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Kapitel 1  
Nordtyskland.  

Fredag den 19. marts 2010 

Den sidste bus kører ind på den brostensbelagte parke-
ringsplads foran det smukke, gamle gulkalkede hotel ved 
Sliens bred. Den triller op på siden af de fire andre busser, 
som allerede er tomme.   
- Så er vi fremme, siger den tyske chauffør og åbner dørene. 
Han rejser sig og går ud i midtergangen.  
- Værsgo at stige ud. Mens jeg finder kufferterne frem, er 
der mulighed for at nyde den flotte udsigt over fjorden.  
- Er det ikke en flod? spørger passageren på det forreste 
sæde. 
Chaufføren ryster på hovedet og smiler. 
- Nej. Slien er faktisk en af Østersøens mange fjorde. 
De fleste af passagererne følger chaufførens velmente for-
slag, da de træder ud af bussen. Fjorden her ved den nord-
tyske by Schleswig glimter virkelig smukt i den sidste ef-
termiddagssol.  
Selv om det ifølge kalenderen længe har været forår, har 
vinteren endnu ikke sluppet sit tag i den nordlige del af 
Forbundsrepublikken. Den isnende kulde får de fleste til 
hurtigt at stille i op køen for at få udleveret deres bagage. 
Enkeltvis eller i små grupper begynder folk at strømme hen 
mod den store trappe foran hotellets hovedindgang. 
Den sidste passager modtager sin kuffert af chaufføren. 
- God weekend! Vi ses mandag morgen, smiler han og luk-
ker lågen til bagagerummet under bussen. 
Passageren nikker og skynder sig hen til hotellet, mens 
tvivlen atter melder sig. 
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Mon det overhovedet er en god ide at bruge sin weekend på 
denne måde? Blandt vildfremmede mennesker, som man 
kun har efternavnet til fælles med.  
Burde måske have sagt nej til invitationen. Men nysgerrig-
heden vandt alligevel. 
Inde i den store, stilfulde foyer er der meget varmt.   
Trængslen af mennesker og bagage er overvældende. Der 
bliver hilst hjerteligt og udvekslet muntre bemærkninger 
blandt gæsterne, mens de venter på at checke ind.  
Den sidst ankomne får omsider udleveret nøglerne til sit 
værelse. Nummer 333. Det ligger åbenbart på den øverste 
etage.  
Gæsten hanker op i kufferten og ser sig om. Forhåbentlig er 
der elevator! 
 
Værelset er stort og lyst. Sengen ser indbydende ud. Et par 
skibe glider forbi nede på fjorden. Og længere ude anes tår-
net på Sankt Petri Domkirken inde i centrum. Udsigten over 
fjorden er ganske enkelt fantastisk!  
Måske alligevel ikke så tosset med et par fridage her. 
Gæsten tjekker uret på sin mobil. Må se at blive klædt om til 
middagen, der er berammet til klokken 19:00. 
Jeg kan lige nå et hurtigt brusebad, tænker gæsten og be-
gynder at klæde sig af. 
 
Præcis klokken 19:00 åbner en tjener fløjdøren til festsalen, 
hvor middagen serveres. 
De mere end tohundrede gæster finder lidt efter lidt deres 
pladser ved de dekorativt dækkede borde.  
Snart efter rejser en lille, bred mand i begyndelsen af tres-
serne sig op og slår på sit vinglas. 
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- Herzlich willkommen, indleder han smilende og lader blik-
ket vandre hen over den store skare tilhørere. 
- Som initiativtager er det mig en meget stor glæde at byde 
jer alle sammen rigtigt hjerteligt velkommen til dette fami-
lietræf, der som bekendt er det andet i vor kære families 
historie. Det første blev afholdt helt tilbage i 1933. Jeg kan 
ikke selv huske det, da jeg først kom til verden nogle år se-
nere. Men jeg ved, at enkelte af jer var med dengang.  
Taleren sænker sine læsebriller og nikker venligt til et par 
af tilhørerne. 
- Gæstelisten omfatter personer fra så forskellige lande som 
Tyskland, Holland, Polen, Østrig, Tjekkiet, Norge, Schweiz, 
Danmark, USA og Argentina.  
Da alle derfor måske ikke er så bekendt med vort oprinde-
lige modersmål, vil jeg naturligvis senere gentage det hele 
på engelsk. 
Jeg vil her til slut ganske kort orientere om weekendens 
program. 
Om et øjeblik vil der blive serveret en udsøgt tre retters 
festmenu. Efter middagen vil der være rig lejlighed til soci-
alt samvær i de tilstødende lokaler, hvor kaffen serveres.  
Efter morgenmaden går turen i morgen formiddag med bus 
ud i omegnen, hvor vi bl.a. skal besøge den lille landsby, 
hvorfra vor slægt stammer. 
Om aftenen er der på ny festmiddag her på hotellet. 
Mandag morgen er der fælles morgenbuffet, inden vi atter 
spredes over det meste af verden. 
Med håbet om en uforglemmelig weekend, vil jeg slutte 
med disse ord: Lad festen begynde! 
And now in English… 
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Efter middagen samles gæsterne i mindre grupper i de små, 
hyggelige lokaler ved siden af festsalen. 
En del af gæsterne kender naturligvis hinanden i forvejen. 
Det gælder dog ikke beboeren i værelse 333, som er den 
eneste fra sit land. Selv om alle her er i familie med hinan-
den, er det som at være omgivet af lutter fremmede. 
Middagen havde heldigvis været fremragende. Så kan man 
måske bedre bære over med den kedsommelige familie-
snak! 
Gæsten dumper ned i en sofa ved siden af en lille, skrøbeligt 
udseende dame. Hun må være over firs efter rynkerne at 
dømme. 
Den gamle dame vender sig og betragter nærsynet den ny-
ankomne gennem de tykke brilleglas.  
- Ich bin die Waldtraut aus Berlin, siger hun med en tynd, 
rystende stemme.  
Inden gæsten når at præsentere sig, begynder den gamle 
dame uden videre at fortælle om sin opvækst i tyvernes og 
tredivernes Tyskland.  
De omkringsiddende lytter venligt til den ældre slægtnings 
livshistorie. 
Gæsten fra nummer 333 gaber diskret og fortryder sit valg 
af siddeplads. Lytter kun med et halvt øre. Har hørt så rige-
ligt om den tid i skolen! 
Måske er der mere vin ovre ved baren? 
Netop som den pågældende har besluttet at rejse sig, tager 
historien en uventet drejning.  
Gæsten glider langsomt tilbage i sofaen igen. 
Den næste halve time lytter alle omkring den gamle dame 
med stigende forbavselse til hendes fortælling. 
Da hun omsider er færdig, bliver der stille omkring bordet.  
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- En interessant beretning, siger en mandlig tilhører forle-
gent. 
- Spændende! samtykker hans kone. Nu trænger vi vist alle 
til noget stærkt. Mon der er cognac i baren? 
 
Ingen af de øvrige tilstedeværende har nogen som helst 
anelse om det.  
Men for gæsten i værelse nummer 333 er beretningen ikke 
alene spændende og interessant. Den er også temmelig 
chokerende. 
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Kapitel 2  
Frederiksbjerg, Århus.  

Fredag den 25. juni 2010. 

