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Skyggernes hemmelighed er en fortælling, der sætter dine illu-

sioner på en prøve.

Angsten og frygten hersker i Bellas verden efter voldtægten. 

Som forsvar skaber hun sin egen indre verden, hvor hun ikke 

skal tage stilling til den angst og frygt, der forfølger hende. 

Med tiden bliver Bella så virkelighedsfjern, at hun indlægges 

på en psykiatrisk afdeling, men angsten for konsekvenserne er 

for overvældende. Bella tvinges længere ind i den indre verden, 

hvor kærligheden frister, indtil mystiske hændelser begynder 

at opstå, og virkeligheden indhenter hende. nu står Bella over 

for sit livs valg – hvilken verden skal hun vælge?

Skyggernes hemmelighed er Mathilde 
Grams første roman. hun er født i 1981, 
og i 2008 blev hun færdig som cand.mag. 
i litteraturvidenskab på københavns 

Universitet.
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Prolog

Jeg vidste ikke længere, hvem jeg var. Jeg kunne ikke genkende mig 
selv. ikke engang mit spejlbillede virkede bekendt. det var, som om 
jeg var forsvundet et sted mellem to verdener. Som om jeg var til 
stede i begge verdener, men alligevel kunne jeg aldrig forblive i den 
ene af dem. Jeg var ikke længere rigtigt til stede i denne verden, som 
du kender den.

Min indre verden begyndte stille at kollidere med min ydre ver-
den – den virkelige verden, som du ville kalde den. Jeg havde ingen 
magt over det. Jeg kunne intet gøre for at forhindre det. i hvert fald 
ikke, som jeg så det dengang. Men jeg må indrømme; havde jeg haft 
magten til at vælge min egen verden, ved jeg ikke, hvilken en jeg 
havde valgt. i den ene verden ville frygten altid vente på mig, mens 
jeg i den anden verden kunne forsvinde og glemme. i den ene verden 
ville sandheden være altoverskyggende, men i den anden verden vil-
le frygten ikke kunne skade mig, og sandheden ville forblive glemt. 
eller det var i hvert fald, hvad jeg troede dengang. 

Måske er du forvirret over mine forskellige verdener. den ene ver-
den er den verden, som du kender. den virkelige verden vil du måske 
kalde den. Jeg kalder denne verden den ydre verden. det er i denne 
ydre verden, hvori alt består. Alle håb og drømme. det er i denne 
verden, vi søger at blive lykkelige. det er bare så sjældent, at vi opnår 
det. det er i denne verden, at vores virkelighed kolliderer med vores 
fatale drømme og håb. denne verden består til gengæld også af for-
ræderi og ondskab. hvordan kan lykken forenes med ondskaben? 
kan man udelukke ondskaben fra sit liv – og hvis man gør det, be-
tyder det så, at man også mister en smule glæde og håb? Man siger, 
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at for at opleve den rene lykke, må man have mærket smertens sorg. 
hvis den ene del udelukker den anden, mister man så en del af livet, 
hvis man frasiger sig ondskaben og forræderiet?

den anden verden er den, som jeg kalder den indre verden. i min 
indre verden hersker frygten, men ikke som du tror. ikke frygtind-
gydende. Frygten hersker, fordi jeg tillader det. den ydre verden 
straffede mig, og i denne indre verden behøver jeg ikke længere at 
frygte frygten. her udgør vi en enhed, og jeg behøver ikke længere 
at være bange. den er altid hos mig, og den forråder mig ikke. Vi er 
forenet; uadskillelige. Frygten skabte en verden for mig. Alene for 
mig. dengang følte jeg mig beæret. At den havde skabt en verden 
kun for mig. en verden, hvori ingen andre kunne befinde sig. en 
verden, hvor jeg kunne leve alene, og hvor min frygt og angst bestod 
af glæde og frihed. Mit univers består altså af disse to forskellige ver-
dener.

Angsten var altid parat til at overvælde mig. hvordan overlever 
man, når man indser, at man ikke længere kan magte denne verdens 
vilkår? hvordan overlever man, når man indser, at det mest ensom-
me er det enkelte øjeblik, hvor man indser, at man er helt alene? 
Uanset, hvor mange mennesker du har omkring dig; uanset, hvor 
meget de end elsker dig, så er du alene. ingen kan befri dig fra dø-
den, hvis den kræver dig. ingen kan følge dig gennem døden. du 
er født alene, og du dør alene. dit liv er ensomt, fordi du ikke har 
andre end dig selv at stole på. Så hvad gør du den dag, du indser, 
at du ikke længere kan stole på dig selv? At dit eget sind forråder 
dig? Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle overleve i denne verden, og 
derfor lod jeg mig rive ind i denne min indre verden. her kunne jeg 
i det mindste håndtere min frygt. her kunne jeg skabe en verden 
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uden frygt og uden ensomhed. Jeg kunne skabe min verden, som jeg 
ønskede den og ikke, som den egentlig var. her ville min sjæl være 
fri. ikke nedbrudt af denne verdens brutalitet. eller det var i det 
mindste, hvad jeg troede dengang.

i et kort glimt så jeg hvidklædte mennesker omkring mig. Jeg kunne 
ikke bevæge mig – som om jeg var spændt fast. Bekymrede blikke 
hvilede på mig. der stod et midaldrende par i baggrunden. de knu-
gede deres hænder så hårdt, at der dukkede små, hvide striber op 
blandt rynkerne. deres øjne var udmattede, men livede en smule 
op. de kiggede så kærligt på mig, at jeg tænkte, at de måtte kende 
mig. Men jeg kendte ikke dem. ikke længere i hvert fald. For mig 
var de som helt fremmede. de hvidklædte mennesker henvendte sig 
ikke til mig, men koncentrerede sig blot om, hvorvidt droppet sad 
korrekt, og hvordan min hjertefrekvens var. de talte om mig, men 
de talte ikke til mig. det var, som om jeg slet ikke var til stede i loka-
let. Som om min krop var der, men min sjæl havde forladt den. Jeg 
blev bange. Jeg forsøgte at tale, men jeg var for svag. Jeg kunne ikke. 
i stedet lod jeg blikket vandre forvirret og angstfuldt rundt i lokalet. 
Jeg bemærkede de friske blomster på bordet og kunne meget svagt 
ane duften fra dem. det beroligede mig en smule.

