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Kapitel 1

Alt var sort. 
Hun blinkede med øjnene igen og igen som for at forstå, at det 

ikke var hendes øjne, der spillede hende et drilsk puds. Hun ind-
så, at mørket var virkeligt og lod blikket låse fast på en ganske 
svag lysstribe. Lyset slap ind i mørket højt over hende, i hvad, 
der så ud til at være det fjerneste hjørne af mørket, der omslut-
tede hende. 

Hun fornemmede, at hun lå på en form for seng. I hvert fald 
på en madras, men fordi hun kunne ikke orientere sig i rummet, 
var det svært at vurdere, om hun var hævet over gulvhøjden, 
eller om madrassen lå direkte på gulvet. Hendes hånd famlede 
sig ud over madrassens kant. Der var intet at føle under madras-
sen. Kun tomt mørke, og tanken om, at nogen kunne ligge under 
sengen og gribe fat i hendes hånd, fik hende hurtigt til, at trække 
hånden til sig. 

Et tyndt tæppe omsluttede hendes krop, og hun kunne mærke, 
at den tunge varme havde gjort hendes tøj og tæppet fugtigt. Sve-
den fik tæppet til at klistre sig til hendes krop, og hun kæmpede 
desperat for at komme ud af dets klamme greb. 

Det eneste hun kunne se var lysstriben. Hun måtte hen til ly-
set. Hastigt bredte panikken sig i hendes krop og i hendes tan-
ker. Endelig fik hun viklet sig ud af tæppet greb, hvorefter hun 
bevægede sig frem mod lyset. Hænderne så for hende, og det 
var svært at finde fodfæste. Famlende i mørket forsøgte hun at 
styre uden om kommoder og reoler, der stod langs væggene, og 
selvom hun prøvede at gå forsigtigt, slog hun fødderne og skin-
nebenene mod, hvad der måtte være stole og kasser, der stod i 
usystematiske bunker på gulvet. 



6

De to guldarmbånd på hendes venstre arm klirrede højt for 
hver enkelt bevægelse. Lyden gjorde det tætte mørke endnu van-
skeligere at orientere sig i, da den ellers så elskede klirren over-
døvede de lyde, hendes øvrige bevægelser fremkaldte. Men hun 
vovede ikke at tage dem af, for hun havde haft armbåndene på, 
lige så længe tilbage hun kunne huske og var bange for, at hun 
skulle miste dem, netop som hun havde mest brug for at hige sig 
til noget velkendt.

Febrilsk nærmede hun sig lysstriben, som var det hendes ene-
ste formål i livet. Tanken om, pludselig at støde hænderne mod 
et andet menneske, gjorde hende med ét mere forsigtig og ly-
den fra hendes armbånd blev straks mere afdæmpet. Hun følte 
sig varsomt frem, og prøvede at ignorere tanken om, at et andet 
menneske, hvis øjne var vant til mørket, kunne stå og betragte 
hende. Kunne stå og vente på, at hun skulle støde ind i ham. 
Vente på, at overfalde hende.

Hendes hænder nåede frem til en trappe, der virkede til at føre 
direkte op til lysstriben. Direkte op mod en dør, håbede hun. En 
dør, der kunne føre hende ud af dette ekstremt varme lokale og 
ud til virkeligheden.

Lyset fornemmedes kraftigere jo tættere på det hun kom, men 
det var langt fra kraftigt nok til at kunne se gulvet eller trappetri-
nene. Et trægelænder og trin førte op til en dør, hvorunder lyset 
slap ind. Hun slog sit ene knæ kraftigt, da fødderne forsøgte at 
føre hende op ad trappen. Smerten drev tårer frem i hendes øjne, 
som hun hastigt tørrede væk, for at kunne fokusere på det spæde 
lys, der slap ind i lokalet. Da hendes hånd endelig fandt frem til 
et dørhåndtag, knugede hun hånden omkring det et par sekun-
der, mens tankerne vejede for eller imod. Hvad mon der var på 
den anden side? Hvem mon ventede på den anden side? 
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Pludselig blev hun usikker på, om dette virkelig var den eneste 
vej ud af mørket. Og om det vitterlig var den vej hun ønskede at 
gå. Det tætte mørke omkring hende hjalp hende dog med at få 
truffet beslutningen. Langsomt lod hun hånden trykke dørhånd-
taget ned, og der hørtes en svag knirken, som om håndtaget ikke 
havde været i brug i en evighed. 