Klaus Mortensen åbner bagagerummet i sin mørkeblå Peu-
geot og smider sin sorte sportstaske ind i bunden. Så 
smækker han klappen i, sætter sig  bag rattet og drejer 
tændingsnøglen. Motoren springer i gang med det samme. 
De mange penge til det årlige serviceeftersyn er nu alligevel 
givet godt ud. Den gamle motor spinder ligefrem. Det er 
længe siden, at den har lydt så harmonisk. Heldigt, at han 
fandt det værksted! 
Klaus bakker ud af båsen på skolens parkeringsplads, triller 
hen til Ringgaden og glider snart efter ud mellem de mange 
biler. 
Forude venter en dejlig lang sommerferie, som alle andre 
befolkningsgrupper misunder lærerne. Klaus synes, at han 
fortjener den. Lige netop nu vil alle gerne bytte med ham. 
Det er vel også omtrent det eneste tidspunkt, hvor det er 
tilfældet.  
Klaus sukker. Lige nu føler han sig som en anden Sisyfos. 
Stenen er rullet op ad bjerget. Årets arbejde er tilendebragt. 
Når han møder igen efter ferien, er stenen atter rullet ned. 
Og han kan begynde forfra. 
Sådan har han haft de sidste par år ved den her tid. Kørt lidt 
fast i jobbet. Måske også i dagligdagen? Er midtvejskrisen 
mon allerede ved at manifestere sig? Der har været skrevet 
en del om emnet i aviserne i den senere tid. Ikke fordi han 
tillægger de forskningsresultater den store værdi. Om et 
par år finder videnskaben sikkert ud af, at de tog fejl. Sådan 
sker det jo ofte med den slags undersøgelser: den ene dag 
er det den sikre vej til en hurtig død at indtage nogen form 
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for alkohol; den næste dag er moderat indtag af samme flu-
idum livsforlængende. Måske er det blot ved at være tid til 
nye udfordringer? Det bliver han nok nødt til at overveje i 
de kommende uger. 
Traditionen tro har han og kollegerne også i år sluttet 
sommerferiefrokosten af med en spændende volleyball-
dyst. 
Nu trænger han bare til at komme hjem og hvile benene. I 
morgen får han sikkert besvær med at komme ud af sengen. 
Han kan godt mærke, at han har rundet de fyrre. Heldigvis 
har han kun drukket danskvand hele eftermiddagen. Så skal 
han ikke også plages af tømmermænd.  
 
Lyskurven i det store kryds ved Harald Jensens Plads skif-
ter fra grønt til gult. Bilen lige foran når at smutte med over. 
Klaus kobler ud og træder på bremsen. Der er ingen grund 
til hastværk. Det er jo ferie!  
Klaus stryger sig over det kortklippede, mørkeblonde hår 
og betragter distræt de store rødstensejendomme på den 
anden side af krydset. Han har holdt på dette sted utallige 
gange før. Men det er første gang, han rigtigt lægger mærke 
til de grønne altaner. Der må være en god udsigt deroppe-
fra. Synd, at trafikken i krydset nok er for støjende til, at 
beboerne benytter sig af muligheden.  
Han skæver til uret på instrumentpanelet. 17:30. Mon køle-
skabet indeholder noget, der kan bruges til aftensmad? Må-
ske skulle han holde ind ved torvet. Må også lige huske at få 
købt en lottokupon. Det ville jo være meget passende med 
den store gevinst til ferien. Og hvis den blev stor nok: helt 
nye muligheder for fremtiden! 
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Blikket glider fra uret op til bakspejlet. Klaus når kun lige at 
registrere, at det allerede er for sent at gøre noget. En rød 
Opel af ældre dato kommer tordnende hen mod ham.  
Klaus fanger bilistens vilde øjne, da denne opdager den blå 
Peugeot. Febrilsk flår føreren rattet mod højre i et desperat 
forsøg på at undvige. 
Øjeblikket efter hamrer den røde bil ind i Klaus’ højre bag-
skærm og fortsætter ind i lysmasten, der hårdhændet stop-
per fremdriften.  
 
Et øjeblik er alt stille. I sit hoved kan Klaus endnu høre ek-
koet af metal, der bliver krøllet sammen. 
Så overdøver lyden af pulsen alt andet. Hans hjerte galop-
perer af sted, og sveden bryder frem på panden. 
Nåede han at spænde nakkemusklerne? Tanken om piske-
smæld melder sig straks. 
Så får han øje på den røde Opel. Den ser ikke for godt ud. 
Klaus tager sikkerhedsselen af. Åbner døren og stiger ud. 
Bemærker, at bagageklappen på hans egen bil er sprunget 
op under påkørslen. 
Han vakler usikkert hen mod den anden bil. Den venstre 
fordør står helt åben. Så stopper han brat.  
Sommerferiefrokosten truer med at komme op igen. Han 
lukker øjnene og vender sig om. Føreren af den røde Opel 
brugte ikke sele. Blodet pibler ned ad hans ansigt. 
Klaus må støtte sig til sin egen bil. Var han dog bare smuttet 
med over for rødt! 
- Bliver du dårlig? 
Det går op for Klaus, at det er ham, der bliver talt til. 
Han åbner øjnene og vender sig om. 
Et par store brune øjne ser intenst på ham. 
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Han blinker et par gange og åbner munden for at sige noget. 
Men ordene når ikke rigtigt frem til læberne.  
Kvinden med de brune øjne rynker panden. 
- Er du skidt tilpas? 
Klaus Mortensen ryster forsigtigt på hovedet og forsøger at 
smile. 
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Kapitel 3  
Frederiksbjerg, Århus. 

Fredag den 25. juni 2010 

En sort Audi med to mænd er kørt ind til siden tæt bag 
ulykkesstedet. 
Manden bag rattet klør sig på den kronragede isse. 
- Fandens også! Nu var vi ellers så tæt på. 
Manden ved siden af nikker. 
- Men måske er det held i uheld. Prøv lige at se henne ved 
lysmasten. 
Den skaldede læner sig til højre. 
- Du har sgu ret! 
- Måske kan vi nå det endnu. Lige nu er der jo vild forvir-
ring. 
Den bredskuldrede mand åbner forsigtigt døren ud til cy-
kelstien. 
- Jeg smutter derhen. Hold motoren i gang. 
Han slentrer skødesløst hen mod krydset og stiller sig bag 
alle de nysgerrige tilskuere, der allerede er stimlet sammen 
ved ulykkesstedet. 
Fy for satan! tænker han, da han får øje på det blodtilsølede 
ansigt i den røde Opel. Men det er jo, hvad der kan ske, når 
man ikke vil lytte til fornuft. 
Han ser sig omkring. Alles opmærksomhed er rettet mod 
den havarerede bil. 
Ingen bemærker det, da han kort efter bukker sig ved lys-
masten. 
Stille og roligt går han tilbage til den dansk indregistrerede 
Audi og sætter sig ind på forsædet ved siden af sin makker. 
Den kronragede nikker anerkendende. 
- Sådan! Hvor svært kan det være! 
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- Så forlader vi lige så stille festen. 
Den sorte Audi blinker ud og triller forbi menneskemæng-
den. I krydset drejer den til højre og kører roligt ud af byen 
mod syd.  
Først da den er nået en kilometer ud ad Skanderborgvej, 
sætter den farten op. 
 
  

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



14 
 

Kapitel 4  
Højbjerg. Syd for Århus.  

Fredag den 25. juni 2010 

Taxaen vender i genboens indkørsel og forsvinder snart 
efter om hjørnet.  
Klaus går hen ad stien til det røde rækkehus. Åbner døren 
og smider tasken fra sig i entreen. 
Nu trænger han bare til noget stærkt! Han går ud i køkke-
net og åbner overskabet. På den øverste hylde står en flaske 
snaps, som med garanti er flere år gammel. Det er kun til 
jul, at han tager en dram til silden. Hvis han har gæster. 
Han skruer kapslen af og snuser. Den dufter godt nok. Mon 
snaps kan blive for gammelt? 
Han finder et mindre glas og fylder det. Han synker ned på 
køkkenstolen og bunder glasset.  
Det brænder hele vejen ned gennem svælget. Så breder 
varmen sig i maven og ud i kroppen. En del af anspændthe-
den forsvinder gradvist.   
Klaus skænker sig en til. Knap så stor. Ned med den! Den 
smager afskyeligt. Men den får ham til at slappe af. 
Han gnider sig over panden. Hold kæft, hvor er han træt! 
Han er slet ikke sulten. 
Uret i køkkenet viser 20:30. 
 