Jeg vendte atter blikket mod det ældre par. de virkede så venlige. 
Som om de engang havde holdt af mig. Men pludselig blev jeg gre-
bet af frygt. en forfærdelig følelse omringede mig. had fra et for-
tabt liv dukkede brutalt op igen. en smerte så dyb at selv min krop 
gyste. hjertemonitoren bippede hurtigere. Var det de mennesker, 
der havde berøvet mig den engang så kendte verden? – den virkelige 
verden, som du kalder den. Var det de mennesker, der var skyld i 
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mit had? Var det de mennesker, der havde forrådt mig dengang, jeg 
havde mest brug for dem? hvordan kunne de gøre det mod mig? 
et voldsomt stød fór gennem mig. Blandede følelser spredte sig. en 
enorm skam blussede op. en ensomhed så trist, at man intet kan 
stille op. en ensomhed, der er så overvældende, at man ved, at man 
aldrig kan vende tilbage til et normalt liv igen. en frygt, der over-
tager hele livet. en frygt, som er til stede i alt; over alt. en frygt så 
voldsom, at man ikke længere tør leve i denne verden.

Mørket fandt mig, og jeg faldt stille i søvn. da jeg vågnede igen, 
befandt jeg mig i fodenden af sengen med benene trukket op un-
der mig. rokkende frem og tilbage. Alene. Med angsten, der brutalt 
overfaldt mig. Frygten, der stille tilgav mig mine synder. Tårerne, 
der forlod mig. en verden, der synes utilgivelig.

Mine øjne gled i, og jeg mærkede, hvordan roen omringede mig 
og bragte mig tilbage til min indre verden. her kunne jeg være rolig 
og lykkelig. i min indre verden bestemte jeg. her kunne jeg viske al 
smerten bort. her kunne jeg forsvinde; indtil intet var mere. her 
kunne jeg glemme. Troede jeg. Jeg lod frygten overtage mit sind. 
Jeg ønskede dette. Jeg ville dette. Jeg havde brug for at forsvinde. 
Jeg kunne ikke håndtere denne verden, og jeg vidste det. Jeg havde 
brug for et sted at forsvinde; et sted, hvor ingen kunne finde mig, og 
hvor mareridtet ikke længere kunne hjemsøge mig. Jeg havde brug 
for at glemme, og måske havde jeg også brug for at blive glemt. Jeg 
ønskede blot at flygte, og nu tillod mit sind mig det endeligt. 

en beroligende følelse varmede mig. Jeg var ikke længere tvunget 
til at skulle foretage smertelige valg. Jeg var fritaget fra livets for-
ræderiske verden. Jeg var fri. Frygten havde hjulpet mig. den kunne 
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ikke længere hjemsøge mig, for den var nu min ven. Min bedste ven. 
Min eneste ven. 

et valg var blevet taget. ikke et fornuftbaseret valg eller et velover-
vejet valg. Men et valg var det; også selvom det ikke var mit valg. 
eller var det? Jeg bestemte ikke længere. Frygten bestemte. Frygten 
havde overtaget mig og truffet valget for mig. Frygten var min ven. 
Så længe jeg havde den på min side, kunne den ikke skræmme mig. 
Så længe den var min ven, havde jeg intet at frygte. Troede jeg. Men 
jeg tog fejl.

Jeg åbnede øjnene. Min indre verden virkede roligere. Jeg følte 
mig afslappet, og mit åndedrag føltes lettere. Jeg følte mig beskyttet. 
Frygten ville beskytte mig. Jeg var fri. Fri fra alle de onde og smer-
telige tanker. eller rettere; fri af de onde og smertelige minder. Min 
indre verden ville fjerne disse minder, og frygten ville hjælpe mig. 
inden længe ville det frygtelige aldrig være sket. inden længe ville 
jeg ikke kunne erindre disse skrækkelige minder. inden længe. hvor 
havde jeg dog blot taget fejl.

Verden udenfor var fyldt af solens stråler, der legede i træernes grene. 
Vinden virkede rolig, men alligevel var den koldere, end den plejede 
at være. Jeg kiggede omkring. det var efterhånden længe siden, at 
jeg havde været udenfor. Alene i hvert fald. Tænkte, at nu måtte det 
være nok. Jeg kunne jo ikke frygte fortiden i en verden, hvor forti-
den ikke længere eksisterede. 

nu undrer du dig måske over, hvordan fortiden ikke længere kan 
eksistere. havde jeg blot besluttet mig for det, eller var fortiden ble-
vet til nutiden, som med tiden ville blive til fremtiden? Jeg må vist 
hellere fortælle min historie fra begyndelsen. en klog kvinde sagde 
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engang at for, at man kan skrive godt, skal man skrive om noget, 
som man kender til – og trist, men sandt, så kender jeg en del til 
frygten og angsten. den opsluger vores liv. Også selvom vi ikke øn-
sker det. Men måske er der en udvej. Måske. Men kun måske. det er 
grunden til, at jeg vælger at dele min historie med dig. 

