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Regnen piskede med hidsige slag på ruderne. Mørket 
sænkede sig langsomt i det lille rum. Den eneste lyskilde 
var et næsten udbrændt stearinlys. Den sidste linje var 
blevet skrevet. 

Forsigtigt blev papiret overrakt til ham, der kaldte sig 
Sokrates. Han kom det i en kuvert og forseglede den. 

Han rakte kuverten frem for sig, og de andre lagde  
hænderne på den og hviskede:
 - Fiat lux! Lad der blive lys!

Så gemte de den væk i det aftalte rum. De rejste sig, 
gav hinanden hånden og gik hver til sit. Nu kunne kun 
fremtiden fortælle dem, om deres mission ville lykkes.
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Sebastian Werner

Hvordan mon man bliver lykkelig? Sebastian nåede 
lige at tænke tanken, inden han sparkede til en cola-
dåse, der lå på fortovet. Måske bliver jeg helt vildt lyk-
kelig, hvis jeg får det, jeg ønsker mig til min fødsels-
dag, mumlede Sebastian til sig selv. 
 Han fyldte snart 12 år. Han havde næsten altid en 
idé om, hvad han fik i fødselsdagsgave – fx havde han 
sidste år længe luret, at han fik en computer med et 
godt grafikkort. I år ønskede han sig en ny mobil. En af 
dem med touch-screen og masser af funktioner. Men 
hans mor havde vist sagt, at de var for dyre, og at han 
var for lille til at have sådan en dyr telefon. For lille? 
Mon ikke snarere det var hende, der var for gammel?  
 I år var det helt anderledes; han havde ingen som 
helst idé om, hvad han fik i fødselsdagsgave. Og det er 
ret irriterende, når man er nysgerrig.
 Parkeringspladsen foran skolen var nu helt tom. 
De andre børn var for længst gået hjem, men Sebastian 
ventede stadig på sin far. Vigga var også gået – hun plej-
ede ellers også altid at være tilbage om fredagen. Vigga 
og Sebastian var bedste venner. De havde kendt hin-
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anden, siden de var helt små. Hun gik i hans parallel- 
klasse, og de lavede rigtig tit noget sammen. Vigga var 
rigtig rar at tale med, og så smilede hun også altid til 
ham. Sebastian vidste ikke, om de skulle være mere 
end venner; altså om Vigga kunne lide ham på den der 
særlige måde. Sådan noget er altid svært at vide. 
 Han gik hen til coladåsen igen. Han forestil-
lede sig, at han spillede på fodboldlandsholdet og var 
med til verdensmesterskabet. Han hørte kommenta-
toren sige: ”Sebastian har bolden, han dribler uden 
om endnu en forsvarsspiller. Og nu mangler han 
kun målmanden, han skyder. Mål! Sebastian Werner 
er fantastisk – verdens sejeste angriber!” Han ramte  
dåsen med vristen, den fløj med fuld fart ind under en 
bænk og landede i det høje græs. Måske var det lykken 
at score det afgørende mål i en vigtig finalekamp?
 Samtidig med at han rakte armene mod himlen 
for at modtage tilhængernes ellevilde jubel, dyttede en 
bil bag ham. Det var hans far, Poul Werner.
 - Skynd dig ind. Vi har travlt, meget travlt.
 Sebastian hoppede ind på bagsædet, og bilen  
lavede hjulspind, da de kørte ud af parkeringspladsen. 
Sebastian vidste godt, at de skulle skynde sig. Hans far 
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og mor skulle til konference. Hele sidste uge havde de 
stort set ikke talt om andet end den konference, som 
åbenbart var meget vigtig. Imens skulle han op til 
tante Ketty.
 - Det var på tide! Jeg har stået og ventet i ti minut-
ter, sagde Sebastians mor, Sarah Werner, da de kom 
hjem. Sarah var ikke særlig god til at vente. Hendes 
motto var: ”Hvorfor vente til i morgen, hvis du kan 
gøre det i dag?”. Og nu stod hun parat på fortovet med 
Sebastians taske.
 - Jeg har pakket lidt tøj til dig, sagde hun og smed 
tasken ind på bagsædet. Han så ned i den: To trøjer, et 
par bukser, to par underbukser, nattøj, hjemmesko, en 
vindjakke, et par shorts, tre par strømper, et par kondi- 
sko, gummistøvler og en toilettaske.
 - Helt ærligt, jeg skal jo ikke rejse til månen, tænkte 
Sebastian og rystede på hovedet.
 Sarah havde et stort, rødt, krøllet hår. Sebastian 
havde altid fået at vide, at kvinder med rødt hår har 
temperament. Det betyder, at man hurtigt bliver sur. 
Eller glad. Det passede faktisk ret godt. Men allige-
vel var det ikke helt rigtigt, for i virkeligheden var 
hendes hår brunt, ligesom hans eget, men hun fik 
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farvet det rødt, hver gang hun var hos frisøren. Hun 
brugte oceaner af makeup, læbestift og neglelak.  
Om morgenen sprøjtede hun altid masser af hårlak i 
håret, så hele badeværelset osede. Sarah mente nemlig, 
at det var vigtigt at være præsentabel. Sebastian var 
ikke helt sikker på, hvad det betød, men hvis man var 
præsentabel, så var der åbenbart flere, der kunne lide 
én. Sebastian tog bare det tøj på, han bedst kunne lide 
– det var som regel et par cowboybukser og en fod-
boldtrøje. Så tog han lidt gelé i håret, så det strittede i 
øst og vest.
 - Det er meget vigtigt, at man ikke ser sjusket ud. 
Når man ser sjusket ud, så har andre ikke tillid til én. 
Det hele hænger sammen, sagde Poul.
 For Poul og Sarah hang tingene tit sammen.
 Sebastian havde aldrig forstået, at hans far gad 
gå rundt med slips. Det er jo bare et stykke stof med 
en fjollet knude. Poul havde kort, mørkt hår og sorte, 
firkantede briller. Og så havde han altid jakkesæt 
på. Han så ret alvorlig ud, for han havde nogle dybe 
rynker lige over næsen. Men egentlig var han meget 
sød – altså når han havde tid til at være sammen med  
Sebastian og ikke skulle alt muligt mærkeligt. Og  
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Sarah var faktisk også ret sød, når hun havde tid til at 
være det. Det er de fleste voksne sikkert.
1 



