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Uden en vis sødme i bunden,
Hvad er en tærte så i grunden?

W IL L I A M K I NG : THE ART OF COOKERY

2284-Punktum-Hævneren-fra-Ulster.indd   7 12-05-2010   15:16:29



Malplaquet Farms

FLODEN EFON

FLODEN EFON

TRÆDE! 
STENENE

HIGH ROAD

MOD BUCKSHAW 
"1 MIL#MOD HINLEY

STENMUR KIRKE! 
GÅRDEN

ST. 
TANCRED 

KIRKE

SOGNE! 
GÅRDEN

PRÆSTE!
GÅRDEN

SUMP! 
OMRÅDE

HAVE

DEN  
KUNSTIGE SØ

BUSKSHAW

BISHOP’S
LACEY

MULFORD! 
PORTEN

2284-Punktum-Hævneren-fra-Ulster.indd   8 12-05-2010   15:16:32



FON

FLODEN EFON

HIGH STREET MOD DODDINGSLEY O
G

 R
O

O
K

’S
 E

N
D

  B
O

A
T

A
L

L
E

Y
LO

W
 L

A
N

E

C
A

T
E

R
 S

T
R

E
E

T

S
H

O
E

 S
T

R
E

E
T

D
E

N
 G

A
M

LE
 T

RÆKSTI

DE 13
ANDRIKKER

GRAV! 
SKURET

BIBLIO! 
TEKET

WILLOW
VILLA

MP! 
DE

BISHOP’S  
LACEY
& omegn

2284-Punktum-Hævneren-fra-Ulster.indd   9 12-05-2010   15:16:34



2284-Punktum-Hævneren-fra-Ulster.indd   10 12-05-2010   15:16:34



11

KAPITEL 1

Der var bælgravende mørkt inde i skabet. De havde skubbet 
mig derind og låst døren. Jeg trak vejret dybt gennem næsen 
og kæmpede desperat for at holde hovedet koldt. Jeg forsøgte 
at tælle til ti, hver gang jeg åndede ind, og til otte hver gang 
jeg langsomt lod luften sive ud i mørket. Heldigvis havde de 
puttet tørklædet så langt ind i munden på mig, at mine næse-
bor var frie, og jeg kunne trække den ene mundfuld indeluk-
ket luft efter den anden ned i lungerne.
 Jeg forsøgte at bore mine fingernegle op under silketørklæ-
det, der var bundet om mine hænder på ryggen af mig, men 
eftersom jeg altid gnavede neglene helt ned, kunne jeg ikke få 
fat. Da de strammede knuden, havde jeg heldigvis husket at 
presse mine fingerspidser sammen, så de dannede ti små støt-
tepunkter og holdt mine håndflader adskilt.
 Jeg vendte og drejede mine håndled og pressede dem sam-
men, indtil jeg kunne mærke stoffet give sig. Så brugte jeg 
tommelfingrene til at skubbe tørklædet ned, indtil knuden 
var mellem mine håndflader, og så til sidst mellem mine fing-
re. Jeg var aldrig sluppet løs, hvis de havde været lidt kvikkere 
og havde bundet mine tommelfingre sammen. Sikke nogle 
tumper.
 Da mine hænder endelig var fri, var det nemt nok at få 
kneb len ud af munden.
 Så gjaldt det døren. Men først måtte jeg sikre mig, at de ikke 
lå på lur og ventede. Så jeg satte mig på hug og spejdede ud 
gennem nøglehullet. Gudskelov havde de taget nøglen med. 
Der var ingenting at se. Bortset fra de evindelige skygger, alt 
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ragelset og nipstingene var det aflange loftsrum tomt. Kysten 
var klar.
 Inde bagerst i skabet rakte jeg hånden op over hovedet 
og skruede et stykke ståltråd af fatningen. Ved at stikke den 
krumme ende ind i nøglehullet og bøje den anden kunne jeg 
lave en L-formet krog, som jeg stak ind i den ældgamle lås. Ef-
ter en smule lirken og dirken lød der et tilfredsstillende klik. 
Det var næsten for let. Døren svingede op, og jeg var fri.

Jeg sprang ned ad den store stentrappe til hallen. Ved døren 
ind til spisestuen tøvede jeg et kort sekund for at skubbe mine 
rottehaler tilbage over skulderen, hvor de hørte hjemme.
 Far insisterede på, at middagen skulle serveres på slaget hel 
og indtages ved det kæmpestore egetræsbord, akkurat som da 
mor levede.
 “Er Ophelia og Daphne ikke kommet ned endnu, Flavia?” 
spurgte han irriteret, idet han så op fra den seneste udgave af 
The British Philatelist, der lå opslået ved siden af hans tallerken 
med kød og kartofler.
 “Jeg har ikke set dem i evigheder,” svarede jeg.
 Det var sandt. Jeg havde ikke set dem. Ikke siden de kneb-
lede mig, gav mig bind for øjnene, slæbte mig svinebundet op 
ad trappen til loftet og låste mig inde i skabet.
  Far skulede til mig over sine briller i de obligatoriske fire 
sekunder, før han med en mumlen endnu en gang vendte op-
mærksomheden mod sine klistrede skatte.
 Jeg sendte ham et stort smil: Et smil så bredt, at man kunne 
se metalbøjlen på mine indespærrede tænder. Selvom min 
mund lignede skelettet af et luftskib, kunne far godt lide at 
blive mindet om, at han fik noget for pengene. Men denne 
gang var han for optaget til at lægge mærke til det.
 Jeg tog låget af vores grøntsagsskål i Spodeporcelæn og 
skovlede en stor portion ærter op fra dens sommerfugle- og 
hindbærmalede dybder. Jeg brugte kniven som lineal og gaf-
len til at stikke med og fik dermed omhyggeligt manøvreret 
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ærterne rundt, så de lå systematisk på rad og række tværs 
over min tallerken: Række efter række af små grønne kugler, 
placeret med en præcision, der ville have glædet selv den 
mest pernitne schweiziske urmager. Så spiddede jeg den før-
ste ært i nederste venstre hjørne med gaffelen og puttede den 
i munden.
 Det var alt sammen Ophelias fejl. Hun var trods alt sytten 
og kunne derfor forventes at udvise bare en lille smule af 
den modenhed, hun som voksen ville komme i besiddelse 
af. Det var ganske enkelt døduretfærdigt, at hun havde rottet 
sig sammen med Daphne, som var tretten. Tilsammen var de 
tredive år. Tredive år! – mod mine elleve. Det var ikke bare 
usportsligt, det var direkte råddent. Og det lugtede langt væk 
af hævn.

