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“Så er det officielt,” sagde Harley. “De slog tyskeren ihjel 
for to nætter siden. Du er den sidste.” Derpå, efter en 
pause: “Det gør mig ondt.”

Dette var i går aftes. Vi befandt os i biblioteket ovenpå i hans 
hus i Earl’s Court, han stod lænet i en anstrengt positur mellem 
ildstedet og en okseblodsfarvet sofa, jeg sad på en bænk ved vin-
dueskarmen med et glas femogfyrreårs Macallan og en Camel 
 Filter, mens jeg stirrede ud på et mørkt London indhyldet i fal-
dende sne. Rummet lugtede af mandarin og læder og brændt 
fyrretræ. Otteogfyrre timer var gået, og jeg var fortsat sløv efter 
Forbandelsen. Ulven fortager sig sidst i håndleddene og skuld-
rene. På trods af hvad jeg netop havde hørt, tænkte jeg: Madeline 
kan give mig massage senere, varm jasminolie og langneglede 
magnoliahænder, som jeg ikke elsker og aldrig kommer til at 
elske.

“Hvad har du tænkt dig at gøre?” sagde Harley.
Jeg tog en slurk, sank, så for mig tørvemosens vand tilsprøjte 

Macallan-klanens hvide kiltklædte ben, da whiskyen blussede 
op i mit bryst. Så er det officielt. Du er den sidste. Det gør mig 
ondt. Jeg havde godt vidst, hvad han ville fortælle mig. Nu, da han 
havde sagt det, hvad så? Svag ontologisk svimmelhed. Kubricks 
astronaut med klippet navlestreng helt alene i rotation mod uen-
deligheden … på et vist tidspunkt sagde ens fantasi stop. Svaret 
var: Det nytter ikke at tænke over det. Det gjorde det tydeligvis 
ikke.
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“Marlowe?”
“Dette rum har ingen værdi for dig,” sagde jeg. “Men der fin-

des bibliofile verden over, som ville besvime af fryd.” Det var in-
gen overdrivelse. Harleys samling er 1,6 millioner pund værd, 
bøger, han ikke åbner mere, fordi han har nået den livsfase, hvor 
han ikke længere læser. Hvis han lever endnu ti år, vil han tage 
hul på den næste fase – hvor han tager det op igen. At holde op 
med at læse virker umiddelbart som et højdepunkt af modenhed. 
Men som med den slags højdepunkter er det en falsk tinde. Det 
er noget menneskeligt. Jeg har set det utallige gange. Lev to hun-
drede år, så ser du alt et utal af gange.

“Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det her må være 
for dig,” sagde han.

“Det har jeg også.”
“Vi må lægge en plan.”
Jeg svarede ikke. Lod i stedet stilheden fyldes med alternati-

vet til planlægning. Harley tændte en Gauloise og fyldte vores 
glas med sin rystende hånd, der nu om dage er fyldt med lever-
pletter og lilla årer. Selvom han er halvfjerds, har han beholdt sit 
halvlange, tynde grå hår og et fyldigt nikotinfarvet overskæg, der 
ser vokset ud, men ikke er det. Der var engang, hvor hans unge 
mænd kaldte ham Buffalo Bill. Nu kender hans unge mænd kun 
Buffalo Bill som seriemorderen i Ondskabens øjne. I sine psykisk 
svage perioder støtter han sig til en stok med benskaft, selvom 
hans læge har sagt, at det er skadeligt for hans ryg.

“Tyskeren,” sagde jeg. “Var det Grainer, der slog ham ihjel?”
“Ikke Grainer. Hans protegé fra Californien, Ellis.”
“Grainer gemmer hovedretten til sig selv. Han vil komme ef-

ter mig alene.”
Harley satte sig i sofaen og stirrede ned i gulvet. Jeg ved, hvad 

der skræmmer ham: Hvis jeg dør først, vil der ikke være nogen 
forløsende uvirkelighed mellem ham og hans samvittighed. Jake 
Marlowe er i virkeligheden et monster. Myrder og fortærer i vir-
keligheden mennesker. Hvilket i virkeligheden gør ham, Harley, 
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til medskyldig. Så længe jeg er i live, så længe jeg spiller min rolle 
og opfører mit månecirkus én gang om måneden, så kan han 
leve med det, som i en dekadent drøm. Fik jeg for resten nævnt, 
at min bedste ven er varulv? Min død vil tvinge ham til at indse 
en grusom sandhed. Jeg hjalp Marlowe med at slippe af sted med 
mord. Han vil sandsynligvis tage livet af sig selv eller én gang for 
alle blive fuldstændig vanvittig. En af hans venstre fortænder i 
overmunden er af rent guld, en dental anakronisme, der allerede 
antyder, at han er småskør. 