Hvad hun havde frygtet blev bekræftet, idet døren ikke lod sig 
åbne. Kraftigt hev og skubbede hun til døren, mens hun tryk-
kede dørhåndtaget ned igen og igen. 

Dette var ikke bare en gammel dør, der langsomt var vokset i 
takt med at fugten, havde trængt ind i træet og fået det til at ud-
vide sig. Nej, hun var låst inde i dette mørke. Hastigt besluttede 
hendes hænder sig for at søge langs dørkarmen for at finde en 
lyskontakt. Til hendes overraskelse fandt venstre hånd en gam-
mel kontakt af den slags, der har en lille tap, der stak ud fra væg-
gen. 

Hun lukkede øjnene og i et glimt af et øjeblik håbede, nej bad 
hun til, at dette i det mindste var vejen ud af mørket, der omgav 
hende. 

Fingrene førte den lille tap op, og bag hendes lukkede øjne 
kunne hun tydeligt se, at som ved magi, var alt pludselig lyst.
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Kapitel 2

“Rosa, så er det altså nu” kaldte jeg, mens jeg gik ud af have-
gangen. “Låser du døren efter dig, når du kommer ud? Nøglen 
sidder allerede i låsen.” 

Jeg håbede, at det var tilskynding nok til, at hun fik sig gjort 
færdig. Og helst i en fart. Vi havde en tidsplan, som langsomt 
var ved at glide fra os, og jeg var sikker på, at hendes hår ikke 
behøvede mere opmærksomhed for nuværende. 

Taxaen holdte allerede ved kantstenen og chaufføren sad på fø-
rersædet med hængende mundvige, mens han betragtede mig. 

Jeg smilede opfordrende til ham, og håbede, at det var nok til, 
at han ville træde ud og give mig en hånd med de tunge kuffer-
ter. Men eftersom han ikke gjorde den mindste mine til at stige 
ud af vognen, måtte jeg egenhændigt forcere havegangen med 
en kuffert i hver hånd og en rygsæk over den ene skulder. 

De tolv trappetrin, der forbandt vores ejendom med det offent-
liges fortovskant, fik de to kufferter i kraftige svingninger, da jeg 
naivt forestillede mig, at jeg kunne trække dem begge op ad trin-
nene på en gang. Hjulene var for ustabile og taskerne for tunge 
til at opretholde en vis balance, hvor min krop fungerede som 
midterakse. Der var ingen anden udvej, end at hanke op i begge 
kufferterne og bære dem. 

For man skal jo ikke gå to gange, hvis man kan få ondt i ryg-
gen af, at nøjes med en enkelt tur, tænkte jeg, mens jeg mærkede, 
hvordan rygsækken langsomt slap sit greb om min skulder og 
gled ned over den i forvejen overbelastede hånd. 

Da jeg endelig stod foran taxaen, der holdt ved fortovskanten 
med motoren i tomgang, åbnede taxachaufføren bagagerum-

met fra sit komfortable sæde med den automatiske åbner. 
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Så havde han da i det mindste også løftet én finger, tænkte jeg 
bittert. 

Selvom jeg stod få skridt fra ham, råbte han gennem den ned-
rullede rude, at jeg bare skulle smide kufferterne ind i bagage-
rummet. 

Netop da, besluttede jeg mig for, at drikkepenge ville være ab-
solut udelukket fra denne ligning. 

Jeg var allerede blevet svedig på ryggen og håbede, at min deo-
dorant ville holde mig frisk i det næste døgns tid, indtil jeg igen 
ville blive konfronteret med et brusebad. Om ikke for andet, så 
for mine rejsekammeraters skyld.