Næste morgen var jeg travlt optaget af flasker og kolber i mit 
kemilaboratorium på øverste etage i østfløjen, da Ophelia 
uden nogen form for advarsel brasede ind.
 “Hvor er min perlehalskæde?”
 Jeg trak på skuldrene. “Jeg er ikke ansvarlig for dine nips-
ting.”
 “Jeg ved, du tog den. Mintpastillerne, der lå i min under-
tøjsskuffe, er også væk, og jeg har bemærket, at alle de mint-
pastiller, der forsvinder her i huset, altid ender i samme be-
skidte lille mund.”
 Jeg justerede flammen på min bunsenbrænder, der stod un-
der et cylinderglas med en rødlig væske. “Hvis du insinuerer, 
at min personlige hygiejne ikke møder samme høje standard 
som din, kan du rende mig.”
 “Flavia!”
 “Jamen, det kan du altså. Jeg er træt af at blive bebrejdet 
alting, Feely.”
 Men min retfærdige harme var kortvarig, for nu stirrede 
Ophelia nærsynet ned i det rubinrøde glas, hvor væsken net-
op var begyndt at boble.
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 “Hvad er det for noget fedtet stads i bunden?” Hendes lan-
ge manicurerede negl bankede let på glasset.
 “Det er et eksperiment. Pas på, Feely, det er syre!”
 Ophelia blev ligbleg. “Det er mine perler! Det var mamas!”
 Ophelia var den eneste af Harriets døtre, der kaldte hende 
‘mama’: Den eneste af os, der var gammel nok til at kunne 
huske kvinden af kød og blod, der bar os i sit skød. Et faktum, 
Ophelia elskede at minde os om. Harriet døde i en bjergbe-
stigningsulykke, da jeg var bare ét år gammel, og hun blev 
sjældent omtalt på Buckshaw.
 Var jeg misundelig på Ophelias minder? Var jeg vred over, 
at hun havde dem? Det tror jeg ikke. Det lå langt dybere end 
som så. Af besyndelige årsager foragtede jeg faktisk Ophelias 
minder om vores mor.
 Jeg kiggede langsomt op fra mit arbejde, så de runde linser 
på mine briller kastede et blitzlignende lys efter hende. Jeg 
vidste, at Ophelia fik en rædsom fornemmelse af at være i sel-
skab med en gal tysk videnskabsmand fra en Gaumont-film, 
hver gang jeg gjorde sådan.
 “Bæst!”
 “Heks!” svarede jeg igen. Men ikke før Ophelia var drejet 
om på hælen og stormet ud af døren på en – efter min me-
ning – ret elegant facon.
 Straffen skulle jeg ikke vente længe på, men det skulle jeg 
nu aldrig, når det gjaldt Ophelia. Hun var ikke typen, der 
lagde langsigtede planer, og ligesom jeg gik ind for at lade 
hævnens suppe simre, til den var helt perfekt.
 Efter middagen, da far havde trukket sig tilbage til sit trygge 
arbejdsværelse for at godte sig over sine små papirhoveder, 
lagde Ophelia pludselig og helt roligt sølvkniven, som hun 
undulatagtigt havde siddet og spejlet sig i det sidste kvarter. 
Uden indledning sagde hun: “Jeg er faktisk slet ikke din søster 
i virkeligheden … det er Daphne heller ikke. Det er derfor, vi 
slet ikke ligner dig. Det er garanteret aldrig gået op for dig, at 
du er adopteret.”
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 Det klirrede højlydt, da jeg tabte skeen.
 “Det er ikke rigtigt. Jeg ligner Harriet på en prik. Det siger 
alle.”
 “Det var netop på grund af den slående lighed, at hun valg-
te dig på Hjemmet for Ugifte Mødre.”
 “Hvordan kunne vi ligne hinanden, når hun var voksen, 
og jeg var en lille baby?” Man kunne ikke beskylde mig for at 
være langsom i optrækket.
 “Fordi du lignede hende på hendes egne babybilleder. Her-
regud, hun tog dem endda med og holdt dem op ved siden af 
dig for at sammenligne.”
 Jeg forsøgte at appellere til Daphne, som sad med næsen 
begravet i en læderindbunden udgave af Slottet i Otranto. “Det 
er ikke rigtigt, vel Daffy?”
 “Det er jeg bange for,” svarede Daphne uinteresseret og 
vendte en pergamenttynd side. “Far har altid sagt, at det ville 
komme som et chok, når du hørte det, og vi måtte love ikke 
at sige noget. I hvert fald til du var fyldt elleve. Han fik os til at 
sværge.”
 “En grøn Gladstone-taske,” sagde Ophelia. “Jeg så det med 
mine egne øjne. Jeg så til, mens mama puttede sine baby-
billeder ned i en grøn Gladstone-taske og tog den med over 
til børnehjemmet. Selvom jeg kun var seks år, næsten syv, så 
glemmer jeg aldrig synet af hendes hvide hænder ... der greb 
om messingspænderne.”
 Jeg sprang op og flygtede grædende ud af lokalet. Jeg tænk-
te slet ikke på giften før næste morgen ved morgenbordet.
 Som med alle ondskabsfulde planer var denne såre simpel.

