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Kapitel 1

Nicholas

”Emma, har du set ham manden der kommer gående op af vores indkørsel?” 
”Hvad for en mand?” siger jeg, og ser op fra det kaninbur jeg er ved at 

reparere.
For enden af vores lange indkørsel kan jeg nu skimte en ung mand på 

omkring 20 år, der kommer gående op mod os med en legende let gang, 
som om han nærmest svæver hen over jorden.

”Ham der selvfølgelig,” siger Oskar og kommer hen til mig. Inden jeg 
kan nå at sige noget, kan jeg se tante Veronika haste ud af vores hus. Hun 
møder manden omkring halvvejs nede af indkørslen, der strækker sig fra 
hovedvejen og tværs over marken hen til vores hus. Jeg har aldrig set Ve-
ronika bevæge sig så hurtigt før. Veronika ser i modsætning til vores gæst 
meget anspændt ud. Det ser nærmest ud som om, hun står og skændes 
med ham.

”Kom lad os gå tættere på, så vi kan høre hvad de taler om,” siger Oskar 
– og for en gang skyld protesterer jeg ikke over min lillebroders indfald, 
men følger efter.

”De er kun ni og 14 år. De er ikke gamle nok, Nicholas.” 
”Tiden er kommet, Veronika. Vi kan ikke vente længere. De vil vokse 

med opgaven. Husk på, at de er de udvalgte.”
”De udvalgte er ikke til nogen gavn, hvis de bliver slået ihjel,” siger 

Veronika, og slår ud med armen.
”Det bliver de heller ikke når de er sammen med mig. Men jeg kan 

fornemme, at du ikke har fortalt dem noget. Jeg kommer igen i morgen 
ved samme tid. Så det er bedst, du inden da fortæller dem hvem de er.” 
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Uden et ord mere vender manden sig om og går, mens Veronika står og 
ser efter ham. 

”Duk hovedet noget mere Emma,” hvisker Oskar, ”ellers ser hun dig.” 
Men selv om jeg dukker hovedet, kommer Veronika direkte hen mod 

os, da hun går op mod huset. Det er som om, hun har en sjette sans, der 
fortæller hende hvor vi er. 

”Jeg går ud fra, at I har hørt det hele,” siger Veronika. Et enkelt blik på 
hendes strenge ansigtsudtryk overbeviser selv Oskar om, at det nok er 
bedst at sige sandheden. 

”Hvad mente manden med at vi er de udvalgte?” spørger Oskar og ser 
direkte på Veronika.

”Lad os gå ind og tale om det,” siger Veronika med et suk og går op 
mod huset med os i hælene. 

Vi sætter os i værelset ud mod haven. Lyset strømmer ind fra det store 
vindue og den friske forårsluft smyger sig ind af vinduet. Duften fra frugt-
træerne blander sig med fuglenes kvidren, da Veronika siger, ”Oskar, du 
og Emma er engle.”

”Vi er engle,” gentager jeg, og stirrer på Veronika, mens Oskar sidder 
med store øjne og let åben mund. Jeg kan se, at Veronika skal til at stryge 
mig over håret. Det gjorde hun da jeg var lille og havde slået mig, men nu 
tager hun sig i det og fortsætter.

”I modsætning til hvad de fleste mennesker tror, så er engle ikke kun 
gode, og de kommer ikke fra Gud. I er en art for jer selv. Der findes tre 
forskellige slags engle. De hvide engle, de blå engle og de sorte engle. De 
blå og de hvide engle ejer den lyse kraft. De sorte engle er dem menne-
skene nogle gange kalder for dæmoner. De er imidlertid også engle, de 
har bare en anden kraft, den mørke kraft. Nogle kalder blot denne kraft 
for ondskab,” siger Veronika og rømmer sig.
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”Hvis vi er engle – hvad slags engle er vi så ?” Det føles som om ordene 
kommer ud af min mund mekanisk, for jeg har ikke helt forstået hvad 
Veronika siger.

”Du er en hvid engel, Emma, og du, Oskar, er en blå engel.”
”Det passer ikke,” udbryder Oskar, ”for jeg kan godt huske mor og far, 

inden de døde i biluheldet – og vi kom over for at bo hos dig.” 
Denne gang rækker Veronika hånden ud og stryger Oskar over håret. 