Endelig kom Rosa ud og låste huset af. Hun kom mig til undsæt-
ning, og sammen fik vi bakset den sidste kuffert ind i taxaen.

Det funklende smil hun sendte mig, idet hun smækkede ba-
gagerummet, fik hurtigt dæmpet min ellers så stødt voksende 
irritation. Det smil kunne distrahere alt, og i denne situation fik 
smilet min puls til at falde som en elevator i frit fald.

Vi satte os begge ind på bagsædet og tilbagelagde den korte kø-
retur til Sjælør Station uden at veksle mange ord med den mor-
gensure chauffør. 

Måske var det på grund af den korte tur, at der ikke var meget 
hjælp at hente fra taxachaufførens side? Taxameteret ville ende 
et sted under hundrede kroner, og det var i og for sig heller ikke 
en rimelig hyre, for at stå op før fanden fik sko på. Før fanden fik 
morgensko på, tænkte jeg og trak på smilebåndet, idet jeg beslut-
tede mig for alligevel, at give ham lidt i drikkepenge. Lidt, men 
ikke lige så meget, som jeg normalt ville give. 
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Nu, hvor vi var på vej, bredte spændingen sig i min krop, og 
pludselig fik jeg tid til at bemærke den lyse sommermorgen, som 
vi havde begivet os ud i. Solen skinnede fra en blå himmel, hvor 
ganske få tynde skyer endnu ikke var blevet opløst af varmen 
fra solen. Skyerne havde strøg af rosa farver fra den vågnende 
sol, og jeg kunne sagtens forstå de malere, der satte sig for at, at 
sådanne morgener skulle foreviges via deres værker. 

“Den danske sommer, når den er bedst” sagde jeg med et smil 
om læberne, mens jeg tog Rosas hånd og gav den et lille klem.

“Vi kan bare blive hjemme, hvis du synes?” grinede hun, mens 
jeg rystede kraftigt på hovedet.

“Jeg er sikker på, at den italienske sommer er mindst lige så 
god” svarede jeg, og lod den italienske lido materialisere sig for 
mit indre. Sol, strand, varme, dejligt selskab og intet arbejde – 
hvem ville sige nej til det? I hvert fald ikke mig!

Da vi ankom til stationen, betragtede jeg alle de andre passage-
rer, der stod på parkeringspladsen. Disse mennesker skulle vi nu 
tilbringe det næste døgn sammen med i den luksusbus, der skul-
le bringe os alle til sommerferien, der ventede på os i Italien. 

Glædeligt bemærkede jeg, at der kun var et enkelt lille barn, 
der var under et par år. Resten af børnene var i den alder, hvor de 
kunne dysses ned og tales til fornuft, hvis deres forældre ellers 
besad et gran af situationsfornemmelse for, hvornår deres børn 
fyldte for meget i et mennesketæt rum. 

Og dette rum ville vitterligt blive trængt. I hvert fald i forhold 
til det antal af personer, der stod på pladsen foran bussen og 
utålmodigt ventede på at blive lukket ind. En kvadratmeter til 
hver, eller noget i den omegn. Klaustrofobien kradsede i min fe-
rieglæde, men jeg nægtede, at lade den forankre sig. 
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Det skal nok gå, tænkte jeg, mens jeg forsøgte, at adsprede mine 
tanker ved at småsnakke med Rosa om de smukke landskaber, vi 
skulle passere for at nå vores feriemål i Italien.

Jeg havde bestilt et familietelt til os på en campingplads, der hed 
Capasquali og havde foræret hende rejsen som en fødselsdags-
gave. Hun havde heldigvis sagt ja til de to ugers ferie, men jeg 
havde unægteligt haft min tvivl, om hun overhovedet ville med. 
Hvor gammel skulle man mon være for hellere at ville bruge sin 
sommerferie sammen med sine venner på stranden frem for i sin 
fars selskab? 