Buckshaw havde været hjem for de Luce-familien siden ti-
dernes morgen. Den nuværende georganske bygning blev 
bygget som erstatning for den elisabetanske original, der 
i sin tid blev brændt ned til grunden af landsbyboere, der 
mistænkte familien de Luce for at være af protestantisk over-
bevisning. At vi havde været hengivne katolikker i fire hund-
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rede år, og stadig var det, spillede ingen rolle for Bishop’s 
Laceys fanatiske borgerskab. ‘Det gamle hus’, som det blev 
kaldt, gik op i flammer, og det nye hus knejsede nu på tredje 
århundrede.
 Senere blev Antony og William de Luce uenige om Krim-
krigen, og som konsekvens heraf blev linjerne i den originale 
bygning fuldstændig brudt. De tilføjede hver især efterfølgen-
de en fløj – William fik bygget østfløjen, og Antony fik bygget 
vestfløjen.
 De to brødre isolerede sig i hver deres fløj og forbød hver 
især den anden at krydse den sorte linje, der blev optegnet 
ned gennem huset, fra vestibulen, gennem hallen og hele ve-
jen igennem til butlerens toilet bag trappen. De to gule victo-
rianske murstenstilbygninger stod i en spids vinkel ud fra ho-
vedhuset, som en engel med stækkede vinger. I mine øjne fik 
dette de høje vinduer og skodder på Buckshaws georgianske 
facade til at ligne en overrasket, snerpet gammel tante med en 
alt for stram knold i nakken.
 Langt senere fik en anden de Luce, Tarquin – eller Tar, som 
han blev kaldt – et opsigtsvækkende nervesammenbrud, 
smadrede dermed en lovende karriere inden for kemien og 
blev sendt hjem fra Oxford om sommeren det år, Dronning 
Victoria fejrede sit 25 års jubilæum.
 Tars overbærende far, der var dybt bekymret for sin søns 
ustabile helbred, sparede ikke på noget, da han fik udstyret 
et laboratorium til ham på øverste etage i østfløjen: Et labo-
ratorium fyldt med tyskproducerede kolber og mikroskoper, 
et spektroskop, en messingvægt fra Lucerne og et komplekst 
mundblæst Geissler-rør, hvorpå Tar kunne fastsætte elektriske 
spoler og studere, hvordan forskellige gasser fluorescerer.
 På et skrivebord ved vinduet stod et Leitz-mikroskop. Mes-
singdelene strålede stadig, som da det i sin tid blev fragtet 
med hestevogn fra toget i Buckshaw Halt. Spejlet kunne vink-
les således, at det opfangede morgensolens første stråler, og 
det var forsynet med en petroleumslampe fra Davidson & Co. 
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i London i tilfælde af overskyede dage, eller hvis man ville 
bruge det om aftenen.
 Der stod endda et leddelt skelet på hjul, som Tar fik som 
tolvårig af den kendte naturalist Frank Buckland, hvis far hav-
de spist Kong Louis XIV’s mumificerede hjerte.
 Tre af laboratoriets vægge var dækket fra gulv til loft af glas-
skabe. I to af dem stod række efter række af glas og krukker 
med kemikalier, alle forsynet med pertentligt udfyldte etiket-
ter, skrevet af Tar de Luce, der i sidste ende havde snydt skæb-
nen og overlevet dem alle. Han døde i 1928 i en alder af 60, 
midt i sit kemiske kongerige. Han blev fundet en morgen af 
sin husholderske, med det ene øje stadig stirrende gennem 
linsen på sit elskede Leitz-mikroskop. Man sagde, at han var i 
færd med at studere dekompositionen af dinitrogenpentoxid. 
Hvis dette var sandt, var det den første dokumenterede forsk-
ning af en kemisk reaktion, der senere ville føre til udviklin-
gen af atombomben.
 Onkel Tars laboratorium havde stået aflåst i mange støvede 
år, indtil det, far kaldte mine “sære evner”, havde manifesteret 
sig, og jeg gjorde krav på det.
 Jeg fik stadig kuldegysninger ved tanken om den regnfulde 
efterårsdag, hvor jeg fik øjnene op for kemiens vidunderlige 
verden.
 Jeg legede, at jeg var en kendt alpinist, og var netop i færd 
med at bestige bogreolerne i biblioteket, da min fod gled, og 
en tung bog faldt ned på gulvet. Da jeg samlede den op for 
at glatte dens krøllede sider ud, så jeg, at den var fyldt med 
ord og snesevis af tegninger. På flere af dem var der afbildet 
fritsvævende hænder, der hældte væsker ned i sære glasbehol-
dere, som mest af alt lignede underlige musikinstrumenter fra 
en anden verden.
 Bogens titel var An Elementary Study of Chemistry, og i løbet 
af få minutter havde jeg lært, at ordet jod kommer fra et ord, 
der betyder ‘violet’, og at navnet brom er afledt af et græsk 
ord, der betyder ‘stank’. Det var lige præcis den slags ting, jeg 

2284-Punktum-Hævneren-fra-Ulster.indd   17 12-05-2010   15:16:34



18

havde brug for at vide! Jeg stak den tykke røde bog ind under 
min sweater og tog den med ovenpå. Det var først senere, at 
jeg opdagede navnet H. de Luce skrevet på forsatsbladet. Bo-
gen havde tilhørt Harriet.
 Det varede ikke længe, før jeg ved enhver given lejlighed 
var fordybet i dens sider, og mange aftener kunne jeg slet ikke 
vente, til jeg skulle i seng. Harriets bog var blevet min hem-
melige ven.
 Den beskrev alle alkalimetallerne: metaller med skønne nav-
ne som litium og rubidium; jordalkalimetaller såsom stronti-
um, barium og radium. Jeg jublede højlydt, da jeg læste, at det 
var en kvinde, Madame Curie, der havde opdaget radium.
 Og så var der giftgasserne: Fosfin, arsin (som er så giftig, at 
en enkelt boble er dødelig), dinitrogentetraoxid, svovlbrinte 
... listen var endeløs. Jeg var i den syvende himmel, da jeg 
fandt ud af, at der fandtes præcise vejledninger for, hvordan 
man sammensatte disse kemiske forbindelser.
 Da jeg først havde lært at forstå reaktionsskemaer som 
K4FeC6N6 + 2 K = 6KCN + Fe (som beskriver, hvad der sker, 
når kaliumferrocyanid opvarmes sammen med kalium for at 
producere kaliumcyanid), var mulighederne uendelige: Det 
var som at have fundet en kogebog, der havde tilhørt skovens 
gamle heks.
 Det, der fascinerede mig mest, var, at hele skaberværket 
blev holdt sammen af usynlige kemiske bindinger. Jeg fandt 
en uforklarlig trøst i det faktum, at der et eller andet sted 
fandtes stabilitet, selvom vi ikke kunne se det i vores verden.
 I starten så jeg ikke forbindelsen mellem bogen og det ned-
lagte laboratorium, jeg havde opdaget som barn. Men da jeg 
endelig forstod det, var det, som om mit liv blev vakt til live 
– hvis det giver mening.
 Her i onkel Tars laboratorium stod række efter række af 
de kemibøger, han hengivent havde samlet, og jeg opdagede 
hurtigt, at jeg kunne forstå de fleste af dem, hvis jeg gjorde 
mig lidt umage.
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 Derefter fulgte de simple eksperimenter. Jeg forsøgte at føl-
ge instruktionerne nøje. Dermed ikke sagt, at der ikke var et 
par uheld og eksplosioner, men det behøver vi ikke komme 
nærmere ind på.
 Som tiden gik, blev mine notesbøger tykkere og tykkere. 
Mit arbejde blev mere og mere sofistikeret i takt med afslørin-
gen af den organiske kemis mysterier, og med min nyfundne 
viden frydede jeg mig over, hvad der så let kunne udvindes fra 
naturen.
 Min primære lidenskab var gift.