”De var jeres forældre – de var jeres menneskelige forældre.” Der er helt 
stille i stuen, til Veronika igen bryder stilheden. ”Den største forskel mel-
lem mennesker og engle er at mennesker som art overlever ved at føde 
børn, hvorimod engle overlever via genfødsel. Både sorte og hvide engle 
kan kun blive genfødt via menneskene. Jeres forældre var mennesker der 
fik to englebørn.”

I Veronikas stue smyger duften af nybrygget kaffe og friskmalede bønner 
sig rundt om interiøret. Man føler sig altid sikker i hendes selskab. Det 
er som om intet slemt kan overgå en, når man er i selskab med denne 
lille, men robust byggede ældre dame. Og nu sidder hun der og siger, at 
vi er engle, min bror og jeg. Jeg går over og åbner vinduet lidt mere og 
står og ser på det gamle æbletræ, der står i fuld blomst. Det vil ikke leve 
så mange år endnu, så derfor har det valgt at sætte flere blomster end det 
nogensinde før har sat. 

”Hvorfor har du ikke fortalt os det noget før – at vi er engle?”
”Jeg har ikke fortalt jer det før, fordi det var den bedste måde at be-

skytte jer. Hvad man ikke ved, kan man ikke komme til at fortælle. Og 
det er vigtigt, at de sorte engle ikke ved hvor I er.” 

”Var det de sorte engle som slog vores forældre ihjel?” Veronika nikker 
blot, og Oskar ser stadig til i tavshed, om end hans mund har åbnet sig 
noget mere.
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”Hvorfor?” – det ord kommer samtidig ud af Oskars og min mund.
”Fordi I vil komme til at spille en vigtig rolle i kampen mod de sorte 

engle. Derfor ville de sorte engle have ram på jer. Jeres forældre stod i 
vejen.”

”Hvorfor er vi de udvalgte? Vi kan da ikke bekæmpe de sorte engle,” 
siger Oskar, mens en kuldegysning går igennem ham, og jeg mærker et 
stik i hjertet ved tanken om vores forældre, der bare var væk fra den ene 
dag til den anden. De tog på arbejde og kom aldrig hjem.

”I vil vokse med opgaven,” lyder det selvsikkert fra Veronika – men jeg 
kan godt se det bekymrede blik i hendes øjne.

Nicholas dukker op næste morgen. Det er mandag, men Veronika siger, 
at vi ikke skal i skole. Rent faktisk skal vi ikke i skole resten af ugen, for 
vi skal til København og besøge vores onkel Fafner. Nicholas kommer 
gående op af vores indkørsel, og da jeg fanger hans blik, synes jeg at der 
er noget bekendt over den intense glød i hans øjne. ”Har du fortalt dem 
det?” spørger Nicholas, mens han ser over mod Oskar og mig, der sidder 
på kanten af vores sofa og drikker te.

”Ja, de ved besked,” siger Veronika kort, og går ind i køkkenet for at 
lave kaffe, mens Nicholas sætter sig på hug og tænder op i pejsen. Først 
da ilden buldrer lystigt, ser Nicholas over mod os, og jeg kan se at hans 
lange hår har et sølvfarvet skær.

Nicholas sidder med en stump træ, som han vender og drejer i hånden 
mens han studerer den intensivt, inden han ser over på os med klare øjne 
og et alvorligt blik. ”Det er en ære at møde jer. Jeg har ventet længe på 
denne dag. Det gør mig ondt at vi ikke kunne redde jeres forældre fra at 
blive dræbt af de sorte engle – det må have været et stort tab. Jeg er en 
hvid engel og er blevet udvalgt til at være jeres ledsager her på jorden – I 



10

vil senere få en læremester blandt de blå engle. Min opgave er at beskytte 
jer og hjælpe jer til de blå engles verden.”

Jeg ved ikke hvad jeg skal sige, men sidder blot og ser på Nicholas, 
mens jeg synker en klump i halsen. Oskar derimod går over til Nicholas 
og siger, ”Veronika har sagt, at du er rigtig god til at spille på fløjte. Vil 
du spille noget for os?” 