“Ved næste fuldmåne,” sagde han. “Resten af Jægerne har fået 
strenge instrukser om at holde sig tilbage. Det er Grainers tur. 
Du ved, hvordan han er.”

I sandhed ja. Eric Grainer er Jægernes Store Pik. Alle de mest 
indflydelsesrige medlemmer af WOCOP (World Organisation 
for the Control of Occult Phenomena) er enten stinkende rige 
eller tager sig rigeligt betalt af de stinkende rige for deres eksper-
tise. Grainers ekspertise er at opspore og dræbe sådan nogle som 
mig. Sådan nogle som mig. Af hvilke, takket være WOCOP’s leje-
mordere og et århundrede uden nye hylende skud på stammen, 
det viser sig, at jeg er den sidste. Jeg tænkte på tyskeren, hvis navn 
(Gud er nok død, men ironien muntrer sig fortsat) var Wolfgang, 
forestillede mig hans sidste øjeblik i live: Frosten, der bider sig 
fast i ham nedefra, hans måneskinsbelyste gab og svedende pels, 
det splitsekund, i hvilket forbløffelsen og frygten og rædslen og 
sørgmodigheden og lettelsen samles i hans øjne – dernæst det 
lysende og afgørende glimt af sølv.

“Hvad har du tænkt dig at gøre?” gentog Harley.
Ensom ulv. Humoren bliver sortere. Jeg kiggede ud ad vin-

duet. Sneen kom uforsonligt væltende ned fra himlen som en 
gammeltestamentelig plage. På Earl’s Court Road stavrede fod-
gængere ned ad gaden og følte sig i den kolde, hvirvlende, engle-
agtige friskhed på én gang tilbage i barndommen og chokerede 
over ikke længere at være børn, som en gren, der er knækket. To 
nætter forinden havde jeg spist en treogfyrreårig finansekspert. 
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Jeg har gået igennem en fase, hvor jeg har taget dem, ingen andre 
vil have. Min sidste fase, åbenbart.

“Ingenting,” svarede jeg.
“Du vil blive nødt til at forlade London.”
“Hvorfor det?”
“Nu stopper du.”
“Tiden er inde.”
“Tiden er ikke inde.”
“Harley –”
“Det er din pligt at holde dig i live, ligesom alle os andre.”
“Næppe ligesom alle jer andre.”
“Ikke desto mindre. Du holder dig i live. Og fri mig nu for 

den der poetiske tirade om, at du er træt. Det er noget pis. Det 
er dårlig stil.”

“Det er ikke dårlig stil,” sagde jeg. “Jeg er træt.”
“Du har været her for længe, er slidt op af historien, fuldt til-

fredsstillet, udfyldt af tomheden – det siger du jo. Jeg tror ikke 
på dig. Og under alle omstændigheder, så giver du ikke op. Du 
elsker livet, fordi livet er det eneste, der er. Der er ingen Gud, og 
det er Hans eneste bud. Du må love mig ikke at give op.”

Jeg tænkte, som den åbenhjertige side af mig havde tænkt fra 
det øjeblik, Harley havde fortalt mig nyheden, Du bliver nødt til 
at fortælle den nu. Den ufortællelige fortælling. Du har spekuleret 
på, hvor lang tid du kunne udskyde det. Viser sig, at det var et hun-
drede – og syvogtres år. Lidt for længe at lade en pige vente.

“Lov mig det, Jake.”
“Lov dig hvad?”
“Lov mig, at du ikke bare bliver siddende der som et andet 

bløddyr, til Grainer finder dig og slår dig ihjel.”
Når jeg havde forestillet mig dette øjeblik, havde jeg forestillet 

mig ren lettelse. Nu, hvor øjeblikket var kommet, var lettelsen 
der, men den var ikke udelt. Den lille forbandede rest af selv-
respekt vibrerede i protest. Ikke at mit selv er, hvad det har været. 
Nu om dage påkalder det sig et bedrøveligt smil, ligesom når en 



snert af resterende lyst får en gammel mands nosser til at røre på 
sig. “Skød de ham?” spurgte jeg. “Herr Wolfgang?”