Jeg huggede mig vej gennem bladene med en vandrestok af 
bambus, som jeg havde hugget fra elefantfodparaplyholderen 
i entreen. Omme i køkkenhaven havde de høje røde mure 
endnu ikke lukket solens varme ind; alt var stadig drivvådt 
efter nattens regn.
 Jeg kæmpede mig gennem resterne af sidste års uklippede 
græs og stak stokken i jorden langs muren, indtil jeg fandt, 
hvad jeg søgte: En lille plet af lyse blade, hvis højrøde glans 
gjorde deres tredelte klynger lette at se blandt de andre blad-
ranker. Jeg tog et par bomuldshavehandsker på, jeg havde 
stukket ned i bæltet, og fløjtede højt ‘Bibbidi-Bobbidi-Boo’, 
idet jeg gik i gang med arbejdet.
 Senere da jeg igen befandt mig i mit sanctum sanctorum, mit 
allerhelligste – en herlig vending, jeg var stødt på i en bio-
grafi af Thomas Jefferson og øjeblikkeligt havde taget til mig 
– lagde jeg de kulørte blade ned i en destillerkolbe og beholdt 
handskerne på, indtil bladene var proppet godt og grundigt 
ned i kolben. Nu kom min yndlingsdel.
 Jeg satte en prop i kolben og forbandt den ene ende med 
en flaske fyldt med kogende vand og den anden med et snoet 
kondenseringsrør, hvis åbne ende hang ud over et tomt cylin-
derglas. Vandet kogte voldsomt, og jeg så til, mens dampen 
fandt vej til kolben med bladene. Da dampen fik de bittesmå 
hulrum mellem bladenes celler til at åbne sig, begyndte de at 
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krølle sammen og blive bløde, og de olier, der var den levende 
plantes essens, blev frigjort.
 Det var sådan, de gamle alkymister havde udøvet deres 
kunst: ild og damp, damp og ild. Destillation.
 Hvor jeg dog elskede det.
 Destillation. Jeg sagde det højt. “De-stil-la-tion!”
 Jeg så til med ærefrygt, da dampen kølede ned og konden-
serede i det snoede rør, og vred henrykt hænderne, da den 
første klare dråbe hang i luften og derefter landede med et 
‘plask!’ i den ventende beholder.
 Da al vandet var kogt væk, og processen var færdig, sluk-
kede jeg for flammen, hvilede hagen i hænderne og så til med 
fascination, mens væsken i cylinderglasset fordelte sig i to lag: 
det klare destillerede vand i bunden og en lys gullig væske 
øverst. Dette var den livsvigtige olie fra bladene. Den kaldes 
urushiol og bliver blandt andet brugt til at fremstille lak.
 Jeg stak hånden i lommen på min trøje og tog et skinnende 
gyldent rør frem. Jeg skruede låget af og kunne ikke holde 
smilet tilbage, da den røde spids kom til syne. Det var Ophe-
lias læbestift, som jeg havde tilranet mig fra skuffen i hen-
des toiletbord sammen med perlerne og mintpastillerne. Og 
 Feely – miss snotklud – havde ikke engang opdaget, at den var 
væk.
 Ved tanken om, at jeg var i besiddelse af mintpastillerne, 
proppede jeg én i munden og knasede den med kindtænder-
ne.
 Selve stiften var nem nok at få ud, og jeg tændte endnu en 
gang for bunsenbrænderen. Det krævede kun en svag flamme 
at reducere den voksagtige læbestift til en klæbrig masse. Hvis 
Feely dog bare vidste, at læbestift er lavet af fiskeskæl, tænkte 
jeg, så ville hun nok være knap så ivrig efter at smøre stadset 
på læberne. Må huske at fortælle hende det. Jeg smilede. Se-
nere.
 Jeg sugede et par millimeter af den destillerede olie op af 
cylinderglasset med en pipette og lod forsigtigt dråbe efter 
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dråbe dryppe ned i den mudrede klump af smeltet læbestift, 
hvorefter jeg energisk rørte rundt i massen med en træspatel.
 For tyndt, tænkte jeg, rakte ud efter et glas og tilføjede en 
klat bivoks for at gøre konsistensen tykkere.
 På med handskerne igen – nu var det tid til at bruge jern-
støbeformen til patroner, som jeg havde snuppet i Buckshaws 
omfattende skydevåbensamling.
 Hvor pudsigt, at en smeltet læbestift har præcis samme 
størrelse som en .45 kaliber kugle. Vældig nyttig information. 
Det ville jeg overveje yderligere i aften, når jeg lå trygt i min 
seng. Lige nu havde jeg for travlt.
 Jeg lirkede forsigtigt den gendannede røde læbestift ud af 
formen. Afkølet under rindende vand passede den igen per-
fekt i det lille guldhylster.
 Jeg skruede stiften op og ned flere gange for at sikre mig, 
at den virkede, og satte derefter låget på igen. Feely sov altid 
længe og ville helt sikkert stadig sidde og hænge over morgen-
maden.

“Hvor er min læbestift, dit lille svin? Hvad har du lavet med 
den?”
 “Den ligger i din skuffe,” svarede jeg. “Jeg så den, da jeg 
huggede dine perler.”
 Flankeret af to søstre havde jeg i mit korte liv af ren og skær 
nødvendighed udviklet mig til en sand mester i bedrag.
 “Den ligger ikke i min skuffe. Jeg har lige kigget, og den er 
der ikke.”
 “Havde du dine briller på?” spurgte jeg med et smørret grin.
 Selvom far havde sørget for, at vi alle fik briller, nægtede 
Feely at gå med sine. I mine var der nærmest kun vinduesglas, 
og jeg brugte dem udelukkende i mit laboratorium som be-
skyttelsesbriller, eller hvis jeg havde brug for medfølelse.
 Feely hamrede begge hænder i bordet og stormede ud af 
værelset.
 Jeg skovlede ufortrødent min anden portion Weetabix ind.
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 Senere skrev jeg i min notesbog:
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Jeg kunne sagtens være tålmodig.