Med et smil tager Nicholas en fløjte frem fra inderlommen af sin jak-
ke og begynder at spille de smukkeste lyse og lette toner. De smyger sig 
rundt om os og interiøret og stiger til vejrs som en blid vind en som-
merdag. Efter nogen tid bliver fløjtetonerne tungere og mere kompakte, 
og der begynder at danne sig noget der ligner en hvirvelvind på bordet 
foran os. Luften i hvirvelvinden drejer hurtigere og hurtigere rundt, og 
bliver efterhånden mælkehvid og uigennemsigtig. Så begynder Nicholas 
igen at spille de lyse og lette toner, og hvirvelvinden dør langsomt hen. 
Tilbage på bordet ligger der to identiske ringe, omgivet af et rødt vibre-
rende lys.

”Værsgo Emma og Oskar, de er til jer. De indeholder energi i kompakt 
form, som I vil få brug for når I skal rejse ved hjælp af tankens kraft. At 
rejse ved tankens kraft tager megen energi, især hvis man ikke har lært 
hvordan man sparer på den.” Nicholas står sorgløst og læner sig op ad 
vindueskarmen, mens lange lysstriber strækker sig skråt ind i rummet og 
rører ved bordet foran os, hvor de to ringe ligger. 

Ringene ligger på bordet i et let, lysende skær og nærmest vibrerer. Jeg 
har ikke lyst til at røre ved dem – men jeg bider tænderne sammen og 
samler den ene ring op. Den er af sølv med gyldne, keltiske snoninger på 
siden. På toppen har den en rød sten slebet i en klassisk pyramideform. 
Den vejer ikke noget, men den giver mig en behagelig følelse i hånden. 
Som den følelse man får når man har motioneret eller taget et koldt bad, 
og blodet strømmer ud i de mindste blodårer i ens krop. Da jeg tager 
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ringen på min finger breder den samme følelse sig fra min hånd og arm 
ud til resten af kroppen. 

Oskar stiller normalt alle de spørgsmål, som jeg aldrig selv får stillet – 
som i dag, hvor Oskar spørger hvorfor vi skal til København og ind og bo 
hos onkel Fafner. Nicholas tøver med at svare, og jeg ved, at han ikke har 
tænkt sig at fortælle hele sandheden. ”I skal finde en bog med optegnel-
ser over hvordan man kommer til de blå engles verden, hvor I skal træne 
og udvikle jeres evner. Det er kun jer der kan finde den bog, for den vil 
kun åbne sig for de udvalgte.”

”Jeg synes at vi skal tage en taxa,” siger Veronika i det samme, da hun 
kommer ind med kaffe og te. ”Der er jo ikke så langt, og vi har også vores 
kufferter.”

”Det vil tage os mindst en time. Det er da spild af tid.” 
”For dig måske, men ikke for os,” siger Veronika bestemt. ”De har jo 

aldrig prøvet at rejse ved hjælp af tankens kraft.” Nicholas ser over på os 
og sukker, men kommer ikke med yderligere indvendinger. Og da vi har 
spist morgenmaden ringer Veronika efter en taxa. 
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Kapitel 2

Fafner 

Onkel Fafner er pensioneret, men var tidligere professor i litteratur. Faf-
ner er en mand med runde former og et rundt, let rødligt ansigt med 
tyndt, hvidt hår. Fafner bor i en gammel herskabslejlighed i hjertet af 
København, hundrede meter fra Østerport station, med udsigt ud over 
Kastellet, en lille park med en voldgrav og jordvolde, der skjuler et gam-
melt fæstningsanlæg fra 1600-tallet. Fafners lejlighed er i to etager med 
lange gange og smalle rum der gør lejligheden til noget af en labyrint. 
Over alt er der højt til loftet med stuk og indbyggede bogreoler der går 
fra gulv til loft – fyldt med bøger. På nær en kat bor Fafner alene i denne 
store lejlighed, der stadig har en afdeling til tidligere tiders tjenestefolk 
og et serveringskøkken med en skakt der går fra køkkenet og op til her-
skabsstuen, hvor bakker med mad og andet kan blive hejst op og ned. 

Da vi sidder i Fafners stue med bøgerne tårnende sig op til begge sider, 
og eftermiddagsteen serveret med to småkager på hver underkop, når 
jeg lige at tage en dyb indånding og udstøde et tilfredst suk, før jeg farer 
sammen. Fra toppen af en bogreol springer Fafners kat lige ned foran 
mig. Han sender mig et undersøgende blik før han spankulerer over til 
Oskar og hopper op i skødet på ham.