Han tænker på sin bil. Den højre bagskærm er fuldstændig 
mast. Men det kan vel laves. Bare hele chassiset ikke er slå-
et skævt. Han har hørt, at det let kan ske ved påkørsel bag-
fra. Nå, men den er jo heldigvis forsikret. Han må huske at 
ringe til værkstedet i morgen tidlig. Manden fra Falck ville 
køre den derhen med det samme. Pokkers! Det er jo lørdag 
i morgen. Han kan først træffe nogen på mandag. 
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Hvordan mon det går med føreren af den røde Opel? Den 
politimand, som afhørte ham, vidste ikke noget. Eller også 
ville han ikke sige noget.  
For helvede da også! Hvorfor var han ikke bare for én gangs 
skyld kørt over for gult? 
Klaus løfter glasset. Det er allerede tomt. 
Han må hellere stoppe nu. Ellers får han bare tømmer-
mænd i morgen. 
Måske er det ikke så smart at drikke snaps? Med det han 
lige har været igennem. Men hjernerystelse har han i det 
mindste ikke. Det viste lægens grundige undersøgelse. 
Han stiller glasset fra sig på køkkenbordet og går på usikre 
ben ud i badeværelset for at børste tænder. Ser sig selv i 
spejlet. Mon det er lyset, eller er rynkerne blevet en smule 
dybere her på det sidste? Og er der ikke blevet lidt mere af 
ham lige omkring livet? 
Klaus sukker og skynder sig at blive færdig med tandbørst-
ningen. 
 
Fem minutter senere ligger han i sin seng. Han kan ikke 
huske, hvornår han sidst er gået så tidligt til køjs. Men han 
er bare helt smadret.  
Sikke en måde at starte ferien på! Ganske vist har han ikke 
lagt de store planer. Men han havde regnet med at køre 
sydover i løbet af næste uge. Et eller andet sted i Tyskland. 
Eller måske endnu længere ned i Europa. Men det bliver 
temmelig svært med en bil på værksted.  
Pokkers! Lottokuponen fik han jo aldrig købt. Det kunne 
ellers være rart med nogle ekstra penge. Udgifter er der 
rigeligt af. Og hans løn er jo ikke ligefrem fyrstelig. Bilen må 
vel være dækket af forsikringen. Det var jo heller ikke hans 
skyld, at fyren ikke fik bremset i tide!    

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



16 
 

Klaus lukker øjnene. En lille, smuk kvinde med store, brune 
øjne og langt, mørkebrunt hår dukker op for hans indre 
blik. Hun havde ringet efter hjælp på sin mobil. Hun havde 
hjulpet ham hen til taxaen, der kørte ham til skadestuen.  
Han havde været så omtumlet, at han nær havde glemt sin 
sportstaske. Da han ville hente den, var bagagerummet 
tomt.  
Med ét havde han fået øje på den. Den var endt under den 
røde Opel. Det havde godt nok været en voldsom påkørsel! 
Han må huske at få tøjet og håndklædet smidt i vaskema-
skinen. Men det bliver ikke før i morgen tidlig.  
Lige inden han falder i søvn, kommer han i tanke om, at han 
glemte at få  telefonnummeret på kvinden med de brune 
øjne.     
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Kapitel 5  
Højbjerg. Syd for Århus.  

Lørdag den 26. juni 2010 

Først sent på formiddagen vågner Klaus. Åbner forsigtigt 
det ene øjenlåg og kigger rundt i soveværelset. Han har som 
sædvanlig snorket. 
Han er helt tør og ru i halsen, og han kan stadig smage 
snaps. Hovedet har det heldigvis fint. Ingen antydning af 
hovedpine. 
Han gnider sine øjne. Fjorten timer siden han lagde sig. Og 
alligevel føler han sig ikke udhvilet.  
Klaus lukker øjnene igen. Bare et øjeblik. Husker pludselig 
nattens drømme. 
Han kan ikke genkalde sig ret meget af indholdet. Det kan 
han som regel ikke. Men han fornemmer noget ubehageligt. 
Vel ikke så underligt efter ulykken i går aftes?  
Det er imidlertid ikke selve påkørslen, der har forstyrret 
søvnen. Faktisk er han slet ikke sikker på, at han har drømt 
om den.  
Hvad fanden er det så, der foruroliger ham? 
Klaus slår dynen til side og trisser ud på toilettet. Det letter 
at få tømt blæren. 
Han er lige ved at falde over tasken i gangen. Må se at få det 
tøj smidt i maskinen! 
I det samme banker det let på døren. 
Sikkert naboen, der vil drikke en formiddagsøl. Det orker 
han faktisk ikke lige i dag. Men måske er det bare postbu-
det? 
- Et øjeblik! råber Klaus. 
Han hiver et par shorts ud af skabet. 
Så går han ud og åbner døren på klem. 
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Klaus står bare og glor. 
- Jeg vækkede dig vel ikke? 
Klaus stirrer på kvinden med de brune øjne. Tankerne blaf-
rer rundt i hans hoved. 
- Vækkede jeg dig? 
Endelig opfatter han hendes spørgsmål. 
- Hvad? Nej, nej, overhovedet ikke! får han fremstammet.  
Hun smiler. 
- Jeg ville bare lige se, hvordan du havde det efter i går. 
- Ja, det…øh… 
Hun griner. Han kan godt lide lyden. 
- Der er faktisk lidt køligt herude!  
Klaus bliver stående i døråbningen. Så går det omsider op 
for ham, hvad hun lige har sagt.  
- Undskyld! Kom indenfor!  
Han træder til side. Mærker en svag duft af parfume, da hun 
passerer ham. 
Den sorte, stramtsiddende T-shirt og de sorte, snævre buk-
ser fremhæver hendes velskabte krop. Så ryster han umær-
keligt på hovedet. Nu må han lige tage sig sammen! 
- Kom med ud i køkkenet. Så laver jeg noget kaffe. 
Hun sender ham endnu et stort smil. 
- Det lyder dejligt! 
Hun trækker en stol ud og sætter sig. 
Klaus hælder vand på kaffemaskinen. Han vender sig om. 
- Vil du have et rundstykke? 
- Ja tak, siger hun og ser sig om. Her bor du jo dejligt. 
Klaus nikker. 
- Jeg er også glad for det. Det er ikke særlig stort. Men det er 
fint, når man bor alene.   
- Ingen kvinde i huset? 
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Klaus ryster på hovedet. 
- Næ, ikke lige for tiden.  
Noget af en underdrivelse. Der har aldrig boet andre end 
ham selv. 
- Det kommer jo heller ikke mig ved. Men du har det godt 
nok i dag? 
Klaus nikker igen. 
- Ja, det går helt fint. Og tak for din hjælp i øvrigt. Det fik jeg 
vist ikke sagt i går. 
- Selv tak. 
Klaus lægger rundstykkerne på brødristeren. 
- Hvordan fandt du mig? 
Kvinden slår det brune hår til side. Klaus betragter diskret 
hendes ansigt. Hvor gammel mon hun er? Hun er yngre end 
ham. I midten af trediverne? 
- Jeg fortalte Falckredderen, at jeg havde fundet din tegne-
bog på ulykkesstedet og ønskede at aflevere den personligt. 
Det var selvfølgelig ikke helt i overensstemmelse med 
sandheden. Men han var meget hjælpsom! 
- Det var du også i går. Jeg ville ønske, at der var noget, jeg 
kunne gøre til gengæld. 
Kvinden sidder lidt uden at svare. Så skubber hun stolen 
baglæns og rejser sig op. 
Klaus kigger forbavset på hende. 
- Går du allerede? 
Hun går hen imod ham. 
- I hvert fald ikke frivilligt, hvisker hun. 
Så læner hun sig ind mod ham, lægger armene om hans hals 
og kysser ham på munden. Først ganske blidt. 
Klaus står helt stille. Overraskelsen lammer ham fuldstæn-
dig. 
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Mærker hendes tunge, der lige så stille skiller hans læber 
ad og forsigtigt søger ind i hans mund.  
Efterhånden fortager lammelsen sig. 
Kvinden fjerner sine læber et øjeblik og kigger på ham. 
- Kan du lide det? siger hun stille.  
Klaus skynder sig at nikke. 
- Det synes jeg nok, jeg kunne mærke! ler hun og kysser 
ham igen. 
Lidt efter holder hun inde. 
- Kom, siger hun og fører ham ind i soveværelset. Hun 
trækker sin T-shirt over hovedet og løsner bukserne, der 
glider på gulvet. Til sidst står hun kun iført bh og trusser. Så 
smutter hun under dynen. 
- Kommer du ikke? griner hun, da Klaus bliver stående ude 
midt på gulvet. En del af dig vil da i hvert fald gerne! 
Klaus kigger ned ad sig selv. Med noget besvær får han 
shorts og underbukser krænget af og kryber ned ved siden 
af.   
Hun slår dynen til side. Rejser sig halvt op på albuen og 
vugger blidt med brysterne. 
- Gider du ikke lige dykke ned og hjælpe dem ud? hvisker 
hun kælent.  
Klaus dykker ned, mens han spekulerer på, om han mon 
stadig drømmer. 
 