Mrs. Mullet var lavstammet og grå og rund som en møllesten, 
og jeg var overbevist om, at hun så sig selv som en person i et 
digt af A. A. Milne. Hun stod i køkkenet og bagte en af sine be-
tændte vaniljecremetærter. Som sædvanlig måtte hun kæmpe 
med det store Aga-komfur, der dominerede det trange køkken.
 “Åh, miss Flavia! Kom her og hjælp mig med ovnen, kære 
barn.”
 Men før jeg kunne svare, stod far bag mig.
 “Flavia, jeg må tale med dig.” Hans alvorstunge stemme 
lagde sig tungt over mine skuldre, som en dybhavsdykkers 
blyvægte.
 Jeg kastede et hurtigt blik på mrs. Mullet for at se hendes re-
aktion. Hun stak altid halen mellem benene, hvis hun anede 
den mindste smule ubehag. Engang rullede hun sig ligefrem 
ind i et gulvtæppe, fordi far havde hævet stemmen, og næg-
tede at rulle sig ud igen, før vi tilkaldte hendes mand.
 Hun lukkede forsigtigt ovnen, som var den lavet af det fine-
ste porcelæn.
 “Jeg må hellere se at komme af sted,” sagde hun. “Froko-
sten står i ovnen.”
 “Tak, mrs. Mullet,” sagde far. “Vi skal nok klare den.” Det 
gjorde vi jo altid.
 Hun åbnede køkkendøren og hvinede pludselig som en 
skræmt grævling.
 “Åh, du gode gud! De må meget undskylde, oberst de Luce, 
men du gode gud!”
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 Far og jeg måtte puffe hende til side for overhovedet at kun-
ne se noget.
 Det var en fugl, en sneppe, og den var død. Den lå på ryg-
gen på vores dørtrin, med de stive vinger spredt ud som en 
lillebitte flyveøgle, ubehagelige mælkeagtige øjne og et langt 
sort, sylespidst næb, der pegede lige op i luften. Der sad noget 
på spidsen af næbbet, som blafrede lidt i brisen. Et lille stykke 
papir.
 Nej, ikke et stykke papir, et frimærke.
 Far bøjede sig ned for at se nærmere på det og gispede så 
sagte. Pludselig tog han sig til halsen, hænderne rystede som 
espeløv, og han blev ligbleg i ansigtet.
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KAPITEL 2

Det løb mig koldt ned ad ryggen. Først troede jeg, han havde 
fået et hjerteanfald, sådan som stillesiddende fædre er tilbø-
jelige til. Det ene øjeblik siger de, at man skal huske at tygge 
sin mad 29 gange, og det næste læser man om dem i The Daily 
Telegraph:

Calderwood, Jabez, præstegården, Frinton. Døde plud-
selig i sit hjem lørdag d. 14. i denne måned. 51 år gam-
mel. Ældste søn af osv. … osv. … osv. … overlevet af 
døtrene Anna, Diana og Trianna …

Calderwood, Jabez og folk som ham havde for vane at fare til 
himmels og efterlade en masse trøstesløse døtre, som måtte 
klare sig selv.
 Havde jeg ikke allerede mistet én forælder? Far kunne da 
ikke finde på at gøre noget så frygteligt?
 Eller kunne han?
 Nej. Nu rakte han ud efter sneppen på dørtrinnet og forsøg-
te samtidig højlydt at trække vejret gennem næsen som en an-
den trækhest. Da han forsigtigt løftede frimærket af den døde 
fugls næb, mindede hans fingre mig om en lang hvid pincet. 
Derefter stak han hurtigt den lille gennemhullede stump ned 
i lommen på sin vest. Han pegede skælvende på det lille ka-
daver.
 “Fjern den tingest, mrs. Mullet,” sagde han med en an-
strengt stemme, der lød, som om den tilhørte en fremmed.
 “Du godeste, oberst de Luce,” udbrød mrs. Mullet. “Du go-
deste, hr. oberst, jeg tror ikke … jeg mener …”
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 Men han var allerede trampet ind i sit arbejdsværelse, pru-
stende og stønnende som et godstog.
 Jeg flygtede op på mit værelse, mens mrs. Mullet med hån-
den for munden ledte efter fejebakken.

