen om et
mareridt. Jeg vil hjem, tænker jeg. Jeg skriger ikke. Jeg åbner bare øjnene
og stirrer tavst ud i mørket. Hele min krop gør forbandet ondt, og jeg
ser, at jeg bløder mellem benene. Da jeg holder op med at ryste, kommer
jeg op at sidde. Jeg prøver, så hurtigt jeg kan, at tage mit tøj på, inden
jeg løber ud af døren og ned ad trapperne, som nu forekommer mig
uendelige. Jeg når lige at se, at de har fjernet alt. Videokameraet, tøjet, ja
sågar vinglassene er fjernet. Det gør fandens ondt overalt, fysisk men
mest af alt psykisk. Jeg græder ikke, styrter bare ned ad trapperne. Jeg er
bange og ved ikke, hvad der skal ske med mig.

Jeg starter bilen og er først på vej hjem, men kommer imidlertid i
tanker om, at klokken ikke kan være meget mere end 18-19 stykker.
Mine forældre ville med garanti være hjemme, og hvis der var noget,
jeg ikke havde lyst til, var det at konfrontere dem med denne rædsels-
fulde hændelse. Jeg beslutter mig derfor til at køre ud til Hellerup Havn,
hvor jeg sidder nogle timer og bare glor ud over vandet. Det er pisse-
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koldt. Jeg ryster over hele kroppen og hører mig selv gentagne gange
sige, ‘fuck, fuck, fuck’, idet jeg hårdt banker mine knytnæver ned i
bænken, jeg sidder på. ‘For helvede, Gud, hvad fanden er der dog sket
med mig?’ hvisker jeg.

Da jeg senere kommer hjem til vores hus, registrerer jeg, at hverken
min mors eller fars bil holder der. Lettet lister jeg forsigtigt op ad trap-
pen og tager et langt varmt bad. Jeg sætter mig ned på fliserne og lader
håndbruseren nærmest spule mig, som jeg har set det så mange gange
på film. Jeg føler, at jeg ikke kan blive ren nok, føler mig beskidt. Nu
vidste jeg, hvad det ville sige at blive voldtaget, vidste hvad det ville
sige, når ens verden er ved at styrte sammen, eller rettere var styrtet
sammen. Er så ulykkelig, men kan undertiden ikke lade være med at
tænke, at jeg på en eller anden måde selv har været skyld i det. Har jeg
måske ikke selv lagt op til det? Jo, gu’  havde jeg selv været ude om det.
Jeg havde jo ligefrem skrevet i brevet, at jeg var en pige med mod på
livet og dets udfordringer. Alle dets udfordringer. Havde dog ikke i min
vildeste fantasi troet, at livets udfordringer kunne være af så barsk ka-
rakter. Nu var det hele blevet et mareridt. Men det var også virkelighed.

Efter det lange bad lægger jeg mig til at sove. Først i sengen kom-
mer min reaktion. Jeg begynder at græde, i begyndelsen snøftende,
tilsidst hulkende. Jeg ved ikke ud eller ind. Men jeg siger til mig selv, at
jeg aldrig vil fortælle dette til nogen og for intet i verden til Morten.
Det ville bare gøre ondt værre.

Der gik nogle dage, uden at der skete noget. Langsomt begyndte episo-
den at komme på afstand. Men det var ikke noget, jeg glemte, selv om
der snart efter skete mange ting. Jeg fik pludselig et tilbud om at blive
model på en brillereklame. En af min mors veninder havde sammen
med sin bror et større reklamebureau og ville bruge mig. Så inden
længe hang jeg sammen med en række brillepiger og -drenge på en-
hver S-togstation. Jeg kom også med i en lækker fotoserie med lingeri
til et dameblad, noget jeg altid havde drømt om kunne være skægt at
prøve. Det var Aubade iøvrigt. Det var svært at sige nej til tilbudet,
skønt jeg ikke just var på toppen. Måske det kunne hjælpe mig fremad,
sagde jeg til mig selv.
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Men så en dag et par måneder efter er det, at det hele vender tilbage
igen. Jeg går med Morten forbi en videobutik i en sidegade til Strøget.
Pludselig standser han og kigger på en fræk video, der er udstillet med
billedet af nogle smukke piger på coveret:

– ‘Det ligner sgu dig på en prik’, udbryder han forbløffet og ophidset
samtidig med, at han peger på den ene af dem. Mistænkeligt mindede
hun om mig.