  

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



21 
 

Kapitel 6  
Højbjerg. Syd for Århus.  

Lørdag den 26. juni 2010 

Klaus slår øjnene op og ser sig forvirret omkring. Skæver til 
vækkeuret på natbordet. Klokken er over et om eftermid-
dagen. Hvad i alverden ligger han dog her for på dette tids-
punkt?  
De henslængte shorts på gulvet får ham til at huske, hvad 
der er sket. Han smiler og vender sig om på siden. Han er 
alene i sengen. 
Med ét slår det ham. Han har fuldstændig glemt at spørge, 
hvad hun hedder. 
Pinligt! 
- Hallo! kalder han dæmpet. 
Intet svar. 
Måske er hun på badeværelset? Han lytter. Ingen lyd af 
vand, der løber. 
Han lukker øjnene igen. Duften af parfume hænger endnu i 
sengetøjet. Han ser de gyngende bryster for sig. Får lyst til 
hende med det samme. 
- Hallo?  
Stadig intet svar. 
De havde elsket i mere end en time. Han havde næsten 
glemt, hvor dejligt det kan være. Faktisk kan han ikke hu-
ske, at han nogensinde har oplevet noget lignende. 
Han skal tisse. Smutter ud på wc. Det letter. 
Der er helt stille i huset. Han kigger ud i køkkenet. Rund-
stykkerne ligger stadig på brødristeren. Kaffen er løbet 
gennem maskinen. 
Han går ind i stuen. Tom. Det samme er det lille værelse, 
som han bruger til kontor. 
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Hun er ikke i huset. Han åbner havedøren. Den lille terrasse 
og den endnu mindre græsplæne er hurtigt overset.  
Han lukker døren. Sætter sig i lænestolen. Ser tomt ud i luf-
ten. 
Hun forførte ham. Nu er hun væk. Smuttet. Skredet.  
Klaus mærker vreden, der breder sig i hele kroppen. Hvad 
fanden har hun gang i? Han kender ikke engang hendes 
navn. Og han har heller ikke hendes telefonnummer! 
Klaus prøver at skubbe en anden ubehagelig tanke bort. 
Normalt ville han have tænkt sig bedre om. Men det hele 
var kommet så overrumplende, at han overhovedet ikke 
havde skænket det en tanke. Han har dyrket ubeskyttet sex 
med en kvinde, han ikke ved noget som helst om.    
Han begynder at grine. Her sidder han mutters alene uden 
tøj på. Bilen er smadret. Kvinden er væk. Og han aner ikke 
engang, hvor hun bor! 
Han må se at få noget tøj på. Og så vil han finde ud af, hvor-
dan han får fat i hendes mobilnummer.  
Han må vide, om han bare kan slappe af. Eller om han må-
ske bør opsøge en læge. 
Men allerførst må han købe ind til weekenden. Han har in-
tet i huset. 
 
Han rejser sig og går ind i soveværelset for at finde noget 
rent tøj. Der er ikke meget tilbage på hylderne. Han stikker i 
et par slidte cowboybukser og finder en blå T-shirt bagest i 
skabet.  
Han må se at få vasket. Der er jo også lige et håndklæde og 
noget tøj i tasken ude i gangen. Men det bliver først senere. 
Nu må han over på torvet, inden butikkerne lukker. 
Han stikker tegnebogen i lommen og åbner hoveddøren. Så 
stopper han op. Klør sig på den ubarberede hage. Besynder-
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ligt. Har han flyttet tasken? Det kan han i hvert fald ikke 
huske.  
Han må lede senere. Klokken er allerede langt over lukke-
tid.  
Han låser døren og skynder sig op ad stien. Pokkers! Han er 
alt for sent på den. Forhåbentlig har Brugsen åbent endnu.  
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Kapitel 7  
En ø i Middelhavet.  

Lørdag den 26. juni 2010 

Walther Scott slukker sin mobil og lægger den på det store, 
elegante skrivebord. Rejser sig og går hen til kontorets syd-
vendte vindue.  
Udsigten herfra er ganske enkelt formidabel. Horisonten 
rundt ligger det blågrønne Middelhav bredt ud. Solen skin-
ner atter fra en skyfri himmel. Perfekt! 
Scott er først flyttet ind i huset for nogle måneder siden. 
Men hele stedet med dets fantastiske atmosfære er allerede 
kommet helt ind under huden på den snart tresårige, sol-
brændte canadier. Han har ikke et sekund fortrudt, at han 
skiftede Torontos larm og smog ud med dette stille, solbe-
skinnede ø-paradis. 
Han købte stedet af den tidligere ejers arvinger. En dansk 
millionær, der sidste år omkom under dramatiske omstæn-
digheder et sted i Skandinavien. Han blev sprængt i små-
stykker på sin lystyacht. Danmark hed stedet vistnok. En by 
i Sverige, så vidt Scott ved.  
Manden havde for øvrigt haft en fantastisk samling af male-
rier, som han havde hængende i sit eget private museum. 
De fleste af dem var han efter sigende ikke kommet helt 
hæderligt til. Det påstod Scotts advokat i hvert fald. 
Scott smiler ved tanken. Måske er det slet ikke tilfældigt, at 
han selv er havnet her? 
Han kigger ned i parken med den store swimmingpool. Det 
er for resten ikke blot huset, han har overtaget efter den 
tidligere ejer.  
Scott kigger beundrende på den smukke lyshårede kvinde i 
bikini, der ligger og tager solbad på terrassen.  
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Hun var kommet forbi den dag, hvor ejendomsmægleren 
havde vist Scott rundt i huset. Den unge kvinde havde for-
talt om sin tid på ejendommen sammen med den forrige 
ejer. Hun havde fældet en tåre, da hun fortalte om danske-
rens død. 
Scott har altid haft en svaghed for unge, smukke kvinder i 
sorg. Han havde diskret bedt ejendomsmægleren om at 
lade dem alene i huset et par timer. Mægleren havde vist 
stor forståelse.      
Da han nogle timer senere kom tilbage, havde Scott trøstet 
den unge kvinde så effektivt, at hun havde indvilliget i at 
flytte ind, så snart handlen var gået i orden. 
Den beslutning har han ikke fortrudt et sekund.   
 