Værelserne på Buckshaw var enorme og dunkle som fabriks-
haller, og mit, som lå i sydfløjen (eller Tar-fløjen, som vi 
kaldte den), var det største af dem alle. Det victorianske tapet 
(sennepsgult, stænket med blodrøde snorlignende klatter) fik 
det til at virke meget større: en kold, forblæst, grænseløs øde-
mark. Selv om sommeren var turen tværs gennem værelset 
over til servanten en oplevelse, som selv Robert Falcon Scott 
fra Discovery-ekspeditionen ville have fundet afskrækkende. 
Dette var bare én af grundene til, at jeg opgav at vaske mig og 
bare kravlede direkte op i min himmelseng. Der kunne jeg 
sidde i skrædderstilling med et uldtæppe om skuldrene og 
tænke over livet.
 Jeg tænkte blandt andet på dengang, jeg skrabede prøver af 
mit gulsotlignende tapet med en smørkniv. Det var på grund 
af Daffys begejstrede genfortælling af én af A. J. Cronins bø-
ger, hvor en eller anden stakkel blev syg og døde, fordi ved-
kommende sov i et værelse, hvor der var brugt arsenik til at 
indfarve tapetet med. Fuld af håb gik jeg op på laboratoriet 
med mine prøver for at analysere dem.
 Ingen Marsh-test til mig, tak! Jeg foretrak den metode, hvor 
man først konverterede arsenikken til sin trioxide-form og 
derefter opvarmede det med natriumacetat for at producere 
cacodyloxid. Dette var ikke alene én af de giftigste substan-
ser i verden, men én, der desuden havde den fordel, at den 
afgav en usandsynlig ubehagelig lugt: som lugten af råddent 
hvidløg, bare en million gange værre. Dens opdager, Bunsen 
(berømt for brænderen), konstaterede, at bare et enkelt snif af 
stadset ikke alene fik ens hænder og fødder til at snurre, men 
at man tillige udviklede en klam, sort belægning på tungen. 
Åh Gud, hvor er dine skabelser mangfoldige!
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 Du kan nok forestille dig, hvor skuffet jeg blev over at op-
dage, at mine prøver overhovedet ikke indeholdt arsenik. Det 
viste sig, at de var blevet farvet med et simpelt organisk far-
vestof. Højst sandsynligt ét, der var fremstillet fra en ganske 
almindelig Seljepil (Salix caprea) eller et andet harmløst og 
helt og aldeles kedeligt farvestof.
 Af en eller anden grund fik det mig til at tænke på far.
 Hvad var det, der havde skræmt ham sådan ved køkkendø-
ren? Og var det virkelig frygt, jeg havde set i hans øjne?
 Ja, det kunne der vist ikke være tvivl om. Det kunne ikke 
være andet. Jeg var allerede alt for bekendt med hans vre-
de, hans utålmodighed, hans træthed, hans pludselige hu-
mørsvingninger: Alt sammen tilstande, der nu og da gled hen 
over hans ansigt, som skyernes skygger hen over de engelske 
bakker.
 Han var ikke bange for døde fugle, så meget vidste jeg. Jeg 
havde set ham kaste sig over mangen en julegås, mens han 
fægtede med kniv og gaffel som en orientalsk lejemorder. Det 
var vel ikke på grund af fjerene? Eller fuglens døde øjne?
 Det kunne helt sikkert ikke have været på grund af frimær-
ket. Far elskede frimærker; betydeligt højere end sine døtre. 
Harriet var den eneste, han nogensinde havde elsket højere 
end sine fine små stykker papir. Og hun var som sagt død.
 Ligesom sneppen.
 Kunne det være årsagen til hans reaktion?
 “Nej! Nej! Gå væk!” lød det ind gennem mit åbne vindue 
og forstyrrede mine tanker.
 Jeg rystede tæppet af mig og sprang op fra sengen, løb tværs 
gennem værelset og kiggede ned i køkkenhaven.
 Det var Dogger. Han stod med ryggen op ad havemuren 
med de mørke vejrbidte fingre spredt ud mod de falmede 
røde mursten.
 “Lad mig være! Gå væk!”
 Dogger var fars altmuligmand, og han var helt alene nede i 
haven.
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 Det blev hvisket i krogene (af mrs. Mullet. Jeg kan lige så 
godt indrømme det), at Dogger havde overlevet to år i en 
japansk fangelejr. Dette blev efterfulgt af yderligere 13 må-
neders tortur, udsultning, underernæring og slavearbejde på 
Dødens jernbane mellem Thailand og Burma. Man sagde, at 
de havde tvunget ham til at spise rotter.
 “Vær forsigtig, min ven,” havde mrs. Mullet engang sagt til 
mig. “Hans nerver er flossede.”
 Jeg så ned på ham i agurkebedet. På manken af hår, der var 
blevet alt for tidligt hvidt, og som nu strittede lige i vejret, og 
hans øjne, som vendte blindt opad mod solen.
 “Alt er i orden, Dogger,” råbte jeg. “Jeg dækker dig herop-
pefra.”
 Et øjeblik troede jeg ikke, han havde hørt mig, men så 
vendte han langsomt hovedet mod min stemme. Jeg holdt 
vejret. Man ved aldrig, hvad folk kan finde på i den tilstand.
 “Rolig, Dogger,” råbte jeg. “Alt er i orden. De er væk nu.”
 Pludselig blev han helt slap, som om han havde holdt om 
en elektrisk ledning, hvor strømmen netop var blevet slukket.
 “Miss Flavia?” Hans stemme sitrede. “Er det dig, miss Fla-
via?”
 “Jeg kommer ned,” sagde jeg. “Jeg er der straks.”
 Jeg løb ned ad bagtrappen i en rasende fart og ud i køk-
kenet. Mrs. Mullet var taget hjem, men hendes vaniljecreme-
tærte stod og kølede af i det åbne vindue.
 Nej, tænkte jeg. Dogger havde brug for noget at drikke. Fars 
whisky var låst inde i et skab i arbejdsværelset, og ham ville 
jeg ikke forstyrre.
 Heldigvis fandt jeg en kande kold mælk i spisekammeret. 
Jeg skænkede et stort glas og skyndte mig ud i haven.
 “Her, drik det her,” sagde jeg og rakte Dogger glasset.
 Han tog det med begge hænder, stirrede længe på det, som 
om han ikke vidste, hvad han skulle stille op med det, og løf-
tede det så op til læberne. Han drak det hele og rakte mig det 
tomme glas.
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 Et øjeblik så han næsten lyksalig ud, som en af Raphaels 
engle, men det gik hurtigt over.
 “Du har mælkeskæg,” sagde jeg. Jeg rakte ned i agurkebedet 
og rev et stort mørkegrønt blad af, som jeg brugte til at tørre 
ham om munden.
 Der begyndte at komme liv i hans øjne igen.
 “Mælk og agurker ...” sagde han. “Agurker og mælk ...”
 “Gift!” råbte jeg og hoppede op og ned, mens jeg viftede 
med armene som en kylling for at vise, at alt var under kon-
trol. “Dødsens farlig gift!” Og vi grinede begge lidt.
 Han blinkede.
 “Du godeste!” sagde han, mens han så sig omkring, som 
var han en prinsesse, der netop var vågnet af sin dybe søvn. 
“Sikke en dejlig dag, det er gået hen og blevet!”