Rosa havde året før været med sin veninde Laura på en uges 
ferie på Bornholm. Bare de to. Og for 12 dage siden var hun kom-
met hjem fra endnu en uge på solskinsøen. Den havde vist været 
endnu mere festlig end den første tur, hvilket jeg umiddelbart 
ikke havde troet var muligt, ud fra hvad Rosa havde indviet mig 
i sidste år. Jeg turde slet ikke tænke på de ting, hun valgte at sor-
tere fra, da hun fortælle mig om, hvad de havde oplevet på turen. 
Selvom det var mange år siden, at jeg behøvede at indvie mine 
forældre i mine sommerferie-oplevelser, så huskede jeg tydeligt, 
hvordan jeg strategisk valgte at fortælle mangt og meget om det 
fredelige, lidt om det vilde og intet af det, der gik over deres 
grænser. Jeg var ikke så naiv, at jeg troede, at Rosa fortalte mig 
alt. Og det var måske egentlig også den bedste løsning. Hvad 
man ikke ved, har man ikke ondt af, siges det jo.

Selvfølgelig havde jeg været bekymret, mens hun var af sted. 
Det var vel kun naturligt. Jeg havde dog aldrig følt, at jeg var en 
hønefar, selvom Rosa ofte drillende kaldte mig det, når jeg var 
for nysgerrig eller for forsigtig på hendes vegne. Hun var ved at 
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være en voksen kvinde, og det havde jeg såmænd indset i takt 
med hendes hastige udvikling over de senere år, hvor puberte-
ten for alvor havde sat sine spor og barndommen havde forladt 
hendes krop.

Siden Vinnie gik bort havde jeg været alene med Rosa, og vi var 
naturligvis kommet hinanden meget tæt. Rosa havde ingen sø-
skende, for da Vinnie og jeg var begyndt at tale om at gentage 
succesen, som vi begge, som stolte forældre synes, at Rosa var, 
havde Vinnie mærket en knude i sit venstre bryst. På det tids-
punkt var Rose fem år gammel. 

Brystkræften havde udviklet sig voldsomt og et halv år efter, at 
hun mærkede knuden første gang, var Vinnie gået bort. 

Rosa havde været så lille, da Vinnie døde, at hun knap kunne 
huske sin mor mere. Der var få løsrevne brudstykker tilbage i 
hendes hukommelse, som sikkert kun var relateret til de billeder 
vi havde i vores fotoalbum.

Jeg havde efterhånden vænnet mig til, at Rosa havde et enormt 
behov for, at høre små anekdoter fra de fem år Vinnie og Rosa 
havde haft sammen, men det havde været rigtigt svært lige efter 
Vinnies død, konstant at skulle se tilbage på disse små brudstyk-
ker af lykke. Men måske var det en helingsproces, som kom både 
mig og Rosa til gavn? Efterhånden som årene gik, var jeg i hvert 
fald begyndt selv, at sætte pris på disse jævnlige samtaler om 
Vinnie.

Selvom Rosa kunne hver en historie både forfra og bagfra, bad 
hun ofte om at høre dem, og jeg gjorde mig altid uhyre umage 
for, at fortælle så virkelighedstro og ensartet som muligt fra gang 
til gang. Når jeg indimellem kom til at variere lidt på en historie, 
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satte Rosa straks spørgsmålstegn ved historiens rigtighed, og det 
ødelagde det glansbillede, hun havde af sin mor i sin sparsomme 
erindring. Jeg skulle efterfølgende lægge mange psykiske kræf-
ter i at overbevise Rosa om, hvad der nu var sandhed og hvad, 
der var min frie fantasi. For det var desværre sådan, at jo længere 
tid der gik, jo sværere havde også mine erindringer om Vinnie 
ved at overleve. Som om, at mine minder om Vinnie langsomt 
blev erstattet af de nye minder, som skulle lagres i min indre 
harddisk.