Jeg var ti år gammel, da jeg første gang fik at vide, at en mand ville 
misbruge mig. ikke fordi jeg var særlig køn eller bedårende, men 
blot fordi han kunne. det var mit første møde med mistilliden, og 
med mistilliden kom frygten og dernæst angsten.

Jeg boede i et lille hus sammen med min familie ude på landet. 
herude havde vi ikke hørt om mænd, der misbrugte små piger – eller 
man snakkede ikke om det. i hvert fald ikke så jeg hørte det. Men et år 
ændrede alt sig. Flere unge piger stod frem med deres tragiske historie 
og fortalte, hvor ondskabsfulde og grusomme fædrene eller onklerne 
i deres liv havde været. Fjernsynet viderebragte gladeligt fortællinger-
ne og lavede endda grufulde rekonstruktioner af de forfærdelige hæn-
delser, der stadig den dag i dag er brændt fast i min nethinde. eet for-
færdeligt billede især. en lille pige sidder i et badekar fyldt med vand. 
hun har været ovre hos en veninde tidligere på dagen. Faren frygter, 
at hun har fortalt sin veninde om de utallige overgreb, han har udsat 
hende for, så han vælger at straffe hende nu frem for senere. han tager 
en stålbørste frem og begynder at vaske hendes kønsdele. Vandet bli-
ver rødt. Blodet løber. Pigen græder. Men hun græder stille, for ellers 
bliver faren endnu mere voldsom. det ved hun fra tidligere. hvilket 
forfærdeligt billede at have permanent printet på sin nethinde cirka 
tyve år efter – takket være en tv-udsendelse et lille barn aldrig burde 
have set, men sneg sig til, fordi det forbudte var interessant.
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Kapitel 1

Udenfor faldt regnen i kolde stimer. Jeg kiggede ud på de modløse 
skyer, mens jeg ærgrede mig over, at jeg ikke var gået hjemmefra 
tidligere. Men jeg skulle snart af sted. Jeg kunne ikke vente meget 
længere. Jeg trak de tynde selvsiddende op, mens jeg allerede mær-
kede kulden, der senere ville komme. Alligevel glædede jeg mig til 
den kommende aften. det var længe siden, jeg havde set mine gamle 
venner og veninder. Vi havde mere eller mindre mistet kontakten i 
de sidste år, så det var både spændende og nervepirrende at skulle 
ses igen. Tidligere på ugen havde jeg været ude at købe nyt tøj. Jeg 
havde fundet den skønneste røde nederdel. den var raffineret, men 
havde alligevel et lidt vovet mønster, der formåede at fremhæve 
mine kvindelige hofter. normalt gik jeg ikke i den slags, men jeg 
følte, at jeg havde ændret mig, og jeg ville vise dem alle hvor meget. 
Som jeg sidder nu og ser tilbage, så havde jeg vist ikke ændret mig så 
meget, som jeg troede, men jeg ønskede blot at vise hvor fantastisk 
og skøn, jeg var blevet – også selvom jeg måske slet ikke var blevet så 
fantastisk eller skøn, som jeg havde håbet på.

Jeg trak den vovede nederdel op over de mønstrede selvsiddende, 
jeg havde fundet i skabet. nederdelen lagde sig tæt om min hofter, 
mens den flagrende bølgede ned over lårene. Jeg trak den sorte top 
over det lange, bølgende hår. Gad vide, om Marcus kommer i aften, 
tænkte jeg. 

det var så længe siden, at jeg havde set ham. dengang havde vi 
haft en lille flirt kørende, men det var aldrig blevet til mere. han var 
en sød fyr dengang. han havde mørke øjne og halvlangt mørkt hår. 
han var den type, som havde hjulpet mig hjem, når jeg var blevet 
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for fuld, eller som havde lyttet, mens jeg græd. Men samtidig var han 
den person, som jeg havde stolet mest på – også selvom jeg måske 
ikke helt kan forklare hvorfor. Mens jeg stod der og undrede mig 
over, hvorfor jeg havde mistet kontakten med ham, ringede telefo-
nen.

”hey søde, hvor bli´r du af ?”
”Årh pis, jeg havde glemt, vi skulle mødes inden,” fór det ud af 

mig. 
”Jeg mangler altså lige at lægge det sidste makeup … kan du ikke 

bare komme herop imens?” 
”hmm okay … Jamen, så køber jeg lige en cola med – har du hu-

sket at købe sprutten? Så laver jeg lige et par drinks, inden vi tager 
af sted!”

”Skidegodt søde – og jeg har naturligvis sørget for sprutten! Om 
ikke andet, så husker jeg da sprutten – du kender mig jo!”

et velkendt fnis lød i anden ende, og vi lagde på. Jeg vendte mig 
om til mit spejlbillede. nederdelen sad fantastisk. Toppen var pæn, 
og den skjulte den lille mavedelle, som jeg havde kæmpet med længe. 
Jeg begyndte at lægge min makeup, mens mine tanker gled tilbage 
til dengang, vi alle havde gået i skole sammen. Vi havde været en tæt 
gruppe, selvom vi var mange. Jeg mærkede, hvordan min mave trak 
sig sammen ved spændingen om at skulle se dem alle igen – og især 
forventningen om at se Marcus igen, hvis han altså kom. et bank 
lød på døren.