Far dukkede ikke op til frokost. For en sikkerheds skyld lagde 
jeg øret mod døren ind til arbejdsværelset og lyttede i et par 
minutter, mens han bladrede i sine frimærkealbums og røm-
mede sig periodisk. Nerver, besluttede jeg.
 Ved bordet sad Daphne med næsen begravet i Walpole (Ho-
race), på tallerkenen ved siden af lå hendes agurkesandwich, 
svampet og glemt. Ophelia sukkede konstant, lagde benene 
over kors, først den ene vej og så den anden, og stirrede tomt 
ud i luften. Jeg kunne kun formode, at hun i tankerne pjattede 
med Ned Cropper, som var altmuligmand på kroen De 13 
Andrikker. Hun var alt for optaget af sine hovmodige drøm-
merier til at bemærke, at jeg lænede mig frem for at inspicere 
hendes læber. Hun rakte fraværende ud efter en sukkerknald, 
proppede den i munden og begyndte at sutte på den.
 “Aha,” sagde jeg ud i luften. “Bumserne vil springe ud i 
morgen.”
 Hun kastede sig efter mig, men mine ben var hurtigere end 
hendes luffer.
 I sikkerhed oppe i mit laboratorium skrev jeg i min notes-
bog:
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Jeg kunne ikke sove, selvom klokken var over ti. Normalt går 
jeg ud som et lys, men ikke her til aften. Jeg lå på ryggen med 
hænderne bag hovedet og gennemgik dagen.
 Først var der far. Eller, nej, det er ikke helt rigtigt. Først var 
der den døde fugl på dørtrinnet – og så var der far. Jeg troede, 
jeg havde set frygt i hans blik, men en lille del af min hjerne 
nægtede at tro det.
 I mine øjne – i vores alle sammens øjne – havde far altid 
virket frygtløs. Han havde set en del under krigen; frygtelige 
ting, der aldrig kunne sættes ord på. Han havde overlevet de 
år, hvor Harriet forsvandt og blev erklæret død. Gennem alt 
dette havde han været trofast, pålidelig, stædig og urokkelig. 
Ufatteligt britisk. Ulideligt selvbehersket. Men nu …
 Og så var der Dogger: Arthur Wellesley Dogger for at nævne 
hans fulde patronym (som han kaldte det på sine bedre dage). 
Dogger havde først været fars kammertjener, men da “stilling-
ens fulde omfang” (hans ord, ikke mine) gik op for ham, fandt 
han det “mere acceptabelt” at være hushovmester, så chauffør, 
så Buckshaws altmuligmand og så chauffør igen et kort styk-
ke tid. De seneste måneder var han langsomt faldet i grader-
ne, som et løv falder fra træerne om efteråret, indtil han til sidst 
landede i sin nuværende stilling som gartner, da far donerede 
vores Hillman-stationcar til St. Tancred-kirkens årlige lotteri.
 Stakkels Dogger! tænkte jeg, selvom Daphne havde sagt, at 
jeg aldrig skulle sige den slags om nogen: “Det er ikke alene 
nedladende, det tager heller ikke højde for hvad der kan ske i 
fremtiden,” sagde hun.
 På den anden side, hvem kunne glemme synet af Dogger i 
haven? En stor hjælpeløs mand, der bare stod der med håret 
og værktøjet i uorden, trillebøren væltet om på siden og et 
udtryk i ansigtet som om … som om …
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 En raslen afbrød mine tanker. Jeg vendte hovedet og lyt-
tede.
 Ingenting.
 Den simple sandhed er, at jeg fra naturens side har en utro-
lig skarpsindig hørelse: Far har engang fortalt mig, at det er 
den slags hørelse, der gør, at man kan høre spindelvæv slå 
som hestesko mod muren. Harriet havde også haft så god 
en hørelse, og sommetider forestillede jeg mig, at jeg var et 
mærkeligt levn fra hende: Et par ulegemlige ører, der spøgte i 
Buckshaws gange og hørte ting, der ofte var bedst ikke at høre.
 Men lyt! Der var det igen! En stemme rungede; hård og hul, 
som en hvisken i en tom kagedåse.
 Jeg steg ud af sengen og listede hen til vinduet. Forsigtigt, så 
jeg ikke skubbede til gardinerne, spejdede jeg ned i køkken-
haven. Månen tittede imødekommende frem bag en sky og 
oplyste sceneriet, ligesom den ville have gjort i en førsteklas-
ses produktion af En skærsommernats drøm.
 Men der var intet at se, ud over dens sølvagtige skær blandt 
agurkerne og roserne.
 Så hørte jeg pludselig en stemme: En vred stemme, som en 
bi, der summende og fortvivlet forsøger at flyve igennem et 
lukket vindue.
 Jeg trak en af Harriets japanske silkekåber på (én af de to, 
jeg havde reddet fra Den store udrensning), stak fødderne i de 
indianske mokkasiner, jeg brugte som sutsko, og listede hen 
til trappeafsatsen. Stemmen kom fra et sted indenfor.
 Buckshaw havde to store trapper, der snoede sig som en 
spejlning af hinanden fra første etage ned til stueetagen. De 
stoppede på hver sin side af den sorte linje, som delte hallens 
skakternede gulv i to. Min trappe, fra Tar-fløjen, stoppede i 
den store rungende hall. Bagved – i vestfløjen – kunne man 
finde skydevåbengalleriet, og bag dette fars arbejdsværelse. 
Det var dér, stemmen kom fra. Jeg listede derhen og lagde 
øret mod døren.
 “Bortset fra det, Jacko,” sagde en slesk stemme fra den an-
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den side af trædøren, “hvordan ville du kunne leve videre, 
hvis det blev opdaget? Hvordan ville du kunne fortsætte?”
 I et kvalmende øjeblik troede jeg, at skuespilleren George 
Sanders var kommet til Buckshaw for at belære far bag luk-
kede døre.
 “Ud,” sagde far. Han lød ikke vred, men hans kontrollerede 
tonefald tydede på, at han var rasende. Jeg forestillede mig, 
hvordan han sad med rynket pande, knyttede næver og an-
spændte kæbemuskler.
 “Rolig nu, gamle dreng,” sagde den sleske stemme. “Vi er 
sammen om det her – det har vi altid været, og det vil vi altid 
være. Det ved du lige så godt som jeg.”
 “Twining havde ret,” sagde far. “Du er en modbydelig, for-
agtelig undskyldning af at menneske.”
 “Twining? Gamle Tekop? Tekoppen har været død i tredive 
år, Jacko – ligesom Fortidens Julespøgelse. Men som førom-
talte julespøgelse, så spøger han stadig, som du måske har 
opdaget.”
 “Og vi slog ham ihjel,” sagde far med flad, monoton stem-
me.
 Hørte jeg rigtigt? Hvordan kunne han …
 Jeg fjernede øret fra døren for i stedet at se ind gennem 
nøglehullet og hørte derfor ikke, hvad far så sagde. Han stod 
ved skrivebordet med front mod døren. Den fremmede stod 
med ryggen til mig. Han var utroligt høj – over 1,90 gættede 
jeg på. Med sit røde hår og grå jakkesæt mindede han om 
den udstoppede prærietrane, der stod i et dunkelt hjørne af 
våbengalleriet.
 Jeg lagde øret mod døren igen.
 “… ingen forældelsesfrist på skam,” sagde stemmen. “Et 
par tusinde er jo ingenting for dig, Jacko. Du må have arvet 
en hel del, da Harriet døde. Alene forsikringen … “
 “Luk din beskidte kæft!” råbte far. “Kom ud herfra, før…”
 Pludselig blev jeg grebet bagfra, og en ru hånd holdt mig 
for munden. Mit hjerte røg helt op i halsen på mig.
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 Jeg blev holdt i så fast et greb, at jeg slet ikke kunne røre 
mig.
 “Gå i seng igen, miss Flavia,” hvæsede en stemme i mit øre.
 Det var Dogger.
 “Det her vedkommer ikke dig,” hviskede han. “Gå i seng.”
 Han løsnede grebet, og jeg kæmpede mig fri. Jeg sendte 
ham et giftigt blik.
 I halvmørket så jeg hans blik blive mere mildt.
 “Forsvind,” hviskede han.
 Jeg forsvandt.
 Inde på mit værelse vandrede jeg irriteret frem og tilbage, 
som altid når mine planer blev forpurret.
 Jeg funderede over, hvad jeg havde hørt. Var far morder? 
Det var simpelthen umuligt. Der var sikkert en simpel forkla-
ring. Hvis jeg dog bare havde hørt resten af samtalen mellem 
far og den fremmede. Hvis bare Dogger ikke havde overfaldet 
mig i mørket. Hvad bildte han sig egentlig ind?
 Jeg skal vise ham, tænkte jeg.
 “Inden længe!” sagde jeg højt.
 Jeg lod José Iturbi glide ud af det grønne cover, trak rejse-
grammofonen op og satte Chopins Polonaise i A-dur på pla-
despilleren. Jeg kastede mig på sengen og sang med.
 “DAH-dah-dah-dah, DAH-dah-dah-dah, DAH-dah-dah-
dah, DAH-dah-dah-dah …”
 Musikken lød, som om den var komponeret til en film, 
hvor en eller anden var i færd med at starte en gammel Bentley 
med håndsving, og bilen blev ved med at sprutte. Ikke lige-
frem musik, der hidkaldte Ole Lukøje ...