Harley tog et gnavent drag af sin smøg og maste sin Gauloise 
ud i et obsidian-askebæger på fod, mens han blæste røgen ud 
gennem næsen. “De skød ham ikke,” sagde han. “Ellis huggede 
hovedet af ham.”
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Alle paradigmeskift bønhører den amoralske hunger ef-
ter noget nyt. Som Obamas valgsejr gjorde. Det samme 
gjorde i sin tid billederne fra Auschwitz. Godt og ondt 

er uden betydning. Vis os, at verden ikke er, som vi troede, den 
var, og en del af os vil frydes. Intet er fritaget. Ens egen døds-
dom fremkalder et lille sindsforvirret halleluja, og min er for 
længst forældet. I snart ti, tyve, tredive år har jeg pligtskyldigt 
gjort, hvad der blev forventet af mig. Hvor gammel kan en varulv 
egentlig blive? spurgte Madeline mig for nylig. Ifølge WOCOP 
omkring fire hundrede år. Hvordan ved jeg ikke. Man udfordrer 
naturligvis sig selv – sanskrit, Kant, avanceret matematik, tai-
chi – men det løser kun problemet i forhold til at få Tiden til at 
gå. Det store problem, Eksistensen, bliver bare større og større. 
(Vampyrer har, hvilket ikke er særlig overraskende, en on-off 
kærlighedsaffære med katatoni.) En efter en har jeg udpint til-
standene: hedonisme, askese, spontanitet, refleksion, alt lige fra 
ynkværdig Sokrates til glad lille gris. Min krop er slidt op. Jeg har 
ikke det, der skal til. Jeg har stadig følelser, men de hænger mig 
langt ud af halsen. Hvilket bare er endnu en følelse, jeg er træt af. 
Jeg orker … jeg orker bare ikke mere liv.

Harley gik fra angst til svag sygelighed til melankoli, men jeg 
forblev drømmende og let om hjertet, lige dele sløvhed, zenagtig 
accept, og en simpel mangel på koncentrationsevne. Du kan ikke 
bare ignorere det her, blev han ved med at sige. Du kan kraftede-
me ikke bare lægge dig om på ryggen. Jeg prøvede først at svare 
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venligt med noget såsom, Hvorfor ikke? Og, Selvfølgelig kan jeg 
det, men han blev så ude af sig selv – stokken med benskaft blev 
taget i brug igen – at jeg frygtede, han ville få et hjerteanfald. Jeg 
skiftede spor. Lad mig lige fordøje det, sagde jeg til ham. Lad mig 
lige tænke. Lad mig lige … få det knald, som jeg har planlagt, og 
som jeg faktisk betaler for, taxameteret tikker, mens vi står her 
og taler. Dette var sandt nok (Madeline lå og ventede i den anden 
ende af byen på et hotelværelse til 360 pund pr. nat), men det nye 
samtaleemne faldt ikke i så god jord hos Harley: En prostata-
operation tre måneder tidligere havde lagt hans libido i ruiner 
og berøvet Londons trækkerdrenge en gavmild sponsor. Men jeg 
slap af krogen. Tårevædet og småfuld omfavnede han mig og in-
sisterede på, at jeg skulle låne en uldkasket, og fik mig til at love 
ham, at jeg ville ringe inden et døgn, hvorefter, og det blev han 
ved med at gentage, hele denne patetisk tøsede Hamlet-parodi 
måtte få en ende.

Det sneede stadig, da jeg kom ud på gaden. Trafikken var nær-
mest gået i stå, og undergrundsstationen ved Earl’s Court var 
lukket. Jeg stod et øjeblik og tilpassede mig atmosfærens bistre 
uskyldighed. Jeg kendte ikke tyskeren, men var vi alligevel ikke 
forbundet? Han var nær kommet galt af sted i Schwarzwald for 
to år siden og var flygtet til staterne, uden for radarens række-
vidde i Alaska. Hvis han var blevet i vildmarken, ville han måske 
stadig have været i live. (Tanken, ‘vildmarken’, ophidsede dyret, 
fik kolde fingre til at løbe gennem fraværende pels; bjerge af sort 
glas og sneflager og det blodvarme hyl i den iskolde luft …). Men 
hjem er dragende. Det trækker dig tilbage for at minde dig om, at 
du ikke hører til. De fik ram på Wolfgang tredive kilometer uden 
for Berlin. Ellis huggede hovedet af ham. Når en elsket dør, bliver 
alting levendegjort på brutal vis: skyer, gadehjørner, ansigter, tv-
reklamer. Du kommer igennem det, fordi andre deler din sorg. 
Men når en art uddør, er der ingen tilbage. Du er alene blandt 
alle de uhyggeligt revitaliserede udvalgte.