Scott løsriver sig fra den besnærende udsigt og skæver til 
guldarmbåndsuret. 
Den netop afsluttede telefonsamtale har bestemt ikke gjort 
ham i dårligere humør. 
Samtalen betyder imidlertid, at han allerede ved middags-
tid må flyve nordpå. Han skal altså være i lufthavnen om 
mindre end en time. Det er vist på tide at gøre sig klar.  
Scott forlader kontoret og går ind i soveværelset for at pak-
ke en kuffert til turen. 
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Kapitel 8  
Højbjerg. Syd for Århus.  

Lørdag den 26. juni 2010 

Med en fyldt plastikpose kæmper Klaus sig op ad trappen 
til stien, der går ind til den blinde vej, hvor han bor. 
Omtrent hundrede meter nede ad vejen går en lille sti ind 
til Klaus’ hus, som er det midterste af fem små rødstenshu-
se. 
Han lægger straks mærke til den sorte Audi, der holder ved 
kantstenen. Den har han ikke tidligere set her. Sikkert en af 
naboerne, der har fået besøg. Klaus kaster et blik ind i kabi-
nen. Lyst læderindtræk og ædelt træ på instrumentpanelet. 
Han fløjter anerkendende. Lækker slæde! Og så på danske 
nummerplader! Hvis han engang vinder den store gevinst, 
burde Peugeoten måske skiftes ud med sådan en.  
Klaus drejer ind på flisegangen foran sit hus. Så stopper han 
brat. Hoveddøren står på klem. 
Han er helt sikker på, han låste, da han forlod huset for en 
halv time siden. Han stiller poserne fra sig bag redskabs-
skuret. Forsigtigt lister han hen mod døren. 
I det samme hører han skridt inde fra gangen. 
I to spring er Klaus henne bag den grønne skraldespand og 
sætter sig på hug. Hans puls er allerede steget faretruende. 
Døren går op. 
En bredskuldret mand af bodybuildertypen træder ud på 
trappestenen og ser sig om. Hans overarme er omtrent lige 
så store som Klaus’ lår. Blå og røde tatoveringer med dra-
ger og pigtråd snor sig helt ned til albuerne.    
- Ikke om jeg fatter det! vrisser han. 
I det samme kommer en høj, pilskaldet mand ud ad døren. 
- Det gør jeg sgu da heller ikke, Bent!  
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Den skaldede lægger forsigtigt sin hånd på makkerens 
skulder. 
- Men lad os nu komme væk. Vi må finde ham Klaus så hur-
tigt som muligt. Han skal nok rykke ud med det hele! 
Bent drejer langsomt hovedet hen mod skraldespanden. 
Klaus holder vejret. Han er overbevist om, at de må kunne 
høre hans pulsslag, der dunker i ørerne som bassen ved en 
Metallica-koncert. 
Bredskuldrede Bent spænder ansigtsmusklerne. Så sender 
han en spytklat af sted.  
Den rammer låget på skraldespanden, fortsætter hen ad 
den glatte overflade og stopper et kort øjeblik ved kanten. 
Derpå begynder den ganske langsomt at dryppe ned i ho-
vedet på Klaus. 
Han kniber øjnene i. Koncentrerer sig om at holde munden 
lukket, selv om han har mest lyst til at skrige.  
Tiden går i slowmotion. 
Klaus begynder at få krampe i sit venstre ben. Fandens! 
Han er nødt til at komme op at stå. Men det må han for alt i 
verden ikke! 
Han kæmper kun et øjeblik. Så bliver smerten i musklen så 
uudholdelig, at han vaklende rejser sig op.  
Klaus åbner langsomt øjnene. 
- Lad os få det overstået! siger han med grødet stemme. 
I samme sekund smækker en bildør. En motor springer i 
gang med et brøl, og med hvinende dæk forsvinder en bil 
hastigt ned ad villavejen. 
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Kapitel 9  
Højbjerg. Syd for Århus.  

Lørdag den 26. juni 2010 

Klaus sunder sig et øjeblik. Så hanker han op i indkøbspo-
serne og skubber hoveddøren op. 
Det ser værre ud, end han frygtede. 
Alt er endevendt. Indholdet i samtlige skabe og skuffer er 
hældt ud på gulvet. Det flyder med papirer, mapper, bøger 
og tøj overalt. Møblerne i stuen er væltet. Det gælder også 
de to store reoler med bøger og cd’er. 
I køkkenet ligger gryder, pander og diverse køkkenredska-
ber i store bunker på klinkegulvet.   
Klaus skræver over bunkerne og åbner køleskabet. Det har 
de heldigvis ikke rørt ved! 
Han sætter sine indkøbsvarer på plads. Rejser en af køk-
kenstolene op og sætter sig. 
Hvem pokker var de to hærdebrede idioter? De lignede ikke 
almindelige tyveknægte. Skønt hvad ved han egentlig om 
det? Hvad ledte de efter her i huset? Hvad er det, de tror, 
han ved? Kommer de tilbage? Og hvorfra kender de hans 
adresse og navn? 
Tanken om, at han måske burde ringe til lægevagten strej-
fer ham igen. Men han skyder det fra sig. Det kan han slet 
ikke rumme lige nu.   
Klaus masserer sin ømme lårmuskel, mens han prøver at 
finde svar på sine spørgsmål.  
En halv snes minutter senere giver han op. 
Måske bør han ringe til politiet og anmelde indbruddet? 
Men deres ressourcer til opklaring af indbrud er vist tem-
melig begrænsede. De vil næppe kunne afse mandskab til at 
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komme på en lørdag, når han fortæller dem, at der kun er 
stjålet en gammel sportstaske!   
Klaus sukker. Hvad fanden gør man? Han kunne selvfølgelig 
også rydde op. Hvis der mangler noget, ved han, hvad de 
har ledt efter. 
 
To timer senere ser huset næsten normalt ud igen.   
Klaus sætter en cd i afspilleren, henter en kold øl i køleska-
bet og synker udmattet ned i sofaen, mens de første strofer 
af A good day for the blues med amerikanske Storyville fyl-
der rummet. Nu trænger han lige til en pause. Så vidt han 
kan se, har de to uindbudte gæster ikke fjernet noget som 
helst. 
Det er heller ikke fordi, han har noget særligt af værdi. Selv 
hans samling af cd’er og lp-plader er uden tvivl kun noget 
værd for ham selv. Ingen gider formentlig betale ret mange 
penge for navne som Kentucky Headhunters, Gibson Miller 
Band, Grinderswitch eller Boy Howdy. 
Computeren er flere år gammel, og fladskærmen er en billig 
model. 
Han har hverken PH-lamper eller designreoler eller... 
Pludselig springer han op, vælter ølflasken, og løber ind i 
soveværelset. Febrilsk flår han lågen til det store klæde-
skab op og stikker hånden ind i mørket. Den store trans-
portkasse står heldigvis endnu på sin plads bagest i under-
skabet. 
Allerede da han løfter kassen ud, ånder han lettet op. Den er 
tung som et ondt år. 
Han åbner den og kigger kærligt på det smukke instrument: 
en Fender Jazz Bass fra engang i halvfjerdserne. Han har 
købt den brugt for over tyve år siden. Fed bas! Og vel det 
eneste, han ejer af en vis værdi.  
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Klaus lukker kassen og sætter den på plads. 
 