Fafners kat Enigma er en usædvanlig stor, sort kat. På trods af sine slan-
ke former ser Enigma ud til godt at kunne veje omkring 15 kilo. Enigma 
har et smalt hoved med meget store skråtstillede øjne, og lange hvide 
hjørnetænder – der stikker adskillige centimeter ud af munden, og lyser 
op mod den sorte pels. Halen har angiveligt været brækket, for den slæ-
ber en smule hen ad jorden. Oskar synes ikke at have det mindste imod 
at Enigma er sprunget op i skødet på ham. Han synes i stedet at nyde at 



13

kæle med den store kat, der spinder højt og tramper rundt på ham med 
udspilede klør. Da Fafner begynder at tale til mig, kan jeg næsten ikke 
holde op med at stirre på Enigma, der stadig med hjørnetænderne stik-
kende ud fra mundvigene med den største iver gnider sig op ad Oskar. 

”Det er dejligt at se jer igen. Det glæder mig at I kan finde tid til at 
komme forbi og se til mig, nu hvor jeg er blevet pensioneret.” 

”Jo tak, det er skam os der er glade for at vi kan få lov til at bo hos 
dig.” Mens jeg taler synes det som om Enigmas hjørnetænder udvikler sig 
til hugtænder, og jeg har svært ved at holde min opmærksomhed rettet 
mod Fafner. Vi sidder et par timer i Fafners selskab og taler om europæ-
isk litteratur og åndshistorie. Og mens begivenheder og tanker fra de 
skiftende tidsaldre står levende for mig, tænker jeg at min uro med hen-
syn til Enigma må skyldes den seneste tids begivenheder. Enigma er en 
stor, kælen kat – intet andet. 

Nicholas sidder og spiller skak med Oskar, men da jeg kommer tilbage 
fra toilettet trækker han mig til side ude i gangen. ”I har ikke fortalt mig 
om Enigma,” siger Nicholas. 

”Jeg har aldrig set den før. Jeg elsker katte, men jeg må indrømme at 
det er en stor og uhyggeligt udseende kat.” Nicholas ser på mig og ryster 
så på hovedet. 

”Det er ikke en kat, det er en varkat, og jeg er ikke sikker på, at det 
er her vi skal bo. Sorte varkatte bevogter indgangene til de sorte engles 
verden, så der må være en indgang her i nærheden, måske oven i købet i 
selve lejligheden.” Ved disse ord går de labyrintagtige gange i Fafners lej-
lighed fra at virke spændende til at virke truende, og jeg får pludselig øje 
på de små gargoyler der står som bogstøtter rundt omkring på Fafners 
bogreoler. Disse dæmonagtige figurer som pryder gotiske bygningsvær-
ker har Fafners store interesse, og han plejer altid at købe nogle når han 
er på rejse i Europa. 

Nicholas lægger en hånd på min skulder. ”Vi må se at få jer på eng-
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leskole, der er meget som I ikke kender noget til. Der ligger faktisk en 
meget fin engleskole her i København.” 

”Hvor ligger den?” 
”I det gamle bibliotek i Fiolstræde. De studerende sidder der om afte-

nen når der er lukket for de menneskelige besøgende. Du har måske lagt 
mærke til, at der er lys derinde hele natten.” 

”Ja, men der sidder jo ikke nogen. Det kan man jo se ind gennem de 
store vinduer.” Jeg tænker på de gange hvor jeg har siddet sammen med 
Veronika på den overfor liggende boghandel og cafe, og set over på de 
store ovale vinduer der, på nær et par meter i hver ende, strækker sig fra 
gulv til loft. Det er et fortryllende sted med søjler, højt til loftet og glas-
mosaikker. Men ligefrem engleskole?

”Jo, det gør der sådan set, de studerende er bare usynlige, det er en 
evne vi engle har. Det vil sige, vi er ikke usynlige for andre engle, kun for 
mennesker.” 

”Jeg tror at vi skal melde jer ind på skolen i morgen. I kan gå der om 
aftenen og vi kan lede efter bogen om dagen.” Tanken om at lede efter en 
gammel bog om dagen og være usynlig og gå på engleskole om aftenen 
får mig til at støtte mig op ad en af Fafners reoler. Jeg får dog ikke lov til 
at hvile mig ret længe før en stærk smerte i hånden får mig til at trække 
hånden til mig. Det eneste jeg kan se er en af de små gargoyler der sidder 
på reolen og smiler. 