Med tungen ude for at smage de kolde, faldende flager fik jeg 



16

den første fornemmelse af den byrde, verden muligvis ville lægge 
på mine skuldre al den tid, jeg havde tilbage, vægten af omstæn-
dighederne, den ubønhørlige plotløse insisteren. Igen, det nyt-
tede ikke at tænke på det. Dette ville være min tortur: Alt det, det 
ikke nyttede at tænke på, ville hellige sig selv det mål at tvinge 
mig til at tænke på det.

Jeg tændte en Camel og prøvede at samle tankerne. Prak-
tiske udfordringer: Til fods til Gloucester Road. Circle Line til 
Farringdon. Derfra ti minutters stroppetur til Zetter Hotel, hvor 
Madeline, Gud være lovet hendes barmhjertige ynder, ventede 
på mig. Jeg trak uldkasketten godt ned om ørerne og begyndte 
at gå.

Harley havde sagt: Grainer går efter monstret, ikke manden. 
Du har tid endnu. Jeg tvivlede ikke på, at han havde ret. Der var 
syvogtyve dage til næste fuldmåne, og takket være Harleys lille 
nummer, så troede WOCOP stadig, at jeg var i Paris. Denne vi-
den holdt mig oppe i nogle minutter på trods af en tiltagende 
fornemmelse af – du er bare paranoid, du piner dig selv – at der 
var nogen, der skyggede mig. 

Så, da jeg trådte ud på Cromwell Road, var min ration af be-
nægtelse opbrugt, og der var ikke længere noget imellem mig og 
det håndgribelige faktum: Der var nogen, der fulgte efter mig.

Du er bare paranoid, begyndte jeg igen, men mantraet havde 
mistet sin magiske virkning. Bag mig følte jeg presset af varm 
insinuation, som bare burde have været uforstyrret kulde: over-
vågning. Sne og bygninger svulmede molekulært sammen i pres-
serende bekræftelse: De har fundet dig. Det er allerede begyndt.

Adrenalin er ligeglad med livslede. Adrenalin flyder, uagtet, i 
mit tilfælde ikke blot gennem de menneskelige fibre, men også 
de ulveagtige rester, dette dyriske bundfald, der ikke fuldt har la-
det sig transformere tilbage. Fantome ulvekræfter og deres homo 
sapiens-korrelater vred og ræbede sig i mit hoved, mine skuldre, 
håndled, knæ. Min blære prikkede, som når man i al for høj fart 
kører mod jorden i et pariserhjul. På grund af den ankeldybe 
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sne var jeg absurd nok ude af stand til at sætte hastigheden op. 
Harley  havde prøvet at prakke mig en Smith & Wesson på, inden 
jeg gik, men jeg havde bare grinet afværgende. Lad være med at 
være pylret. Jeg forestillede mig ham sidde og betragte mig gen-
nem overvågningskameraerne, mens han sagde, Ja, Harley gam-
melfar. Jeg håber, du er glad nu, Marlowe, din forpulede idiot. 

Jeg smed smøgen fra mig og stak hænderne i jakkelommerne. 
Jeg måtte advare Harley. Hvis Jægerne var på sporet af mig, så 
vidste de også, hvor jeg netop havde været. Huset i Earl’s Court 
(forklædt som en elitær boghandel for sjældne bøger, hvilket det 
også fuldt ud var udstyret til at være) stod ikke i hans navn og 
havde indtil nu været sikkert. Men hvis WOCOP havde afsløret 
det, kunne Harley – min dobbeltagent gennem næsten halvtreds 
år, min redningsmand, min fortrolige, min ven – måske allerede 
være død.