Hans blik falder på hylderne med bluser og bukser. De er 
næsten tomme. Han må hellere få sat vasketøj over. 
Med ét stivner han og holder vejret. 
Nu ved han pludselig, hvad de to store brød ledte efter. Men 
han forstår ganske enkelt ikke hvorfor. 
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Kapitel 10   
Berlin Mitte.  

Den 2. maj 1945 kl. 0:35 

De to mænd standser bag broen, hvor vejen skærer jernba-
nen, da den lille håndfuld sovjetiske soldater drejer om 
hjørnet ved det, der engang har været en bolig for hundre-
der af berlinere. Nu er kun rygende bunker af mursten og 
forkullet træ tilbage af den solide udlejningsejendom. 
Månen og flammerne fra de utallige brændende bygninger 
kaster et blegt skær over gaden. Et par velvoksne rotter 
piler hen over de to personers fødder og forsvinder ind i 
ruinerne på den anden side. 
De udmattede og desillusionerede mænd ønsker, at de 
kunne gøre det samme. Men de er begge klar over, at de 
aldrig vil få chancen. Soldaterne fra Den Røde Arme har 
allerede spottet dem og kommer hastigt nærmere med de-
res rifler hævet til skud. 
Ganske tæt ved slår de russiske granater ustandselig ned og 
efterlader gabende huller i de svært fremkommelige gader. 
Et halvråddent hestekadaver ser ud til at være ramt af en 
granat. Det halve af kroppen mangler. Men måske er den 
blot blevet ædt af de sultende stakler, der flakker rundt i 
den udbombede storby. 
Den ældste ser sig fortvivlet omkring. Blikket i de mørke 
øjne glider desperat hen over dyngerne af murbrokker. 
Sveden løber allerede voldsomt ned ad nakken, og han 
mærker ubehaget fra sit klamme tøj. 
Han har aflagt en ed. Nu indser han, at han må bryde sit 
æresord for at bevare håbet for fremtiden. 
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En halv snes meter til højre får han omsider øje på et brug-
bart sted. En kældernedgang, som endnu ikke er blevet 
dækket af nedfaldne bygningsdele.  
En sky glider forbi månen, og i et kort øjeblik forsvinder 
lyset i gaden. Den lille overvægtige mand med det runde 
hoved bukker sig og gør det nødvendige. 
Han retter sig hurtigt op og fjerner sveddråberne, der triller 
ned over ansigtet fra det grånende mørke hår.  
 
Da månelyset atter illuminerer området, er de råbende og 
gestikulerende russere mindre end halvtreds meter væk. 
Den yngste af de to mænd har allerede gjort sig klar. Han 
kigger bedrøvet på sin ledsager, der nikker stumt og stikker 
hånden i lommen. Han finder med det samme, hvad han 
søger. 
Sådan skal det altså slutte. Midt i Berlins ragnarok. De har 
gjort forsøget. Men håbet tilhører fremtiden. 
Den russiske deling er mindre end ti meter fra dem. De sæt-
ter kapslerne mellem tænderne. Bider til. Glasset knuses og 
indholdet spredes i mundhulen. Næsten øjeblikkeligt syn-
ker de sammen på gaden.  
 
Da de russiske soldater når frem, er de to mænd for deres 
fødder allerede døde af kvælning. 
Gruppens leder knæler ved ligene. Begge bærer tysk uni-
form. Men alle tegn på rang er fjernet. Russeren stikker 
hånden i de dødes lommer. De er tomme. Han mærker om-
hyggeligt efter under frakkerne. Men heller ikke her finder 
han spor af identitet.  
Han vender blikket mod sine underordnede og trækker på 
skulderen. Så sender han en spytklat hen ad gaden. To ty-
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ske lig til eller fra er uden interesse for russerne. Dem over-
lader de til rotterne.  
Lederen kommer atter på benene og beordrer sin gruppe 
videre.  
Snart er de opslugt af mørket mellem de rygende ruindyn-
ger. 
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Kapitel 11  
Højbjerg. Syd for Århus.  

Lørdag den 26. juni 2010 

Klaus finder en ny øl i køleskabet og sætter sig ved køkken-
bordet. 
Han har gennemsøgt både huset og redskabsskuret i over 
en time. Han er helt sikker nu. Den sorte sportstaske er 
væk. 
Han vipper kapslen af flasken og drikker en mundfuld, 
mens han prøver at samle tankerne. 
Hvad vil nogen med en helt almindelig sportstaske med et 
par udtrådte sko, en forvasket T-shirt, et par krøllede 
shorts og et halvklamt håndklæde?  
Tasken er flere år gammel. Købt billigt i det lokale super-
marked. Ikke ligefrem det mest oplagte samlerobjekt. 
Klaus bunder sin øl. 
Han kan selvfølgelig godt regne ud, at det må være kvinden 
med de brune øjne, som har hugget tasken. 
Men med mindre hun er voldsomt i bekneb for sportsud-
styr, må der være en anden forklaring på, at hun dukker op 
her mindre end et døgn efter deres første møde, går i seng 
med ham, stjæler hans taske og forsvinder.  
Måske har hun bare haft brug for en taske til at transporte-
re noget i? Men han har jo konstateret, at der ikke er for-
svundet noget fra huset. 
Klaus sukker højlydt og trommer utålmodigt på bordet med 
fingrene. Det giver simpelthen ingen mening. 
De to indbrudstyve må altså også være ude efter sportsta-
sken. Hvis ikke det er fordi, indbruddet med al tydelighed 
viser, at de mener det alvorligt, er det hele lige til grine af! 
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Der er selvfølgelig også en anden mulighed. Der kan jo fak-
tisk have været nogen inde og fjerne tasken, imens han og 
kvinden elskede i soveværelset. Eller efter hun var gået. 
Men det lyder ikke videre sandsynligt.  
Klaus gnider sig over den ubarberede hage. 
Tanken om, at de to store brød med tatoveringerne når som 
helst kan dukke op igen, er skræmmende. De vil sandsyn-
ligvis ikke et øjeblik tro på historien om en ukendt kvinde, 
der er rendt med tasken. 
Fandens til ferie! 
Klaus rejser sig fra bordet. Det nytter ikke at sidde her og 
vente med hænderne i skødet. Han må finde frem til den 
smukke kvinde med de brune øjne og en slidt sportstaske. 
 
  

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



36 
 

Kapitel 12  
Frederiksbjerg. Århus.  

Lørdag den 26. juni 2010 

Den gule bybus blinker ud fra stoppestedet og kører videre 
ad Ingerslevs Boulevard. 
På den modsatte side af den brede boulevard ligger Sankt 
Lukas kirken. Bygget i grå kalksten i nyklassicistisk stil, der 
passer godt i den brede gades stramme linjer. 
Klaus folder sedlen ud og tjekker den en gang til. Det skulle 
være gaden ovre på den modsatte side af boulevarden. Lige 
til højre for kirken.  
Han stikker sedlen i lommen og krydser over den store 
midterrabat med den grønne plæne og petanquebanen, 
hvor en lille flok beboere dyster dybt koncentreret. På tor-
vet længere oppe ad boulevarden er de sidste handlende 
næsten færdige med at pakke sammen efter endnu en tor-
velørdag. 
Ved den hvidmalede fireetagers ejendom med de store bu-
ede kviste og sirlige røde murstensmønstre drejer han til 
højre ned ad en smal sidegade. Her kæmper smukke, gamle 
huse på den ene side om opmærksomheden mod den mo-
derne betonbygning med de mange fysioterapiklinikker og 
speciallægehuse på den modsatte side. 
 