”hej søde!” 
hun stod med et kæmpe smil og en stor cola. 
”Ska´ vi begynde?”
”hej nanna!”
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Jeg lænede mig frem og gav hende et stort kram.
”kom ind!”
”hold da kæft en lækker en nederdel! Uhh, du skal nok være fræk 

i aften hva?”
Jeg skulle lige til at komme med en hurtig bemærkning, men hun 

kom mig i forkøbet.
”nå ja, Marcus kommer jo.”
hun stod igen med et stort smil. Og et sjofelt blik.
”Skal du have gang i noget der?”
”nej, nej selvfølgelig ikke,” sagde jeg, mens mine læber dannede 

et lille smil. 
Jeg mærkede, hvordan mine kinder skiftede farve. Jeg skyndte mig 

ud mod badeværelset og forsvandt derud sammen med mine far-
vede kinder. da jeg kom tilbage, stod en drink klar, og nanna var i 
fuld gang med at afprøve mine smykker. Jeg betragtede hende kort, 
inden jeg gik ind. hun var en køn pige. lille, flot krop med små tø-
sede hænder. hun havde langt, glat hår. Vi havde altid haft et godt 
venskab – også selvom der var hemmeligheder, som hun ikke kendte 
til. Som ingen kendte til. eller det vil sige næsten ingen. Men ingen 
kendte i hvert fald hele hemmeligheden. Og det var der heller ingen, 
der ville komme til. 

”Falder du allerede i svime over Marcus,” lo hun inde fra smyk-
kerne af.

”ha ha,” sagde jeg.
”ej seriøst, jeg skal ikke have gang i noget med ham. Jeg faldt bare 

lige over nederdelen, så …”
Jeg mærkede skammen i at lyve over for min veninde. Men jeg 

var genert, og jeg ville ikke turde snakke med ham, hvis hun vidste, 
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hvor meget jeg havde tænkt på ham. Jeg skiftede hurtigt emne, og 
snart var det tid til at skulle af sted. Jeg mærkede igen den lille knude 
i maven. Jeg tænkte, at det var spændingens glæde. havde jeg dog 
bare vidst, hvad den nære fremtid ville bringe. Så ville jeg have gemt 
mig inde under dynen og aldrig have forladt mit trygge hjem. Men 
nu – der glædede jeg mig bare til at se de gamle venner igen. Og jeg 
mærkede suget, da jeg håbede på at gense Marcus.

Vi trådte indenfor i den mørke opgang, mens vi lo og morede os. 
eller sådan så det i hvert fald ud ude fra. når man har levet med 
frygten længe nok, så lærer man den at kende. den føles ikke læn-
gere fremmed; man vænner sig til dens tilstedeværelse. det er, som 
om den bliver en del af een selv. hvor end man går hen, følger fryg-
ten med.

”heeeeej,” blev der råbt ude fra køkkenet, da vi trådte ind af døren.
de mørke tanker forvandlede sig straks til en nervøs glæde. Vi smed 

overtøjet, mens tøserne kom ud for at hilse. hvor var der dog mange, 
der var mødt op. Vi havde måske alle savnet hinanden. eller måske 
havde vi alle blot et ønske om at vise, hvor fantastiske vi var blevet.

”hej Bella! ej, hvor ser du bare skøn ud, søde! Skal vi fyre den af 
i aften?” 

et smil bredte sig på mine læber, da jeg vendte mig.
”hej søde,” sagde jeg, mens jeg kastede armene om hende. 
”ej, er du også her i aften – jeg troede kun, at det var vores klasse, 

der kom!”
”Jamen, jeg går på uni med Malene, så hun spurgte mig, om jeg 

ville med!” 
”ej, hvor sindssygt at se dig igen,” sagde jeg, mens jeg stadig kram-

mede hende.
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hun havde været min barndomsveninde, men vi var gledet fra 
hinanden i gymnasiet. Vi var aldrig blevet uvenner, men vi havde 
vist bare mistet interessen for hinandens liv undervejs – eller må-
ske var de andre veninders liv bare blevet mere interessant. Men vi 
havde stadig båndet fra barndommen, der knyttede os sammen. en 
kort lettelse rørte sig i mit indre; så var jeg måske alligevel ikke helt 
alene med det. Jeg blev afbrudt af nanna, der råbte,

”hva fanden, rikke – er du her også?”
Jeg vendte mig.
”Ja, er det ikke vildt – hun går på uni med Malene …” 
Jeg overlod omfavnelsesglæden til dem, mens jeg hilste og morede 

mig med de andre. Ude i køkkenet stod fyrene i en lille rundkreds 
med hver deres kolde øl i hånden. duggen drev stille ned ad flasken, 
hvor den landede på hænderne for at køle dem. Marcus var der ikke. 
et lille stik greb om hjertet, mens jeg kæmpede for at skjule skuf-
felsen. Tænk, at jeg så gerne ville se ham – det overraskede mig. de 
krammede mig, og jeg gengældte gensynsglæden – de rakte mig en 
kold øl og med eet, var det, som om vi aldrig havde forladt gymnasi-
et. nanna kaldte inde fra stuen om en eller anden ubetydelig detalje, 
men da jeg vendte mig, fik jeg øje på ham. han var her. Alligevel. 
Var han lige kommet eller … nej, han havde ikke røde kinder – og 
det ville vinterkulden udenfor have givet ham.