1312

Af sted til tante Ketty

Sarah hoppede ind i bilen, og de drønede af sted.  
Sebastian glædede sig til at besøge tante Ketty. Det var 
efterhånden lang tid siden, han sidst havde været på 
besøg.
 - Hvad arbejder tante Ketty egentlig med nu?
 - Hm, ja, det er et godt spørgsmål. Hun laver vel 
stort set det samme, som hun altid har gjort. Hun  
maler billeder, sagde Sebastians far.
 - Det gør mig bare endnu mere glad for vores ar-
bejde – godt vi har en fast løn hver måned. Vi kan 
lægge et budget og ved præcis, hvor mange penge vi 
har til rådighed, sagde Sarah og sendte søde smil til 
Sebastians far.
 - Jamen, er det da ikke nogen flotte malerier, hun 
har lavet? spurgte Sebastian.
 - Tja … Det er ikke lige min smag. De fleste af  
hendes malerier står jo stadig ude i hendes skur. Og 
hvis man ikke sælger sine malerier, så må det også 
være fordi, de ikke er særlig gode, funderede Poul.
 De kørte forbi det store indkøbscenter i ud-
kanten af byen og drejede ud på motorvejen.  
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Speedometeret sneg sig langsomt op på 120 kilometer 
i timen.
 - Men det værste er, at tante Ketty altid taler om 
sådan nogle mærkelige og ligegyldige ting, fortsatte 
Poul. 
 - Hvad vil hun dog med al det der filosofi, som hun 
er så vild med? Det er jo ikke noget, hun kan leve af! 
sagde Sarah og tog en mini-computer op af sin taske 
og trykkede løs på den med en tynd plasticpen. 
 Sebastian havde hørt ordet ”filosofi” før, men han 
vidste ikke rigtig, hvad det betød.
 - Hvad betyder filosofi egentlig? spurgte han.
 - Det kan du passende spørge tante Ketty om! 
sagde hans far og grinede højt.
 - Filosofi er at stille en masse spørgsmål, som ingen 
alligevel kan svare på, sagde Sebastians mor, der nu 
havde pakket computeren sammen igen og i stedet  
havde taget sin neglefil frem.
 - Derfor er det jo fjollet. Hvorfor bruge sin tid på 
noget, som er ubrugeligt? Det er formålsløst, sagde 
hans far.
 Formålsløst. Sebastian gentog ordet for sig selv.
 - Forestil dig en ting, som ingen gider at købe.  
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Noget som ikke kan sælges, sagde hans far. En kage, 
der smager forfærdeligt, den er der jo ingen, der vil 
købe. Hvis man ved, at man ikke kan sælge det, så vil 
det slet ikke blive produceret, sagde hans far med en 
selvsikker tone. Filosofi kan ikke sælges, og derfor er 
det formålsløst, fortsatte han.
 Sarah stoppede brat med at file negle. Som om hun 
var kommet i tanke om noget meget vigtigt.
 - Hov, det er jo snart din fødselsdag Sebastian! 
Glæder du dig ikke bare helt vildt? sagde hun med et 
stort smil og drejede hovedet og kiggede på Sebastian.
 - Reza fra min klasse har fået den der mobil, jeg 
ønsker mig. Den er vildt fed! svarede Sebastian.
 - Vi skal nok finde på noget godt, bare rolig,  
svarede hun.
 Sarah sagde vist også noget om, at han snart skulle 
dele fødselsdags-invitationer ud i klassen, men de 
overhalede i samme øjeblik en larmende lastbil, så han 
hørte ikke helt, hvad hun sagde. 
 Sebastian åndede på bilruden og tegnede med sin 
pegefingernegl i den tynde dug. Han forsøgte at tegne 
et ansigt, men det lignede mere månen. Han begyndte 
at tegne planeter og stjerner. Det var meget vigtigt, at 
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han kun tegnede med neglen, for ellers blev stregerne 
i duggen for tykke. Foran snakkede hans forældre  
videre, de havde tændt for radioen, og Sebastian blev 
langsomt søvnig af den musik, der kom ud af høj- 
talerne. 