– ‘Hvad siger du?’ råber jeg lige så ophidset, om end også bange.
Han hiver mig med ned i butikken og står nu med coveret i hånden.

– ‘Det er utroligt, at der findes en, der ligner dig så meget,’  konklu-
derer han efter at have kigget på coveret et øjeblik. Navnene på de
medvirkende var selvfølgelig, og takket være gud, nogle helt andre. Det
var en video med en række episoder, hvor forskellige ‘villige unge piger’
viste, hvad de havde lyst til. Jeg var en af dem, som var kommet op på
coveret, heldigvis under et andet navn. Natasha Anderson. Jeg kunne
mærke, at det hele var ved at drive over.

– ‘Ja, det er utroligt’, sagde jeg, ‘at jeg har en sådan dobbeltgænger’.
Vi satte filmen tilbage, gik videre og snakkede om noget andet. Men
hvad vi den dag havde set, var nok et sted i tankerne alligevel. Det var
mærkeligt for mig at tænke på, at jeg stadig var Therese, ‘årets babe’. Og
samtidig var kommet med i en stærk sexfilm, selv om det bestemt ikke
var på den måde, jeg havde drømt om. Tænk engang, sagde jeg til mig
selv, for Sebastian havde jeg bare været en form for kolde kontanter og
et billigt knald. Men hvad der måske alligevel var vigtigst, jeg følte, at
jeg var blevet en anden person end jeg tidligere havde været.

Den aften elskede Morten og jeg uden at snakke om det, vi havde
set, men måske begge to tænkte på. Jeg vidste, at der var indtruffet et
vendepunkt i mit liv. Vidste, at det måske også var et vendepunkt i
Mortens og mit forhold. Hvad det var et vendepunkt til, stod dog slet
ikke klart for mig.
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Kapitel 2

Idagene efter begivenhederne i lejligheden tænkte jeg uaf-
 brudt på, hvad der var sket. I starten drømte jeg sågar om det, den
 samme drøm blev ved med at plage mig. Ganske vist prøvede jeg

hele tiden at glemme det, fortrænge det. Men det sad fast inde i mig.
Jeg havde svært ved at forstå, hvad der egentlig var sket, svært ved at
acceptere, at sådan noget kunne ske for mig. Jeg havde jo blot været en
pige, der ville prøve noget nyt. Det var det eneste.

Jeg huskede det, som var det sket en halv time før. Huskede de to
modbydelige mænd, der gentagne gange havde mishandlet mig, til jeg
til sidst var besvimet. Hvor var det unfair, tænkte jeg. Sebastian, som jeg
kun havde kendt i nogle få timer, viste sig pludselig at være en psyko-
pat. Og det var ellers mig, der troede, at han var guds gave til kvinden,
til mig. Hvor havde jeg dog været naiv. Jeg kunne ikke forestille mig,
hvordan jeg nogensinde kunne glemme det. Det kørte ustandseligt
rundt oven i hovedet på mig. Og hvad med Morten, der aldrig nogen-
sinde ville få det at vide, aldrig måtte få det at vide? Hold op, hvor jeg
dog bare med ét hadede mig selv. Morten og jeg havde det jo godt
sammen.  Vi havde det hele, og på trods af det gik jeg og var utilfreds.
Jeg skulle skamme mig. Det var simpelthen for pinligt og tarveligt.
Men så igen, hvordan kunne jeg vide, at denne noget så dejlige og
romantiske Sebastian skulle vise sig at være det værste, der kunne gå på
to ben? Og jeg fatter stadig ikke, hvordan jeg kan sidde her og kalde
Sebastian, som han ikke engang hed, for dejlig og romantisk. Jeg burde
hade ham, foragte ham, ja ligefrem ønske ham død. Og det gør jeg
måske også et eller andet sted, men så alligevel. Alligevel havde der
været et eller andet specielt ved ham. Om ikke andet, så i hvert fald
indtil mareridet begyndte.