”Hvad er der i vejen?” 
”Den bed mig.” 
”Kom Emma, jeg tror at vi skal gå ind til de andre igen.” 
”Det er altså rigtigt.” Men Nicholas hørte ikke længere efter og er i 

stedet på vej ind til de andre. Jeg skuler olmt efter den lille figur, der ikke 
længere sidder og smiler, men i stedet sidder med et tomt stenansigt og 
stirrer lige ud i luften. Jeg overvejer om jeg er ved at miste forstanden, 
eller om den vitterligt sidder og prøver at ignorere mig. 
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Efter en samtale senere på aftenen med Veronika og Nicholas bliver vi 
enige om at blive boende. Veronika siger, at hun fornemmer at det er det 
helt rigtige sted at bo. Og desuden ligger lejligheden centralt placeret 
og Fafner besidder en litterær viden, som kan komme os til gavn i vores 
søgen efter bogen. Nicholas giver hende modstræbende ret. I hans klare, 
blå øjne kan man se, at han stadig er på vagt. Jeg har ikke nævnt noget 
om gargoylen til Veronika, da jeg ikke er sikker på, om det blot er noget 
der er foregået i min fantasi. Jeg passer i stedet på at jeg ikke kommer alt 
for tæt på en af disse figurer. 

Om aftenen sidder jeg og læser højt for Oskar i et af Fafners gæstevæ-
relser. På det tidspunkt forsvinder alle dagens bekymringer og gøremål, 
og kun det litterære univers eksisterer. I dag er vi i gang med slutningen 
på en ekstra god bog, og jeg forsvinder helt ind i bogens univers, og duk-
ker først frem igen ved bogens slutning. Da jeg ser op på Oskar bliver 
mine øjne runde, og jeg kan ikke sige noget i adskillige minutter. Oskar 
sidder og lytter til historien i en lyserød fløjlslænestol. På skødet sidder 
den lille gargoyle som jeg tidligere har stiftet bekendtskab med. Han sid-
der med benene over kors og hagen tænksomt hvilende i sine hænder, 
mens han lytter til historien. 

”Jeg ser du har fået en ny ven, Oskar.” 
”Ja, han er lige så glad for historier som vi er.” Et kort øjeblik overvejer 

jeg om den lille djævleagtige fyr kan forstå hvad jeg siger til ham, men så 
går det op for mig, at han jo har siddet og lyttet til vores historie. Og jeg 
beslutter mig for at lære ham noget bedre at kende. 

”Hvorfor bed du mig?” 
”Fordi du var lige ved at vælte mig.” 
”Hvad hedder du?” 
”Gekida.” Den lille fyr sidder og kigger direkte på mig, ikke mere end 

20 centimeter høj, mørkegrøn og med gedebukkehorn. 
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”Kan du ikke selv fortælle nogle historier?” 
”Hvad mener du med det?” 
”Kan du ikke fortælle en historie som du selv finder på?” 
Jeg sidder og kigger ned på Gekida og synes at han er noget næsvis. 

Men det lille smil om hans mund får mig alligevel til at tage udfordrin-
gen op, og da Oskar nu også beder om en historie, får det mig til at søge 
i min hukommelse. ”OK, vil I gerne høre historien om hvordan det gik 
dengang onkel Fafner for første gang besøgte os?” 

Gekida nikker ivrigt, og Oskar sætter sig ekstra godt til rette i den ly-
serøde lænestol. Mens jeg fortæller historien, kigger jeg ud af vinduet. 
Og da jeg atter retter mit blik mod Oskar og Gekida, er de begge faldet 
i søvn. 

Næste morgen sover vi længe og henter friskt morgenbrød fra den lokale 
bager. Oskar, Veronika og Nicholas vil gerne ud og se på byen, mens jeg 
beslutter mig for at blive hjemme og slappe af og tilbringe nogen tid sam-
men med Fafner. Jeg sidder i Fafners stue mens han læser avis. At læse 
avis er noget af det Fafner holder mest af, så efter en halv time beslutter 
jeg mig for at tale til Fafner ”igennem” avisen. 