14 
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Napoleons hus

Sebastian var faldet i søvn, men vågnede med et sæt, 
da bilen pludselig begyndte at bumle. Tante Ketty  
boede i udkanten af en lille skov, og for at komme 
derhen fra hovedvejen skulle man køre ad en masse 
kringlede, små grusveje.
 - Godt det ikke er mig, der bor herude, sagde  
Sebastians mor, mens hun tastede endnu en besked på 
sin mobiltelefon.
 Tante Ketty boede i et gammelt, rødt træhus. Hun 
sagde, at Napoleon engang havde boet i akkurat det 
samme hus på slagmarken, da han var en ung hær-
fører. Napoleon havde holdt så meget af huset, at han 
fik pillet det ned og opbevaret det i en kælder i Paris. 
Mange år senere kom det på auktion, og tante Kettys 
grandfætter købte brædderne for næsten ingen penge 
og forærede det til tante Ketty, fordi hun manglede et 
hus. Sebastians forældre sagde, at det var en løgne- 
historie, men Sebastian syntes nu, det lød meget sejt.
 De drejede ud for en lille, gul postkasse med et 
stort 17-tal på. Træerne lænede sig ind over indkørs-
len, det var nærmest som at køre ind i en hule. Foran 



1�1�

dem var det røde træhus, og tante Ketty lå i en ligge-
stol midt på den knoldede græsplæne. Da hun så dem, 
sprang hun op af stolen og løb hen mod bilen.
 - Allerede! Herligt. Jeg elsker, når jeg bliver over-
rasket!
 Tante Ketty havde en blå- og hvidstribet trøje på og 
en rød hue med en kvast. Huen gjorde, at man næsten 
ikke kunne se noget af hendes grå hår. Ansigtet var 
rødmosset, og øjnene strålede. Tante Ketty var sådan 
en, man blev i godt humør af at se på. Eller det syntes 
Sebastian i hvert fald. Hans forældre så nu ikke ud til 
at være synderligt glade for at se hende.
 Poul steg hurtigt ud af bilen, hilste kort på tante 
Ketty og skyndte sig at give Sebastian hans taske.
 - Pas nu godt på ham, vi henter ham i morgen lidt 
over tre. Så er konferencen slut.
 - Skal I begge på konfæremse? spurgte Ketty.
 - Ja, det skal vi, svarede Sarah. Og det hedder ”kon-
fe-rence.”
 - Åh, det er sådan et svært ord, jeg glemmer det 
hele tiden, sagde tante Ketty. Sebastian kunne ikke 
lade være med at fnise. 
 I det samme ringede Sarahs mobiltelefon. Hun så 
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meget alvorlig ud og sendte far et strengt blik.
 - Nå du, vi bliver altså nødt til at køre, han klap-
pede Sebastian på hovedet og satte sig ind i bilen igen. 
 Sebastian hadede at blive klappet på hovedet, og 
han forsøgte at sætte sit strithår på plads, mens bilen 
bakkede ud ad den snævre indkørsel.
 - God weekend! råbte tante Ketty, men Poul og  
Sarah hørte hende ikke - Hold da op, de havde godt 
nok travlt, sagde Ketty.
 Sebastian nikkede.
 - Det har de tit.