”hej,” smilede han.
Jeg krammede ham og mærkede trygheden ved hans arme. her 

behøvede jeg ikke at foregive. Jeg kunne bare være mig selv. han var 
den eneste, der blot havde en ide om, hvad mit mørke sind inde-
holdte – og det på trods af, at han kun vidste en lille smule.

hans mørke hår var blevet kort, mens det strittede på den måde, 
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som alle fyrenes hår gjorde. der var et eller andet underligt ved 
ham, men jeg kunne ikke helt placere, hvad det var. Måske var det 
bare mig, der havde savnet ham – uden at han havde savnet mig. el-
ler måske var han også bare genert. Måske ville det blive bedre efter 
nogle flere øl.

”Skal du ikke have en øl?” fløj det ud af mig.
han kiggede på mig med et smil, mens han førte sin øl op foran 

mit ansigt. Flovheden bredte sig, mens jeg forsøgte at grine det væk. 
hurtigt luskede jeg dog af sted ind til de andre. Men langsomt nok 
til, at ingen ville bemærke de varme kinder. 

Vi begyndte middagen med at opdatere hinanden om, hvad vi nu 
lavede. de fleste af os læste videre på en uddannelse, mens et par af 
fyrene og vist nok en enkelt pige var havnet i militæret. Senere på 
aftenen – efter en del øl – blev de gamle pinlige historier fortalt. 
hvem, der havde gjort hvad og hvornår og med hvem og især hvor 
pinligt, det havde været. Jeg havde heldigvis fået sat mig sammen 
med gruppen fra dengang, og som aftenen skred frem, jo sjovere 
blev den. de pinlige historier blev sjovere, jo flere øl man havde fået, 
og efterhånden var historierne ved at være helt fantastiske. der var 
i mellemtiden blevet ryddet af bordet, og festen begyndte at dele 
sig. nogle foretrak stuen, hvor musikken og dansepladsen var, mens 
andre foretrak køkkenet, hvor man kunne snakke og more sig uden 
den øredøvende musik. det var egentlig en rimelig stor lejlighed, 
som Malene havde. Men hun havde vist også en roommate, som var 
på besøg hos sine forældre i Jylland. der var også to værelser – det 
ene Malenes; det andet hendes roommate. Som aftenen holdt sit 
indtog, forsvandt forskellige personer ind i værelserne for at tage en 
alvorlig fuldemandssnak eller for at kysse på den, som de havde kys-
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set på i gymnasiet. Jeg gik imellem stuen og køkkenet, men jeg holdt 
mig for det meste i køkkenet.

køleskabsdøren knirkede, da jeg hev sodavanden ud. Jeg satte den 
ved siden af vodkaen. Bag mig havde Marcus sneget sig op, men jeg 
opdagede det først, da jeg mærkede hans varme hænder på siden. 
lige ved mavedellen. Jeg skyndte mig at trække maven ind. han 
smilede. han lagde armene om mig, mens han hviskede,

”hold kæft, hvor har jeg dog savnet dig, Bella!”
Jeg smeltede helt, mens jeg kæmpede med tankerne om, hvad jeg 

skulle sige.
”Jeg har fandme også savnet dig,” fløj det ud af mig.
havde jeg været en smule mere ædru, havde jeg måske forsøgt at 

være lidt mere kostbar og uimodståelig, men sådan var det ikke. Jeg 
savnede ham. Jeg savnede ham som aldrig før, og jeg vidste det ikke 
engang, før jeg så ham her i dag. han var det bedste, jeg nogensinde 
havde kendt, og jeg ville ikke lade ham forsvinde, men jeg turde hel-
ler ikke klamre mig til ham. Mens han holdt om mig, omfavnede 
jeg ham så tæt, som jeg overhovedet kunne. Jeg åd så grådigt af hans 
tryghed og varme, at jeg troede, at det måske ville kunne holde for 
evigt. havde jeg dog bare vidst.

hans korte hår klædte ham. han kiggede på mig, mens vi sad der 
alene i køkkenet. Vi havde snakket længe om vores liv, hvad vi la-
vede nu – og især om dengang. Jeg grinede højlydt, da han fortalte 
historien om, hvordan han til en gymnasiefest havde klædt sig ud 
som rene dif fra Barbiegirl-videoen og endt med at brække sig i 
busken sammen med sine venner. Under den sidste anekdote be-
gyndte vores hænder at røre hinanden. han fortalte videre om en 
anden historie, som jeg ikke kan huske. Jeg var kun optaget af hans 
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varme berøring. Jeg studerede hans hånd, der forsigtigt aede min. 
han havde store hænder med små forhøjninger, hvor hans blodårer 
løb. han var egentlig blevet en stor fyr – ikke i vægt men i muskler. 
hans overkrop kunne ses gennem den lidt tætte, sorte T-shirt, han 
havde på.

”Synes du ikke?” spurgte han lidt undrende.
”Øhh hvad?”
Jeg kunne igen mærke varmen i kinderne af at blive afsløret i at 

falde i staver. heldigvis var der mørkt i køkkenet. Jeg smilede.
”Undskyld, jeg hørte ikke det sidste, du sagde. Musikken er sgu 

også så høj!”
”Jamen vi kan da bare gå ind i et af værelserne, så bliver vi heller 

ikke forstyrret.”
han smilede, mens han tog min hånd og førte mig ind i det andet 