Dagen efter voldtægten havde jeg mest af alt lyst til at blive liggende
i min seng. Jeg havde lyst til at grave mig ned i et dybt, sort hul. Jeg
skammede mig så meget over det, der var sket, hvilket også var grunden
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til, at jeg så mig nødsaget til at lyve. Lyve for Mortens skyld. Jeg påstod,
at en psykisk syg mandlig patient havde overfaldet mig på plejehjemmet.
Hvad fanden skulle jeg ellers sige? Jeg kunne simpelthen ikke få mig
selv til at fortælle ham som det var, sandheden om hans kæreste, der
havde følt trang til at være sammen med en ældre ukendt mand, der
senere brutalt voldtog hende. Jeg kunne lige høre det for mig. Det
kunne jeg ikke byde ham. Desuden ville det skade, mere end det ville
gavne. Godt nok siger man, at med ærlighed kommer man længst, men
i denne situation var det anderledes. For ikke at sige meget anderledes.
For det første ville Morten garanteret blive utrolig såret. Han ville
stensikkert gå ned med flaget, tage det som et nederlag. Hvem ville i
grunden ikke også det?

For det andet ville han – selv om det her var mig, der var den lede,
– begynde konstant at bekymre sig om mig og min psykiske tilstand.
Det ville ikke være til at bære. Det ville blive ulideligt for at sige det
ligeud. For det jeg allermindst manglede, i hvert fald sådan som jeg så
det, var omsorg og bekymring, for slet ikke at tale om medlidenhed.
Alene tanken gav mig klaustrofobi. Tilmed var det jo min egen skyld,
hvad der var sket. Jeg kunne bare have ladet være med at være så snotdum
at reagere på en kontaktannonce. Hvad havde jeg i grunden haft gang
i? Et eller andet sted kunne man jo sige sig selv, at det ikke er helt
normale mennesker, der indrykker kontaktannoncer. Men så igen, det
var jo netop det uforudsigelige, jeg inderst inde ønskede ville ske. Måske
ikke lige det at blive voldtaget, men at noget uventet og spændende
ville dukke op. Og når jeg indimellem alle mine fortvivlede tanker så
tilbage på det, der skete, ja så måtte jeg indrømme, at – bortset fra
voldtægten selvfølgelig – så var det vel egentlig ikke så værst. Jeg havde
nydt at sidde og snakke med Sebastian, nydt måden, hvorpå han så blidt
og langsomt havde kærtegnet mig, nydt at elske med ham. Det havde
jeg virkelig. Det havde føltes helt rigtigt, i hvert fald indtil hans ven
kom.

Jeg havde stadig noget af Sebastian inde i mig. De første tre-fire
uger efter voldtægten havde jeg det ad helvede til. Først troede jeg, at
jeg bare var deprimeret, hvad jeg naturligvis også var. Men efter utallige
gange at have kastet op blev jeg klogere. Jo, jo, den var god nok – jeg
var gravid. Selveste Therese Winding, supersilden fra Hellerup, var gan-
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ske rigtigt gravid. Men hvad værre var, det var ikke med sin eftertrag-
tede kæreste, nej det var med Sebastian, manden der havde voldtaget
hende. Det skulle folk bare lige vide.

Jeg var overbevist om, at det var Sebastian, der havde gjort mig
gravid, eftersom Morten og jeg ikke havde været i seng sammen tre
uger inden voldtægten. Desuden brugte vi kondom. Altså ville jeg, hvis
jeg da ikke ligefrem valgte aborten, have fået et barn med en voldtægts-
mand. Christ, hvor ville det give anledning til rygter, tænkte jeg.

Jeg valgte at få en abort. Jeg var jo ikke mere end 19 år, så hvad ville
være mere naturligt? Jeg husker, at jeg alligevel var rædselsslagen bare
ved tanken herom. Forestillingen om et hospitalsbesøg gjorde mig utilpas,
skønt min far var overlæge på Riget, og jeg derfor af samme grund
havde været der mange gange før. Alligevel brød jeg mig bestemt ikke
om at komme på et hospital som patient. I hvert fald ikke sålænge det
drejede sig om at få foretaget en abort. Jeg havde ofte taget mig selv i at
se ned på de unge piger, der havde fået foretaget en abort. De var sgu da
også for dumme ikke at bruge nogen form for præventation, havde jeg
altid sagt til mig selv.  Det var sgu da deres egen skyld. Nu var jeg selv
havnet i deres situation, selv blevet en af  ‘de dumme piger’.