”Fafner, dine gargoyler virker meget levende.” 
”Ja, jeg har også udvalgt dem med omhu.” 
Jeg sidder og tygger på mit rundstykke mens jeg overvejer det svar som 

jeg har fået fra den anden side af avisen. Jeg tygger af munden og tager 
mod til mig og spørger en gang til. ”Oskar er meget glad for specielt en 
af dine gargoyler.” 

”Ja, mange børn kan godt lide gargoyler.” 
Igen sidder jeg og tænker lidt over svaret fra den anden side af avisen. 

Jeg beslutter mig for at prøve en tredje gang. ”Den ene gargoyle er meget 
glad for at få fortalt historier.” 
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Endelig lægger Fafner avisen ned og ser på mig. 
”Er det den lille fyr der sidder på bogreolen inde i gæsteværelset du 

taler om?” 
Jeg nikker og synker en klump i halsen. Fafner tager brillerne af og ser 

på mig med en alvorlig mine. 
”Jeg ser at du har opdaget min hemmelighed.” 
Fafner sidder og fingerer lidt ved sine briller, inden han fortsætter. 
”Gekida var den figur i min samling som jeg holdt mest af, og jeg øn-

skede at han var levende. Jeg har jo ingen børn må du forstå.” 
Jeg ser over på Fafner og kan ikke lade være med at fokusere på den 

måde Fafner bliver ved med at fingerere ved sine briller på. Det giver 
ham en ydmyghed som jeg aldrig har set hos ham før. 

”Det bekymrer mig faktisk hvad der skal ske med den lille fyr og Enig-
ma for den sags skyld, når jeg ikke længere kan tage mig af dem.” 

Med en let rystende hånd tager Fafner en tår af den spinkle tekop. 
”Emma, vil du og Oskar tage dig af dem når jeg ikke kan længere?” 
Fafner ser på mig med et ydmygt og bedende ansigtsudtryk. Jeg tænker 

på hvordan det vil være at have disse to mytiske væsner boende, og når 
frem til, at det vel ikke kan være så slemt. 

”Selvfølgelig vil vi da gerne det,” siger jeg og kigger over på Enigma der 
ligger med lukkede øjne på toppen af bogreolen med det ene forben stik-
kende ud over bogreolen, og halen hængende ned langs bogreolen. 

”Hvor har du fået Enigma fra?” 
”Fra en gammel kone. En heks hvis du spørger mig.” 
Fafner smiler sit ironiske smil, og nægter at komme mere ind på det 

emne. 
”Hvad så med gargoylen, hvor har du fået ham fra?” 
”Gekida er af fransk oprindelse. Jeg købte ham i Paris. Men hvis du 

spørger mig hvordan han blev levende, så er det en helt anden historie.” 
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Fafners selvtilfredse mine fortæller mig, at det ikke bliver i dag, jeg får 
ham til at fortælle om hvordan han fik vakt Gekida til live. Jeg beslutter 
derfor at gå over til et andet emne. 

”Fafner, vi har brug for din hjælp til at finde en bog om engle.” 
”Ja, hvad hedder den, og hvem har skrevet den?” 
”Det er det der er problemet. Det ved jeg ikke. Det eneste jeg ved er, at 

den muligvis er fra 1600-tallet.” 
”Det er ikke meget du har at gå efter.” 
”Det ved jeg godt. Min eneste trøst er, at der nok ikke findes så mange 

bøger fra 1600-tallet, og at den måske er at finde på Det Kongelige Bib-
liotek. Fafner, vil du ikke gå med mig hen på Det Kongelige Bibliotek? 
Jeg ved at du færdes hjemmevant der.” 

”Jo, det kan jeg vel nok. Hvornår skal det være?” 
”Hvad med i morgen?” 
Fafner ser på mig og smiler. 
”I morgen er en aftale. Vi går herfra klokken ti.”

Ved totiden vender Oskar, Nicholas og Veronika hjem. De ser synligt 
oplivede ud efter deres tur i byen, og specielt Nicholas ser veltilfreds ud. 
Han hiver mig til side ude i gangen og bekendtgør, at han har fået mig og 
Oskar ind på en engleskole. Faktisk på en af de fineste af slagsen, Aslak, 
opkaldt efter skolens grundlægger. 

”Hvordan gjorde du det?” 
”Man har vel kontakter,” smiler Nicholas, ”og I skal starte i dag.” 
”I dag. Hvorfor i dag?” 
”Kære Emma, der er jo ingen grund til at spilde tiden.” 
 