værelse.
døren lukkede, og han krammede mig igen. Jeg havde aldrig i mit liv 

følt mig så tryg sammen med en fyr, som jeg gjorde med ham. Måske 
alle mænd alligevel ikke ville gøre mig ondt. i hvert fald havde jeg fun-
det en, som ville beskytte mig mod de mænd, som ville mig ondt. han 
ville jage dem væk. han ville ikke tillade, at der skulle ske mig noget. 
han ville beskytte mig. han ville passe på mig. han ville få mig til at 
mærke trygheden igen hver evig eneste dag. Mine tanker blev forstyr-
ret, da han tog mine hænder i sine. Selv i mørket kunne jeg se hans øjne. 
Jeg trådte lidt tættere på hans krop, mens jeg stadig kiggede i hans øjne. 
hans læber var varme og fugtige, og hans tunge var blød og skøn. hans 
skægstubbe kildede min kind, mens jeg rørte hans hår. hans kys var 
perfekt. Jeg mærkede en lyst til ham, som jeg sjældent havde følt. han 
trak mig tættere til sig, mens han kys blev endnu mere intens. Jeg elske-
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de det. Jeg elskede hvert et øjeblik af det. hans læber, hans tunge, hans 
krop – hans kys. hans hænder begyndte at føle sig frem på min krop. 
han lindede min top en smule, så hans hånd akkurat kunne komme 
ind under. den føltes varm og rolig. Som om han havde gjort det hund-
redvis af gange. Vores kys blev hurtigere, heftigere og mere intense. han 
havde sat sig i sofaen, mens han havde ført mig ned ovenpå ham således, 
at jeg sad ovenpå ham. Pulsen steg. Sveden begyndte at pible en smule 
frem. kysset var ren lyst og fuld af kærligt, men råt begær.

”Jeg tror nok, at min roommate har den cd,” hørte jeg Malene 
råbe lige inden, døren blev åbnet.

Tre piger og en fyr stod foran os, mens vi sad der med intenst 
begær lysende ud af kroppen. 

”Øhh … øhh … øhh …,” fik jeg fremstammet, mens jeg hørte Mar-
cus sige, 

”hva … ka´ i ikke lige smutte et par sekunder? nu tak!”
Tøserne og den enkelte fyr vendte fnisende om, mens deres hur-

tige trin lød ind til stuen. kort efter lød et højt grin efterfulgt af en 
dyb stemme, der råbte,

”Sådan Marcus!”
Jeg kiggede på Marcus. Bange for, at han måske var blevet vækket 

af virkeligheden og ikke længere ville mig. han smilede, mens aka-
vetheden fløj ind over os som et ukendt minde i en søvnløs nat. Vi 
rejste os og rettede på tøjet.

”hmm vi må vist hellere gå ind til de andre,” tøvede han.
Jeg nikkede. Usikker på hans bevæggrund. Usikkerheden lyste 

åbenbart ud af mig, for han lagde armene om mig og sagde,
”Skal vi ikk ses i morgen? Så kan jeg ringe til dig, når jeg engang 

vågner?”
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Jeg nikkede. Skjulte min glæde. Mens vi udvekslede vores numre, 
boblede nervøsiteten allerede i maven. han kyssede mig. intenst. 
Blødt.

”Mmm, jeg glæder mig allerede til i morgen! Jeg håber, at jeg våg-
ner tidligt.”

Så gik han. lukkede døren bag sig.
Jeg stod tilbage i det her fremmed værelse med en underlig følelse 

af glæde, usikkerhed, forventning og skam. Jeg havde ikke lyst til at 
gå ud til alle de andre. Så ville det blive en delt hemmelighed. Jeg 
ville have detaljerne for mig selv. Jeg ville have mine minder for mig 
selv. nogle gange føles det som om, hvis man deler sine hemmelig-
heder med andre – også selvom det er gode mennesker, der vil passe 
på dem – så bliver minderne en smule udvisket. de bliver uklare, 
fordi de nu også står klare for andre. Men det kender du måske? 
det her minde skulle ingen kunne tage fra mig. det var mit. Mit 
alene. et minde af glæde. et minde, hvor ingen gjorde mig fortræd. 
et minde, hvormed jeg kunne dræbe frygten. et minde, der måske 
en dag ville kunne overskygge frygten. nej, jeg ville ikke dele mine 
minder med de andre. ikke, når det måske en dag, ville kunne redde 
mig. 

Jeg gik ud i køkkenet, mens jeg hørte de andre grine og synge. der 
var ikke så mange tilbage i lejligheden mere. de fleste var vel enten 
taget i byen eller taget hjem. Jeg smuttede ud i badeværelset i håb 
om at kunne høre, hvem der var tilbage. Marcus var der stadig. Pyha, 
så var han da ikke taget af sted uden at sige farvel, tænkte jeg.

der var både nogle af fyrene og tøserne tilbage. de forsøgte at få 
ham til at fortælle vores minde, men han skiftede hurtigt emne. Jeg 
må vist hellere mande mig op og gå derind, tænkte jeg ved mig selv.
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resten af festen forløb fredeligt. Jeg blev ikke så længe efter, jeg 
kom tilbage til selskabet. Jeg tog en taxa hjem. Alene. Marcus havde 
dog givet mig et kram, mens han hviskede, at han glædede sig til i 
morgen.
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Kapitel 2

klokken var 17.23, da Marcus ringede på min dør den efterfølgende 
dag. 