Hvis, så … Hvis, så … Dette, ud over den månedlige forvand-
ling og det umådelige besvær ved At Være Varulv, er det, jeg ha-
der mest, den uendelige logistik. Der er en grund til, at menne-
sker kreperer omkring de firs: udmagret af ord. Det ser ud som 
organsvigt, kræft, hjertetilfælde, men i virkeligheden er det bare 
en svigtende evne til fortsat at kante sig gennem det verdslige livs 
forhindringsbane, jordisk årsag og virkning. Hvis man siger A, 
må man også sige B. Hvis jeg tager en kippers nu, så står den på 
tærte til aftensmad. Fire sure år er omtrent så lang tid, man kan 
udholde alle disse hvis ’ er og så ’ er. Demens er en sund erkendelse 
af, at man simpelthen bare ikke kan holde det ud længere.

Mit ansigt udstrålede varme og ømhed. Sneen faldt tyst og 
gjorde alle lyde distinkte, som befandt jeg mig i et lydstudie: En, 
der åbnede en øldåse, en, der bøvsede, en pung, der blev snap-
pet i. På den anden side af gaden gik tre fulde, unge mænd og 
småskændtes. En taxichauffør stod ved siden af sin åbne bildør 
indhyllet i en skotskternet plaid og brokkede sig ind i en mobil-
telefon. Uden for Flamingo stod to hotdogædende udsmidere 
iført kosak hatte og præsiderede over en kø af skælvende nat-
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klubgæster. Åh, intet kan måle sig med ungt kød og blod. Man 
kan smage deres forvovne håb. Tanker som disse skød stadig op 
i dagene efter en Forbandelse, på samme måde som upassende 
teenage erektioner. Jeg krydsede gaden, stillede mig bagerst i 
køen,  bemærkede med buddhistisk ro tre saftspændte, letpå-
klædte glatkroppe foran mig, og tastede nummeret til Harley 
på den sikre mobil. Han svarede, efter at den havde ringet tre 
gange.

“Der er nogen, der følger efter mig,” sagde jeg. “Du må se at 
komme væk. Der er ikke sikkert længere.”

Den forventede tøven. Han havde siddet småfuld og slumret 
med telefonen i hånden, sat på vibrerende. Jeg kunne lige se ham 
for mig, sammensunket, mens han med besvær forsøgte at sætte 
sig op i sofaen, famlende efter sin Gauloise og med håret sitrende 
af statisk elektricitet. “Harley? Hører du efter? Huset er ikke læn-
gere sikkert. Du må væk, du må gå under jorden.”

“Er du sikker?”
“Jeg er sikker. Der er ingen tid at spilde.”
“Men de ved jo ikke, at du er her. Det gør de altså ikke. Jeg 

har selv set efterretningerne. Jeg har jo for helvede selv skrevet de 
fleste af dem. Jake?”

Det var umuligt her i den faldende sne at få ordentlig øje på 
min forfølger. Hvis han havde set mig krydse gaden, måtte han 
have søgt ly i en døråbning. På den anden side af gaden stod en 
designersmart mørkhåret modeltype med kunstfærdige skæg-
stubbe iført en trenchcoat og øjensynligt i færd med at sms’e, 
men hvis det var ham, var han enten idiot, eller også ønskede 
han netop, at jeg skulle få øje på ham. Ingen andre indlysende 
kandidater.

“Jake?”
“Ja. For helvede, Harley, det er sgu alvorligt det her. Er der et 

sted, du kan tage hen?”
Jeg hørte ham ånde ud, så for mig det aldrende hylster synke 

lidt sammen i sin hørhabit. Det var pludselig gået op for ham, 
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hvad det betød, hvis hans WOCOP-cover var blevet afsløret. 
Når man har rundet de halvfjerds, er det lidt sent at starte et liv 
som flygtning. Gennem telefonens strøm af ikke-stilhed kunne jeg 
fornemme, hvordan han forestillede sig det, hotelværelserne, be-
stikkelserne, aliaserne, enden på tilliden. Ikke et liv for en gam-
mel mand. “Tjah, jeg kan vel tage over til Founders, forudsat at 
der ikke er nogen, der skyder mig, før jeg når til Child’s Street.” 
Founders var et kælenavn for The Foundation, Harleys hysterisk 
eksklusive klub: tavse og trofaste butlere, smækre escortpiger, 
uvurderlige antikviteter og toppen af poppen inden for under-
holdsningsteknologien, massageterapeuter, en residerende tarot-
kortlæser og en trestjernet Michelin-kok. For at blive medlem 
skulle man være rig, men man måtte ikke være kendt, kendisser 
tiltrækker opmærksomhed, og her skulle de rige kunne synde i 
ubemærkethed. Ifølge Harley var der ikke mere end hundrede 
personer, der kendte til dens eksistens. “Hvorfor lader du mig 
ikke lige tjekke efter først?” sagde han. “Lad mig tage ind til 
 WOCOP og –”

“Lov mig, at du tager pistolen og kommer af sted i en vis 
fart.”