 - Jeg gad da godt vide, hvad det er, de skal nå. Det 
var jo, som om at de skulle nå at redde hele verden.
 - Det skal de ikke, de skal på konference, sagde  
Sebastian.
 - Hvad mon det går ud på? spurgte tante Ketty.
 - Det er vist en form for møde, svarede Sebastian.
 - Kunne Vigga ikke komme med? 
 - Njarj … Sebastian vidste ikke, hvad han skulle 
sige, han havde slet ikke tænkt på at tage Vigga med. 
 Vigga og tante Ketty kendte også hinanden rig-
tig godt. Vigga havde næsten altid også været der, når  
Sebastian havde besøg af tante Ketty – og Ketty  
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besøgte også indimellem Vigga og hendes forældre. 
Hjemme hos Vigga havde de alle tre engang lavet en 
hule bag solbær- og ribsbuskene i haven og talt om alt 
mellem himmel og jord. Viggas forældre kunne godt 
lide Ketty – men de var også meget anderledes end  
Sebastians forældre. De syntes, at tante Ketty var sjov 
og spændende, de inviterede hende også nogle gange 
til middag, hvor de voksne bare sad og snakkede.  
Sebastian var næsten lidt misundelig på Vigga; han ville 
også gerne have, at hans forældre tit havde Ketty på  
besøg.
 - Har du det ellers godt, Sebastian? spurgte tante 
Ketty.
 - Tja … svarede Sebastian.
 - Og du har jo snart fødselsdag! Er der noget spe-
cielt, du ønsker dig?
 - Jeg tror, mine forældre giver mig en mobil, en 
med touch-screen og som jeg kan tjekke mails med. 
Men jeg er ikke sikker, den er nemlig ret dyr.
 Tante Ketty traskede hen mod sin liggestol. På et 
lille bord ved siden af stolen stod der en kande med 
hyldebærsaft. Hun skænkede et glas til Sebastian, han 
tømte det i ét drag.
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Bacon

Huset var meget slidt. Måske var historien om Napo-
leon sand, tænkte Sebastian. Omkring huset voksede 
en masse træer og buske. Græsset var meget højt, det 
så ikke ud til, at tante Ketty ejede en græsslåmaskine.
 Sebastian gik hen til flagstangen, der hang en laset, 
gul vimpel i toppen. Han så sig om igen. Det var, som om 
der manglede noget. Pludselig kom han i tanke om det.
 - Hvor er Bacon? spurgte Sebastian. 
 Tante Ketty havde en hund, der hed Bacon. Den 
elskede at lege, og den plejede altid at komme susende 
hen til Sebastian, når han kom på besøg.
 Tante Ketty så alvorligt på ham.
 - I sidste uge, da jeg gik ud for at plukke æbler, lå 
Bacon på græsplænen. På ryggen. Men det mærkelige 
var, at han slet ikke bevægede sig. Jeg troede, at han 
ville lege, og jeg kastede en bold hen til ham, men han 
reagerede ikke. Han lå helt stille. 
 - Var han død? spurgte Sebastian.
 - Ja, sagde tante Ketty og nikkede. - Kom, så skal 
jeg vise dig noget. De gik ned bagest i haven. Her var 
der et lille stykke jord uden græs.