Som en fattig studerende var jeg økonomisk tvunget til at dele 
lejlighed og dermed udgifter med en anden. Jeg havde mødt min 
roommate, Mia, da jeg stadig var et barn. Vi havde holdt kontakten 
i de sidste år, men vi var gode til at blande os uden om hinandens 
privatliv. det var dejligt med en veninde, som man ikke behøvede 
at inddrage i hele sit liv. heller ikke selvom vi boede sammen. Mia 
var heldigvis i dagens anledning taget til fødselsdag hos en veninde, 
hvor hun ville blive weekenden over. hun vidste ingenting om fe-
stens udvikling i går, da hun allerede var taget af sted til nordsjæl-
land, inden jeg stod op. der stod blot et glas panodil´er til mig på 
køkkenbordet, som hun sikkert havde moret sig med at sætte frem.

i aften havde jeg lejligheden for mig selv. Vi kunne være alene. Jeg 
mærkede de uskyldige sommerfugles blafren i maven, mens jeg trip-
pede frem og tilbage mellem mit værelse og køkkenet. Jeg bemærke-
de de små sprækker i den lysegrønne pastelmaling. det var en hæslig 
farve, men Mia elskede den. hun mente, at den bragte lyset tættere 
ind til sjælen, nu hvor vi boede midt i københavn og ikke nær de 
åbne vidder. Så jeg nænnede ikke at fortælle hende, hvad jeg synes. 
Men egentlig betød det jo heller ingenting. Jeg havde jo mit eget væ-
relse uden denne hæslige pastelfarve. Mit værelse var hvidt – på nær 
en enkelt væg, som jeg havde malet knaldrød. lige så rød som min 
nederdel i går. Møblerne var lyse, og jeg havde haft dem med, da jeg 
flyttede fra mine forældre. Jeg havde ikke haft råd til nye, så jeg hav-
de frisket dem op med en lys maling. nogle af møblerne var blevet 
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pænere end andre, men egentlig var jeg ganske godt tilfreds. Sengen 
var en dobbeltseng, som jeg havde haft igennem længere tid, og over 
for sengen stod en kommode, som min mormor havde foræret mig 
kort tid, inden hun døde. den havde de smukkeste udskæringer. 
hun mente, at jeg skulle have den, da vores sind var ens. Min morfar 
havde lavet den til hende i bryllupsgave, og hun mente, at den lige 
siden havde bragt hende held. Måske fornemmede hun min triste 
sjæl. Måske var hendes sjæl selv trist. Måske forenede triste sjæle sig 
med andre triste sjæle, så de ikke længere følte sig ensomme. Men 
måske igen mente hun blot, at jeg kunne bruge lidt held. Jeg stillede 
mig foran den. det var det eneste møbel, som jeg ikke havde malet. 
Jeg havde simpelthen ikke nænnet det. den skulle forblive, som den 
var. På den måde ville dens formål måske blive udført. Mine fingre 
mærkede den ru overflade, da de stille kørte hen over den.

”ding-dong,” lød dørklokken.
Jeg fór sammen. Jeg skyndte mig ud for at kigge gennem spionhul-

let. dér stod han. der stod Marcus. Jeg blev helt forvirret. Jeg havde 
regnet med lige at kunne samle mig i et par sekunder efter, at buz-
zeren til opgangen havde lydt. en dyb vejrtrækning lød, inden jeg 
åbnede døren. hvis bare de sommerfugle snart ville flyve væk.

”hej!” sagde jeg, mens jeg lagde armene om ham.
det var dejligt at mærke hans varme igen – og den fortryllende 

tryghed. det er noget helt fortryllende, når man endelig føler den 
tryghed, som man har længtes efter hele sit liv. Også selvom livet 
kun har varet toogtyve somre. Trygheden føltes så overvældende, 
at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle agere. i stedet bemærkede jeg 
nogle træsplinter i panelet.

Vi fandt en gammel film frem fra min samling, mens vi småsnak-
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kede, som om i går aldrig var hændt. der var en pirrende akavethed 
mellem os, da vi satte os ned i den lille sofa. Vi snakkede om alle de 
ting, som man ikke er interesseret i at snakke om på det tidspunkt. 
Maden blev bestilt over internettet og hurtigt bragt til døren. Jeg 
betalte. 

i tiden mellem aftenen forsvandt, og natten meldte sin ankomst, 
forduftede akavetheden. Vi begyndte forsigtigt at nævne de harm-
løse episoder fra gårsdagens fest. latter og smil afløste nu den aka-
vede situation, og det var, som om vi begge turde være os selv igen. 
Jeg skriver dette, som om jeg godt turde være mig selv sammen med 
denne her vidunderlige fyr. Men sådan hang min verden altså ikke 
sammen. Jeg turde til dels være mig selv sammen med ham – og me-
get mere end jeg normalt var sammen med fyre, men Marcus var 
jo også anderledes. Jeg havde en tillid til ham, som jeg aldrig havde 
følt til et andet menneske før. Jeg elskede følelsen af at være sammen 
med ham. hans tilstedeværelse. Jeg vidste, at han ville beskytte mig, 
hvis der skulle ske noget. Jeg vidste, at han altid ville passe på mig 
– og han ville holde om mig og gøre mig tryg, når verden udenfor 
skræmte mig. han ville være den fyr for mig, som heathcliff var 
for Catherine. Og Gud ved hvor meget, jeg dog længtes efter denne 
fyr.