 
Jeg havde endnu ikke fundet en anden kvinde i mit liv, og havde 
derfor været alene med Rosa gennem hendes opvækst, men ef-
tersom Rosa nu var en ung kvinde på 17 år, tilbragte hun mere 
og mere tid uden for hjemmets fire vægge sammen med ven-
ner og veninder, end sammen med sin gamle far. Jeg mærkede 
derfor et langsomt voksende savn efter en, at dele livets op og 
nedture med. Aftenerne kunne til tider føles lange, og selvom jeg 
havde nogle rigtig gode venner, som jeg ofte besøgte, så kunne 
disse hyggelige stunder ikke gøre det ud for den daglige kontakt 
med et andet voksent menneske, som jeg nu begyndte at mangle. 
En at snakke med, og en at holde af. Og en, der holdte af mig. Og 
holdte om mig.

Alt kommer til den der venter, tænkte jeg, mens den ene af de to 
buschauffører stablede vores bagage ind i bussens sultne mave.
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Kapitel 3

Alt var så utroligt stille. Der var ikke en lyd at høre. Som befandt 
hun sig i et rum, der var pakket ind i et tykt lag vat. 

Rosa satte sig ned på det øverste trappetrin og lagde øret mod 
døren. Hun holdt vejret og lyttede. Anstrengte sig for at høre selv 
den mindste lyd, der måtte være på den anden side af døren. Få 
sekunder efter måtte hun snappe efter vejret. Hendes høje puls 
krævede luft til lungerne. 

Hun prøvede at lægge øret til døren igen, mens hun trak vej-
ret ganske stille. Der var ikke en lyd at høre. Ingen fodtrin, der 
listede omkring, ingen motorer, der brummede, ingen stemmer, 
der snakkede. Ingen, der hviskede hemmelighedsfuldt til hinan-
den. Intet. 

Øjnene havde efterhånden vænnet sig til det skarpe lys fra lys-
stofrøret. Det fik alt til at fremstå hvidere, end i selv meget klart 
sollys. Så lyst, at det sved i øjnene og fik dem til at samle tårer i 
øjenkrogen. Hun græd ikke! Det måtte være lyset. Hun beslutte-
de sig for, ikke at bryde sammen og tørrede tårerne ud af øjnene. 
Det var bare det skarpe lys. 

Oppe fra trappens top vendte hun hovedet og betragtede rum-
met. Det var ikke meget mere end fire gange fem meter. Over-
alt var der stablet kasser, gammelt legetøj og møbler op. Rosa 
sendte en flygtig tanke til det loftsrum, hvor hun selv fik sat sine 
gemmer op, efterhånden som hun voksede fra dem. Et hyggeligt 
sted, hvor hun kunne søge hen og få rusket op i gamle barn-
domsminder. 

Også i dette rum bar kasser og reoler præg af, at de havde til-
hørt en pige engang. Det lyserøde og røde var ikke til at tage fejl 
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af. En masse hengemte pigeting, hvis funktion var ophørt med at 
eksistere. Forskellen var blot, at der intet hyggeligt var ved dette 
sted.

Hun gik langsomt ned ad trappen og satte sig på det, der måtte 
være den seng hun netop havde rejst sig fra. Hun forsøgte, at 
samle sine tanker, mens hun kiggede hen på den modsatte væg, 
hvor der var installeret et toilet. Det var af lige så gammel oprin-
delse som stikkontakten, og det var ganske tydeligt, at der sjæl-
dent blev skyllet ud i toilettet. Vandet havde tegnet en bred brun 
kalkring i bunden af kummen. Cirkler efter cirkler efterhånden 
som varmen havde fået vandet til at fordampe, og svinde ind til 
en ubetydelig lille pyt i bunden, indtil en eller anden forbarmede 
sig, og udløste et skyl, der medførte endnu en fuld kumme. 

Selvom hun skulle tisse, nægtede hun at bruge toilettet. Utryg-
heden fik alt til at lukke sig sammen til en lille hård klump, og 
hun ville aldrig kunne lade vandet her. I hvert fald ikke lige fore-
løbig.

Forvirret kiggede hun sig omkring. Lod blikket løbe usystema-
tisk rundt og rundt i det lille kammer.

Rosa åbnede munden og skreg alt, hvad hendes lunger kunne 
formå. Skreg, fordi hun var forvirret. Skreg, fordi hun var bange. 
Skreg på hjælp.