2120

 - Jeg har begravet ham her, sagde tante Ketty og 
pegede på en lille jordhøj.
 Det lignede et overdimensioneret muldvarpe-
skud. Der var banket et lille, hjemmelavet trækors ned 
i  jorden, og der lå en vissen blomst ovenpå. De stod 
og kiggede på graven i et stykke tid, uden at der var   
nogen, der sagde noget.
 - Hvad tror du, der sker, når man dør? spurgte 
tante Ketty.
 - Det ved jeg egentlig ikke. Da min bedstefar døde, 
sagde de andre, at han levede videre i himlen, men 
så skal man jo nok også tro på Gud og alt det. Min  
bedstemor siger, at man kun kommer i himlen, hvis 
man har opført sig pænt, svarede Sebastian.
 - Hvad så hvis man ikke tror på Gud? spurgte tante 
Ketty.
 - Ja, det ved jeg ikke. Måske sker der noget forskel-
ligt med mennesker, når man dør, sagde Sebastian.
 - Hvis det der med himlen passer, gad vide om det 
så egentlig både er kroppen og sjælen, der kommer op 
i himlen? spurgte Ketty. 
 - Hvad er det nu, sjælen er? spurgte Sebastian. 
 - Sjælen er alt det, der er dig, som ikke er din krop.
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 - Altså tanker og følelser og alt sådan noget?  
funderede Sebastian.
 - Præcis. Sjælen kan man ikke tage fat i med  
fingrene eller se på. Den kan man kun forestille sig, 
forklarede Ketty.  
 - Så sjælen er altså usynlig? sagde Sebastian.
 - Det kan man vist godt sige. Jeg kan i hvert fald 
ikke få øje på den, og man kan jo heller ikke se, hvad 
andre folk tænker, sagde Ketty.
 - Vigga siger, at når man dør, så kommer man i en 
kiste, og så ligger man bare nede i jorden og rådner op. 
Og til sidst er der slet ikke noget tilbage af en, fortalte 
Sebastian.
 - Det lyder godt nok ikke særlig lækkert, sagde 
tante Ketty og skar ansigt. Det er lidt som en gyser-
film, hvor der kommer zombier op af jorden, som  
næsten ikke har noget hud tilbage. 
 - Advr! sagde Sebastian og grinede. Men Viggas 
bedstefar er fra Afrika, og han har sagt, at når man 
dør, så er der nogle, der bliver til spøgelser! 
  - Spøgelser? fremstammede Ketty. 
 - Ja, måske tror man på det i Afrika, sagde  
Sebastian. 
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 - Jeg tror i hvert fald ikke på det! Gør du? spurgte 
Ketty.
 - Det gør jeg nok ikke … men jeg synes, det er lidt 
uhyggeligt at tænke på, sagde Sebastian.
 - Men hvis man nu rådner op, når man ligger i  
kisten, hvor bliver man så af? spurgte tante Ketty.
 - Så bliver man bare spist af små dyr. Orme eller 
biller. Det siger Viggas mor også. Der går nok lang tid 
før, man er spist, og så mærker man jo ikke noget, for 
man er jo død, svarede Sebastian.
 - Hvis man bliver spist af små dyr, så lever man i 
hvert fald ikke videre, medmindre …
 Tante Ketty holdt en pause.
 - Medmindre hvad? spurgte Sebastian.
 - Hvis der ikke er en Gud i himlen, man kom-
mer op til – og hvis de døde ikke bliver til spøgelser 
– så kan det jo være en anden måde, vi lever videre 
på. Se nu på Bacon for eksempel, sagde tante Ketty og  
pegede på graven. Ham kan vi jo godt huske, og når 
vi står her, så tænker vi på alle de sjove ting, vi lavede 
sammen. På den måde lever Bacon videre, vi har jo en 
masse minder om ham.
 Sebastian kom i tanke om engang, han havde  
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leget med Bacon: Han havde kastet en tennisbold  
langt ind i skoven, han kunne slet ikke se, hvor den 
landede. Men Bacon løb frygtløst ind efter den og kom 
tilbage med bolden i munden en halv time efter.
 - Ja, minderne gør på en måde, at Bacon lever  
videre. Selvom han er død, så husker vi ham jo, sagde 
Sebastian. 
 - Bacon var også blevet gammel. Han kunne  
næsten ikke gå mere, han havde også nogle store syg-
domsknuder på maven, som bare voksede og voksede. 
Til sidst havde han det ikke så godt. Og vi skal jo alle 
dø, så det var måske et godt tidspunkt, sagde Ketty.
 Sebastian nikkede.