Sofaen knirkede, da jeg rejste mig for at hente et billede fra gym-
nasiet, som vi netop havde snakket om. Sofaen knirkede igen, og 
pludselig stod han der – lige foran mig. han smilede, mens han 
rørte mine hænder. Jeg smilede tilbage, mens jeg genert kiggede ned 
i gulvet. han løftede mit ansigt for at kysse mig. hans læber var 
lige så bløde som dagen før. hans hænder føltes vidunderlige, mens 
de kærtegnede mit lange hår. hans kys var så intenst, at jeg måtte 
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koncentrere mig om at holde mig oprejst. Jeg ved ikke, om han mær-
kede, hvordan min krop dirrede, for han førte mig tilbage til sofaen. 
ligesom i går. han satte sig ned, mens han holdt mine hænder i sine. 
han førte mig ned over ham – på samme måde som i går. Ovenpå 
ham. Jeg kiggede ham i øjnene og følte en form for samhørighed. 
Jeg kyssede ham. Vores tunger slikkede blidt hinanden. hans hånd 
lindede min skjorte, og denne gang forblev den ikke på maven. han 
kærtegnede min mave, mens hånden listede sig forsigtigt op under 
kanten af min Bh. Stille begyndte han at kæle for mine bryster. 
han havde vendt mig, så hans smukke krop nu lå ind over min på 
sofaen. intensiteten voksede, og begæret begyndte at tage overhånd. 
Jeg lindede hans T-shirt, så min hånd kunne komme ind til hans 
muskuløse krop. han trak T-shirten af, mens han kys blev endnu 
mere intenst. han ville have mig. Jeg mærkede, hvordan hans be-
gær blandede sig med mit. han begyndte at knappe min skjorte op, 
mens han kyssede mine bryster. Slikkede mine bryster. han ville 
have mig. nu. Jeg ville have ham. Jeg elskede hans berøring. Jeg følte 
mig vidunderlig. Beundret. Men med eet blev jeg bange. Forvirret. 
Mit begær faldt, og jeg blev usikker. hvis jeg havde sex med ham nu, 
ville han så stadig respektere mig? Ville han stadig kunne lide mig? 
Jeg var ikke interesseret i at sætte de her følelser og denne her længsel 
over styr, så jeg forsøgte at trække mig væk for lige at danne mig et 
hurtigt overblik. Med mine hænder på hans brystkasse lænede jeg 
mig en smule væk fra ham. Jeg kiggede på ham, mens jeg forvirret 
forsøgte at finde ud af, hvad jeg skulle sige. Men han stoppede ikke. 
han kyssede stadig mine bryster. Jeg prøvede at løfte hans ansigt op 
mod mit, så han ville forstå, men jeg kunne ikke.

”Marcus, vil du ikke lige stoppe?” hørte jeg mine læber sige.
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Men han var som forvandlet. en anden. han hørte ingenting. 
reagerede ikke. Jeg pressede mine hænder mod hans ansigt for at få 
ham til at holde op, men han blev ved. Og ved. Og ved. nu blev jeg 
bange. rigtig bange.

”Marcus, for helvede, hold så op!!!” råbte jeg.
Jeg forsøgte at rive mig væk fra ham, men jo flere kræfter jeg brug-

te for at slippe væk; jo flere brugte han for at holde mig fast. Jeg var 
rutsjet ned ad sofaen og lå på det kolde trægulv. Marcus lå med sin 
store krop ind over mig, mens hans hænder holdt mine arme fast-
låst. Jeg forsøgte at skrige, men ikke en lyd kom fra mine læber. Jeg 
fasrfrøs. Jeg turde ikke gøre noget. hans greb var modbydeligt. de 
tidligere vidunderlige kys var forvandlet til et rovdyrs bidende tæn-
der. Jeg forsøgte at røre mig, men hans jerngreb var for voldsomt. 
Jeg kunne ikke komme væk. Jeg kunne ikke flygte.

endelig kom en lyd fra mine læber,
”Stop! Stop! Stop! Vil du ikke nok bare stoppe nu?” bad jeg, mens 

jeg hørte min klynkende stemme. 
Men intet hjalp. Jeg begyndte at kunne bevæge mig igen. Jeg var 

ikke lige så fastfrosset som før. Men jeg kunne ikke se en udvej. Jeg 
kunne ikke komme væk. hvad der skulle have været begyndelsen 
på drømmen, blev starten på det værste mareridt. Jeg havde ikke 
kræfter til at kæmpe ham væk. Jeg havde ikke kræfter til at bekæmpe 
ham. Jeg kunne ingenting. Jeg forsøgte at bide i hans arme, men det 
opildnede ham kun, så han bed hårde mærker ind i mine bryster. 
Jeg krøb sammen indvendigt. Utallige tårer løb ned ad tindingen 
på mig og blandede sig med mit hår og det kolde trægulv. Min krop 
mærkede, da han åbnede mine bukser og hev dem af, men jeg var 
ikke længere til stede. Jeg turde ikke være til stede, så jeg forsvandt 
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ind i mit sind. Min krop mærkede, hvordan hans krop bankede ind i 
min. Mine ører hørte hans stønnen. Mine øjne så den lille svedperle, 
der løb ned over hans kind og landede på mit ansigt og blandede 
sig med tårerne. Men jeg mærkede intet. Jeg var forsvundet. Til et 
underligt sted. et sted, jeg aldrig før har været. der var mørkt men 
jo længere ind i det, jeg kom, jo lysere blev det. længere fremme var 
der en eng med gule blomster. en lille hund, der legede med et lille 
barn. Jeg følte mig underligt fri herinde. Selvom mine øjne var åbne, 
var det, som om jeg sov. Jeg var ikke til stede i den virkelige verden – 
den ydre verden – men jeg var heller ikke kommet helt ind i denne 
indre verden. Jeg registrerede ikke engang, da døren smækkede efter 
ham. Jeg så kun de gule blomster svæve blidt frem og tilbage i den 
milde vind. en duft blandede sig med billedet. det var en blød, men 
alligevel fordærvet duft. Jeg vidste endnu ikke, hvad det var.