I gadens nederste del standser han foran gadedøren i en 
anonymt udseende femetagers rødstensejendom fra be-
gyndelsen af det forrige årtusinde.  
Klaus tager forsigtigt i håndtaget. Den lakerede trædør med 
de ni små ruder er selvfølgelig låst.  
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Fyren på taxaselskabet havde længe afslået at udlevere det 
ønskede mobilnummer, fordi det er ulovligt at give kun-
dernes numre videre.  
Men da Klaus til sidst havde smurt tykt på og fortalt en del-
vis sandfærdig romantisk udgave af mødet i går, var fyren 
langt om længe rykket ud med de dyrebare cifre. Klaus 
havde dog måttet sværge på, at han ikke ville fortælle no-
gen, hvor han havde nummeret fra.  
Klaus havde forgæves ringet til mobilnummeret flere gan-
ge, inden han til sidst havde fundet frem til adressen.  
Nu står han altså foran hendes gadedør. Den smukke kvin-
de med de brune øjne og det lange, mørke hår bor på anden 
sal til venstre. 
Klaus tager en dyb indånding. Så trykker han på knappen 
med navnet Nina Bergfeld.  
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Kapitel 13  
Frederiksbjerg. Århus.  

Lørdag den 26. juni 2010 

Efter femte forsøg giver Klaus op. Enten er hun ikke hjem-
me. Eller også har hun set ham oppe fra vinduet og ønsker 
ikke besøg. 
Han klør sig i nakken. Gad vide, om der er en bagtrappe? 
Klaus går hen til den nærliggende port, hvor han resigneret 
kan konstatere, at  al uvedkommende adgang effektivt for-
hindres af en solid, sort gitterport. 
Han står ubeslutsom et øjeblik. 
Måske skulle han bare tage hjem igen? Men de to muskulø-
se mænd venter muligvis på ham. Fandens til ferie! 
Klaus beslutter sig til at udskyde hjemturen lidt endnu. 
Mærker, at han faktisk er sulten. Der ligger vist en bager 
henne på Frederiks Allé. 
Han er nået en halv snes skridt hen ad gaden, da han hører 
en dør blive åbnet bag sig. Han vender sig om. En ældre 
kvinde er netop gået ud af gadedøren med retning mod Lu-
kas Kirken. 
I få spring er Klaus henne ved døren og når lige akkurat at 
sætte foden i klemme, inden den smækker i. Han skubber 
den forsigtigt op og smutter indenfor. 
  
En kraftig lugt af maling river ham i næsen. Han ser sig om i 
den trange opgang. Både de lysegrå vægge og det hvide ge-
lænder med den kunstfærdigt udskårne baluster ser ud til 
at være nymalet.  
Han lister op ad de slidte, knirkende trappetrin forbi et par 
hvidmalede døre. 
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På anden sal stopper han op. Til venstre står hendes navn 
på det blankpolerede messingskilt ved siden af døren.  
Med bankende hjerte ringer han på dørklokken. Der bliver 
ikke lukket op. 
Han prøver igen. Samme resultat. 
Enten vil hun ikke tale med ham. Eller også er hun bare ikke 
hjemme. 
Klaus sukker og gnider sig over hagen. 
Det bliver åbenbart ikke så nemt at træffe hende. 
I det samme bliver døren til opgangen åbnet. Trinene be-
gynder at knage under vægten af den, der nu er på vej op. 
Så smækker døren atter i, og Klaus mærker et let vindpust 
om ørerne.  
Med ét springer døren til Ninas lejlighed op. 
Klaus farer sammen, da han pludselig står ansigt til ansigt 
med en høj, blond mand med kort hår, der stirrer på ham 
inde fra entreen. 
 
Det varer nogle sekunder, inden det går op for ham, at det 
er ham selv, der glor tilbage fra det store spejl på væggen.  
Han træder et skridt frem mod døren. Lufttrykket fra gade-
døren har været tilstrækkeligt til at åbne den ulåste dør. 
- Hallo! siger han stille og træder indenfor. Han standser 
brat midt i bevægelsen.  
Han er åbenbart ikke den eneste, der har fået uventet besøg 
i dag. 
Sko, overtøj og tasker ligger spredt overalt på sisaltæppet i 
den lille, smalle gang. 
Klaus bliver stående og lytter. Der er helt stille herinde. Han 
går forsigtigt ind og skubber døren i. Han slår låsen til. Har 
ikke lyst til at blive overrasket, hvis de ukendte gæster er 
de samme, som har aflagt ham visit.  
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Han skræver over bunkerne. I stuen til venstre og i sovevæ-
relset for enden af gangen mødes han af det samme syn. 
Indholdet i samtlige skabe og skuffer er tømt ud på gulvet. 
Møblerne er væltet. Selv skabene i det diminutive køkken 
har fået vendt vrangen ud. Indholdet af skraldespanden er 
hældt ud på linoleumsgulvet.  
Klaus går ind i stuen, samler en af de væltede stole op og 
sætter sig ned. 
Bortset fra det aktuelle rod virker lejligheden hyggelig. 
Hvidlakerede gulvplanker og lyse vægge. Nogle få store ke-
ramikkrukker med grønne planter. 
Små urtepotter og lysestager dekorativt anbragt på smalle 
hylder langs væggene ved siden af de små, originale maleri-
er. Klaus genkender et par af navnene.  
Mon Nina selv har set det her? Han bryder sig ikke om at 
tænke tanken til ende. Men gør det alligevel. Har hun været 
her, mens det stod på? Så har de sandsynligvis taget hende 
med sig. Klaus skutter sig. 
Der er selvfølgelig også den mulighed, at hun er vendt hjem, 
har opdaget indbruddet og derpå forladt stedet så hurtigt 
som muligt. 
Han rejser sig og ser sig lidt omkring. Egentlig burde han 
vel se at komme ud. Han befinder i en fremmed lejlighed, 
som har været udsat for indbrud. Hvis nogen finder ham 
her, vil han sandsynligvis blive mistænkt. 
Han er vant til at tænke rationelt. Men siden påkørslen i går 
har han handlet alt andet end velovervejet. På sin vis 
skræmmende. Men også pirrende. 
 
Det er faktisk ret svært at finde noget, når man ikke ved, 
hvad man leder efter. 
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Klaus standser ved vinduet og kigger ned på gaden. Nu har 
han støvet lejligheden igennem et kvarter uden at finde 
noget som helst af interesse. 
Ikke det mindste lille vink om, hvor Nina kan tænkes at be-
finde sig. Eller hvad hun beskæftiger sig med, når hun ikke 
lige aflægger sygebesøg hos tilskadekomne mænd. 
Nu må han altså også se at komme væk herfra. Der kan jo 
dukke nogen op, som kender Nina. Og så har han et forkla-
ringsproblem! 
Nede på gaden passerer to drenge med store rygsække for-
bi. Måske et par  spejdere, der skal på telttur? 
Med ét går det op for Klaus, hvad han ikke har set i bunker-
ne på gulvet. Han tager endnu en runde i lejligheden. Fem 
minutter senere vender han tilbage til stuen og sætter sig i 
vindueskarmen. 
Muligvis betyder det bare, at Nina ikke ejer en. Men en ting 
er sikker: der er ingen kuffert nogetsteds. 
 