Han vidste, jeg havde ret, men ville bare ikke være ved det. 
Ikke nu, så uforberedt. Jeg forestillede mig, hvordan han stod og 
skulede rundt i lokalet. Alle bøgerne. Så mange ting var forbi nu, 
uden videre.

“Okay,” sagde han. “Fuck.”
“Ring til mig, når du ankommer til klubben.”
I samme øjeblik faldt det mig ind, at jeg også kunne drage 

nytte af at stå her foran Flamingo. Ingen Jæger ville risikere et 
snigmord i al offentlighed. Udefra var natklubben bare en ano-
nym, mørk facade af mursten og en metaldør, der lige så godt 
kunne have ført ind til en bankboks. Oven over den en lille lyse-
rød flamingo bøjet i neon, som kun de indviede bemærkede. I 
filmudgaven ville jeg gå ind og så snige mig ud ad et vindue på 
lokummet eller samle en pige op og indlede en problematisk af-
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fære, der på en eller anden måde ville redde mit liv på bekostning 
af hendes. I virkeligheden ville jeg gå ind, tilbringe fire timer der-
inde, konstant overvåget af snigmorderen uden at komme tæt-
tere på, hvem det mon var, hvorefter jeg atter ville befinde mig 
ude på gaden.

Jeg begav mig væk fra køen. En varm bølge af opmærksom-
hed fulgte efter mig. Et hurtigt glimt på modelfyren i trenchcoat-
en afslørede ham i færd med at lægge mobilen i lommen og følge 
i hælene på mig, men jeg kunne ikke helt overbevise mig selv om, 
at det var ham. Jeg havde en fornemmelse af større raffinement. 
Jeg kiggede på mit ur: 00.16. Det sidste tog fra Gloucester Road 
ville sandsynligvis gå senest 00.30. Jeg burde, selv med denne ha-
stighed, sagtens kunne nå det. Hvis ikke, måtte jeg tjekke ind på 
Cavendish og undvære Madeline, på trods af, at jeg havde givet 
hende carte blanche til roomservice på Zetter og derfor sandsyn-
ligvis ville være blanket af ved daggry.

Disse tanker, kunne man sige, harmonerer ikke med et væsen, 
der er slidt op af historien, fuldt tilfredsstillet, udfyldt af tom-
heden. Indrømmet. Men det er én ting at vide, at døden kun ligger 
syvogtyve dage ude i fremtiden, noget helt andet at vide, at den 
kan komme snigende hvert øjeblik, det skal være. At blive myrdet 
her, i menneskelig form, ville være usmageligt, forhastet og – på 
trods af, at der ikke er noget, der hedder retfærdighed – uretfær-
digt. Desuden så kunne personen, der fulgte efter mig, ikke være 
Grainer. Som Harley formulerede det, Hans Ærværdighed værd-
satte ulven, ikke manden, og tanken om at blive ekspederet af 
nogen som helst andre end Jægernes mest ærværdige var direkte 
frastødende. Og heri er slet ikke medregnet det faktum, at min 
eneste pligt som dokumentarist ville forblive ufuldendt: Hvis jeg 
blev likvideret her og nu, hvem skulle så fortælle den ufortæl-
lelige fortælling? Hele dit sygelige liv nedfældet, på nær den sidste 
læsion på hjertet, dets ondskab og muse. Gud er væk, Meningen 
ligeså, og alligevel har den æstetiske falskhed fortsat magt til at 
bringe skam over dig.



Alt dette, sagde min indre kyniker mig, da jeg standsede op 
under en gadelampe for at tænde endnu en Camel, var måske 
passende nok, medmindre det bare var en smart måde, hvorpå 
jeg kunne rationalisere en pludselig og desperat bøn om ikke at 
dø.

I samme øjeblik ramte et projektil fra en lyddæmpet pistol 
gadelampens beton kun ti centimeter over mit hoved.