I starten af Mortens og mit forhold brugte jeg p-piller, men senere
begyndte jeg at få det dårligt af dem – jeg tog på, kastede op og lå ofte
med feber – hvorfor løsningen blev kondom. Lige i starten skulle vi
vænne os til det, da det på en eller anden måde ødelagde noget af
stemningen, for ikke at nævne de gange, hvor kondomet var sprunget.
Det var jo, hvad der kunne ske.

Sebastian og jeg havde brugt kondom den første gang, vi elskede,
eller rettere sagt den eneste gang. Den anden gang havde jo været en
voldtægt, og der havde han desværre intet brugt. Michael kom heldig-
vis ikke inde i mig - han havde nemlig spermet mellem mine bryster –
og kunne derfor ikke være faderen. Gud ske tak og lov for det. Med
andre ord måtte det næsten være Sebastian. Det bildte jeg mig i hvert
fald ind.

Den dag, jeg fik foretaget aborten, græd jeg. Da det skete, følte jeg,
sikkert som så mange andre der får foretaget en abort, at en del af mig
forsvandt. I virkeligheden var det nok snarere en del af Sebastian og
mig, der ikke længere levede. Jeg husker, at jeg, inden jeg skulle på
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hospitalet, tog ind på Kafe Kys. Det var, som om der var et eller andet,
jeg måtte have en afklaring på først. En slags accept af, at det var rigtigt
det jeg gjorde. Jeg tændte mig en cigaret og bestilte, ligesom dagen
med stævnemødet, en kop café au lait. Jeg drak den langsomt, mens jeg
både hadefuldt og så alligevel længselsfuldt tænkte på Sebastian. Tænkte
tilbage på alt det, der var sket mellem ham og mig. Nægtede at tro på, at
det var meningen, at det skulle ende, som det gjorde. Så koldt og kon-
tant. Godt nok mindes jeg, at jeg havde sagt til mig selv, at han kunne
gøre med mig, som han ville, ja han kunne flå min krop og sjæl i
stykker hvis det var det, det kom an på. Men det havde blot været en
tanke.  Aldeles ikke et ønske. Det var ligesom jeg sad og snakkede med
ham, ja næsten som var han til stede. Jeg så ham for mig. Så hvordan
han så ud i sin sorte rullekrave med et kæmpe smil på læben. Han så
godt ud. Jeg prøvede at få et svar, en forklaring på, hvorfor alt det gode
var endt så dårligt. Men der var ingen der svarede. Ingen Sebastian. Der
var kun mig selv med alle mine meningsløse spørgsmål.

Jeg havde det bedre, da jeg tog derfra. Som om jeg faktisk havde fået
et svar. Noget havde gjort mig sikker i min sag med hensyn til at få
foretaget aborten. Jeg havde det godt, var i det mindste ikke længere
rædselsslagen.

Morten var selvfølgelig ikke helt dum. Efter episoden syntes han – selv
om jeg ellers ihærdigt prøvede at virke nogenlunde normal – at jeg var
blevet anderledes, ja nærmest en anden. Han spurgte gentagne gange:

– ‘Therese, hvad er det, der er sket? Du er slet ikke dig selv længere!’
Jeg løj og påstod, at overfaldet på plejehjemmet ikke havde kunnet
undgå at påvirke mig, og at det måtte han bare acceptere. Måske sagde
jeg det i en lidt hård tone, for siden den dag snakkede han ikke længere
om min væremåde. Det var, som om han valgte at lukke øjnene for det.
Eller også var jeg bare en fandens god løgner. Hvad der derimod ikke
var spor underligt var, at jeg ændrede mig. Dog ikke som man umid-
delbart ville tro, en pige ville ændre sig efter en voldtægt og en abort.
Med mig syntes det nærmest omvendt, jeg blev måske faktisk stærkere.
Jeg kunne klare det, skulle klare det. Jeg nægtede at lade episoden øde-
lægge mit liv. Hvorfor fanden skulle jeg dog det? Det var det ikke værd.
Måske var det derfor, at jeg efterhånden som tiden gik blev mere glad