Nina har altså højst sandsynligt forladt lejligheden af egen 
fri vilje. Men hvor kan hun være taget hen? Og har hun hans 
sorte sportstaske med? Eller har de ukendte gerningsmænd 
fundet den? De har i hvert fald slet ikke  interesseret sig for 
den værdifulde del af indboet, så vidt Klaus kan bedømme. 
Han må se at komme af sted. Der er ikke noget her, der kan 
hjælpe ham videre i hans søgen. 
Klaus rejser sig. Hans hånd rammer telefonen, der står i 
vindueskarmen, og  røret ryger på gulvet med et brag.  
Han skynder sig at lægge det på plads. Håber ikke, at un-
derboen undrer sig og kommer op! 
Blikket falder på en lille notesblok, der ligger ved siden af 
telefonen. Han tager den op og bladrer den hurtigt igen-
nem. Den er blank. Det ville vel også være for meget at håbe 
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på, at adressen på Ninas aktuelle opholdssted skulle være 
noteret der?  
Idet han lægger den tilbage i vindueskarmen, strejfer hans 
fingre bladet på forsiden. Han mærker en række fordybnin-
ger i overfladen. Bogstaver. Eller måske snarere tal? 
Klaus drejer blokken, så lyset fra vinduet oplyser den. Til-
syneladende intet at se. Han føler efter endnu en gang. Jo, 
der er en række riller midt på den hvide, blanke side! 
Han tager blyanten i vindueskarmen. Skraverer forsigtigt 
området med fordybningerne for at fremhæve tegnene i 
aftrykket. Så holder han atter blokken op i lyset. 
Bingo! Et tal med fjorten cifre står ganske tydeligt på det 
hvide papir. 
Et telefonnummer? Måske i udlandet? 
Han løfter røret af telefonen. Trykker de 14 cifre og venter. 
Efter femte opkald er der forbindelse. Han lytter i få sekun-
der. Overvejer et kort øjeblik at spørge efter hende. Så læg-
ger han forsigtigt røret på. Ingen grund til at advare nogen. 
Klaus står helt stille. Nu ved han, hvor han måske kan finde 
hende. Han lægger blokken tilbage ved siden af telefonen. 
Kaster et blik på uret. Må se at komme ud af lejligheden, 
inden det er for sent.  
Han rejser sig, kanter sig forbi bunkerne på gulvet og ud i 
entreen. 
Måske kan han lige nå bussen oppe ved torvet, så han kan 
komme hjem og pakke en lille kuffert. Han kan lige så godt 
se at komme af sted i aften. 
Netop som Klaus lægger hånden på entredørens håndtag, 
begynder dørklokken at ringe. 
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Kapitel 14  
Frankfurt Lufthavn.  

Lørdag den 26. juni 2010 

I den sydlige del af Hessen, hvor motorvej A3 og A5 mødes, 
ligger Europas mest trafikerede lufthavn. Kun 12 kilometer 
syd for områdets største by udgør den med sine jernbane-
stationer, hoteller og forretninger sin helt egen bydel. 
Over 70.000 personer arbejder ved lufthavnen, der årligt 
gæstes af mere end 50 millioner passagerer. En mastodont, 
som man nødvendigvis må igennem på sin vej til og fra det 
meste af verden. 
Hvis alt forløber planmæssigt, behøver opholdet ikke at 
være en plage. Men hvis noget kikser, er helvede løs! 
Walter Scott sukker irriteret og synker tilbage i sit sæde i 
den overfyldte lufthavnsterminal, hvor han mellemlandede 
for nogle timer siden. 
En eller anden idiot har efterladt sin rygsæk i transitten. Nu 
vrimler det med politi og sikkerhedsfolk, og hele området 
er naturligvis spærret af. Indtil videre, som svaret lyder, 
hver gang han henvender sig i informationen.    
Han prøver at tage sig sammen. Det løser sig jo nok snart. 
Og det er trods alt både hurtigst og mest behageligt at flyve 
til bestemmelsesstedet. 
Men hvis det trækker for meget i langdrag, bliver han nødt 
til at finde et tog. Eller leje en bil. 
Scott lader blikket glide rundt i rummet. Omtrent en million 
passagerer om ugen i gennemsnit. Ikke så sært, at stedet 
synes temmelig overfyldt!  
Han lukker øjnene. Tænker på den lykkefølelse, der vil ind-
finde sig, når han om forhåbentlig ikke så længe endelig får 
sit højeste ønske opfyldt. 
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Måske kan han oven i købet få endnu et ønske opfyldt? Det 
skulle vel ikke være helt umuligt? Han plejer at kunne 
charmere sig til det meste. Og hvis det ikke er nok, plejer 
umådeholdent brug af penge at kunne klare resten. 
Walter Scott smiler og mærker, hvordan en behagelig følel-
se af varme breder sig i området under bæltestedet.  
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Kapitel 15  
Washington D.C., USA.  

Lørdag den 26. juni 2010 

Kartellets præsident sidder bag sit kostbare skrivebord i 
glas og stål på øverste etage i den svimlende store skyskra-
ber i regeringsbyens centrum. 
Som sædvanlig er han klædt i en ulastelig, dyr og mørk ha-
bit, der står godt til det kulsorte hår med de begyndende 
grå stænk.  
Han tager de uindfattede briller af og gnider øjnene. Han 
kaster et blik på sit ansigt i det lille spejl på bordet. Selv 
partierne omkring de brune øjne er mørke, hvilket får dem 
til at virke ekstra dunkle i det blege ansigt. Han konstaterer 
begyndende poser under øjnene. Har ikke sovet så godt de 
sidste par nætter. Helt sikkert et symptom på stress. Han 
sætter brillerne på plads og studerer endnu engang den 
nyeste rapport fra sine forbindelser i Europa.  
Indholdet ser lovende ud. Meget lovende, endda. Selvfølge-
lig nærer han en smule skepsis overfor disse oplysninger. 
Der er jo løbet meget vand i åen siden da.  
Rygterne er vedvarende dukket op med års mellemrum. 
Hvis de taler sandt, vil et stort problem kunne løses hurtigt 
og effektivt. 
Informationerne er af en sådan karakter, at han har beslut-
tet at kontakte den hovedansvarlige for kartellets europæi-
ske anliggender. 
Opstartsfasens omkostninger vil være pebernødder i for-
hold til den indtjeningsmulighed, der på langt sigt vil blive 
resultatet af investeringerne. 
Det må vist være betimeligt at få sat et par mand på opga-
ven. 
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Nogen, der er lige så stedkendt som han selv. Han har været 
derovre med jævne mellemrum siden slutningen af tres-
serne, da firmaet ønskede at få etableret et samarbejde med 
visse lokale eksperter. Han har mange gode minder fra om-
rådet af såvel arbejdsmæssig som mere privat karakter. 
Især de sidstnævnte, som ingen andre end han selv og de 
involverede kvinder kender til. 
Erindringerne får ham til at smile. Han husker specielt mø-
det med en smuk, mørkhåret tysk kvinde, som han havde 
haft fornøjelsen af at være sammen med en enkelt nat på sit 
hotel. Han havde mødt hende i hotellets bar først på afte-
nen og havde budt på en drink. Det var siden blevet til flere, 
og ved midnatstid var de endt i seng sammen på hans væ-
relse. Det havde været en pirrende og betagende erotisk 
oplevelse, som han aldrig siden hen var blevet beskåret. 
Da han vågnede tidligt næste morgen, var hun væk. Først 
på det tidspunkt var det gået op for ham, at han ikke en-
gang anede, hvad hun hed. 
Det må vel have været i begyndelsen af halvfjerdserne? 
Tænk, som tiden dog går. Han sukker og ryster let på hove-
det.  
Så løfter han røret på telefonen og taster et nummer på et 
firma ude i byen, hvor plejer han at få hurtig og diskret as-
sistance, når det er nødvendigt. Og det er det nu. Faktisk 
skal de to udsendinge af sted i løbet af få timer.  
Indtil videre må han hellere holde de nyeste oplysninger for 
sig selv. Det er bedst, hvis kun han kender til den seneste 
udvikling. Og det vil nok heller ikke skade hans position 
som leder, hvis han holder tand for tunge. 
I denne branche er der koldt på toppen, smiler Jim Black 
med tanke på sit aktuelle opholdssted.   
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