 - Hvad er det nu, det hedder, det der, hvor man 
tror, at at sjælen lever videre? spurgte han. 
 - Hvis man tror på, at sjælen lever videre i en  
anden krop – og altså ikke bliver til et farligt spøgelse 
– så hedder det reinkarnation, fortalte Ketty. Det er 
der mange mennesker, der tror på i Indien. Og sjælen 
kan enten blive genfødt i et andet menneske eller i et 
andet dyr. 
 - Reinkarnation. Det var et underligt ord, sagde 
Sebastian.
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 - Det er også en underlig tanke. Kan du fx fore-
stille dig, at Bacons sjæl lever videre i en anden hund? 
Eller hvad med et menneske – når én dør, flyver  
sjælen så bare over i et nyt menneske og lever videre 
der? Eller lever den videre i en nyfødt baby?
 - Det er da vildt mærkeligt, sagde Sebastian og 
tænkte på deres gamle nabo, Olsen, som altid var sur 
og gnaven. Olsen døde sidste år, og Sebastian ville da 
ikke håbe, at Olsens sjæl fløj ind i et andet menneske, 
der så blev lige så sur som ham. Så ville det i hvert fald 
blive en gnaven baby.
 - Ja, der findes en masse tanker om døden, sagde 
tante Ketty, men det sjove er, at ingen af os ved noget 
som helst om døden, før vi har prøvet det. Og så er det 
jo ligesom for sent at fortælle andre om det. Tante Ketty 
rynkede med panden og vendte sig om for at gå op til 
huset.
 Sebastian fik øje på en stor, saftig mælkebøtte. 
Han plukkede den, lagde den på Bacons grav og  
kastede den visne blomst væk. Han løb op ved siden 
af tante Ketty.
 - Det er pudsigt, at man kan finde på forskellige 
historier, synes du ikke? spurgte tante Ketty.
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 - Hvad mener du? sagde Sebastian.
 - Det er for eksempel ikke særlig rart at tænke på, 
at vi bliver spist af orme, vel? sagde tante Ketty.
 Sebastian rystede på hovedet.
 - Men så finder vi bare på en anden historie. For 
eksempel kan vi digte, at der er findes en Gud, som 
tager os til et rart sted oppe i himlen. Eller at der er en 
sjæl, som lever videre i en anden person. Det lyder jo 
noget bedre at komme i paradiset end at blive spist af 
små ådselædere. 
 - Er alt det der med Gud så bare noget, der er  
nogen, der har fundet på? spurgte Sebastian. 
 Tante Ketty viftede en flue væk, der kredsede ved 
hendes ansigt. 
 - Hm, det kan sagtens være, at det bare er en god 
historie, som slet ikke passer. 
 - Kan man overhovedet vide, om Gud findes? 
spurgte Sebastian. Og hvordan kan man finde ud af 
det?
 - Hvis man skal vide om Gud findes, så skal der 
være nogle beviser, sagde Ketty. Ellers bliver det jo bare 
ren tro, og så kan man jo både tro på det ene og det  
andet, uden at nogen kan vide, hvem der har ret.
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 - Ja, der skal være et eller andet bevis. Ellers kan vi 
ikke vide, om han findes. Eller hende. Det kan jo være, 
at Gud er en kvinde, sagde Sebastian.
 - Ja, det ved vi jo heller ikke.
 - Et bevis kunne være, hvis der var nogen, der 
havde set Gud eller nogle af englene - men det er der 
vist ikke, sagde Sebastian og rystede på hovedet. 
 - Spørgsmålet er altså, om man skal tro på noget, 
man ikke kan se. Det virker i hvert fald lidt mærkeligt, 
sagde tante Ketty.
 - Jeg kan også bedst lide at vide noget i stedet for 
bare at tro på noget, sagde Sebastian og nikkede.  
 Engang troede man jo også på hekse og trolde, 
selvom der ikke var nogen, der havde set dem i virke-
ligheden. Da han var mindre, troede han, at der  
boede nisser på loftet. Men hvorfor tror man egentlig på  
noget, som man ikke er sikker på findes i virkelig- 
heden? Og hvorfor fortæller voksne deres børn, at det er 
julemanden, der kommer med gaver til alle verdens børn 
juleaften? De voksne ved jo godt, at det ikke passer.
 Sebastian kløede sig i håret. Han så op på tante 
Ketty – hun lavede et af sine sjove ansigter. Hun var 
vist ikke så ked af det med Bacon mere.