Da jeg åbnede øjnene, tittede det østersfarvede morgengry ind 
gennem vinduet. Viserne på mit messingvækkeur viste 3.44. 
Dagslyset kom tidligt, når det var sommertid, og om mindre 
end et kvarter ville solen være oppe.
 Jeg strakte mig, gabte og steg ud af sengen. Grammofonen 
var stoppet midt i Polonaisen, med nålen liggende død i ril-
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len. Et øjeblik overvejede jeg at trække den op igen og vække 
hele huset med en polsk reveille. Men så kom jeg i tanke om, 
hvad der var sket få timer tidligere.
 Jeg gik over til vinduet og så ned i haven. Jeg kunne se red-
skabsskuret med de tilduggede ruder og i den anden ende en 
kantet skygge, Doggers væltede trillebør, glemt i gårsdagens 
virvar.
 Fast besluttet på at gøre det godt igen som en slags und-
skyldning – for hvad vidste jeg ikke rigtig – trak jeg i tøjet og 
skyndte mig ned ad køkkentrappen.
 Da jeg passerede vinduet, opdagede jeg, at der var skåret 
et stykke af mrs. Mullets vaniljecremetærte. Hvor mærkeligt, 
tænkte jeg. Det var helt sikkert ikke et medlem af familien de 
Luce, der havde gjort det. Hvis der var én ting, vi var enige om 
– én ting, der forenede familien – så var det den fælles afsky 
for mrs. Mullets vaniljecremetærter. Vi takkede altid nej når 
hun i stedet for vores yndlingstærte med rabarber eller stik-
kelsbær lavede den frygtede vaniljecremetærte. Vi foregav at 
lide af en kollektiv sygdom for derefter at sende hende hjem 
med tærten og omhyggelige instruktioner om at servere den 
for sin mand, den gode Alf, med en hilsen fra os.
 Da jeg trådte udenfor, så jeg, at morgengryets sølvagtige 
lys havde forvandlet haven til en magisk lysning med mørke 
skygger uden for murene. Duggen glinsede overalt, og det 
ville ikke være kommet bag på mig, hvis en enhjørning plud-
selig var trådt ud bag rosenbusken og havde forsøgt at lægge 
hovedet i mit skød.
 Jeg var på vej hen til trillebøren, da jeg pludselig snublede 
og landede på alle fire.
 “Pokkers!” sagde jeg og så mig omkring for at sikre mig, at 
ingen havde hørt mit udbrud. Jeg var nu smurt ind i sort våd 
jord.
 “Pokkers,” sagde jeg igen, denne gang lidt lavere.
 Jeg vendte mig om for at se, hvad jeg var snublet over, og 
fik med det samme øje på det: Der stak noget hvidt ud blandt 
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agurkerne. Et tvivlrådigt øjeblik forsøgte jeg at bilde mig selv 
ind, at det var en lille rive: en udspekuleret lille satan med 
snoede hvide tænder.
 Men fornuften vandt, og min hjerne indrømmede, at det 
var en hånd. En hånd, der sad fast på en arm. En arm, der 
forsvandt ind i agurkebedet.
 Og der, for enden af armen, i en forfærdelig, dugget, agur-
kegrøn nuance, der skyldtes de omkringliggende mørke bla-
de, var et ansigt. Et ansigt, der mest af alt lignede Den Grønne 
Mand.
 Drevet frem af en vilje stærkere end min egen sank jeg helt 
ned på alle fire ved siden af dette åndesyn, dels i ærefrygt og 
dels for at se nærmere på det.
 Da jeg var så tæt på, at vores næser næsten rørte hinanden, 
åbnede manden øjnene.
 Jeg var lammet af chok og kunne ikke røre mig.
 Legemet i agurkebedet åndede skælvende ind ... og så, med 
bobler ud af næsen, udåndede han et enkelt ord, langsomt og 
sørgmodigt i ansigtet på mig.
 “Vale,” sagde han.
 Mine næsebor vibrerede per refleks, da jeg bemærkede en 
ejendommelig lugt – en lugt, hvis navn jeg et kort øjeblik hav-
de lige på tungen.
 Øjnene var blå som fuglene på Blue Willow-porcelænet, og 
de stirrede ud på mig fra en dunkel og blakket fortid, som var 
der en slags genkendelse i deres dybder.
 Og så døde blikket.
 Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at det slog mig ud, men det 
gjorde det ikke. Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at mit instinkt 
var at flygte, men det ville ikke være sandt. I stedet stirrede jeg 
med ærefrygt på liget og registrerede hver en detalje: De lange 
fingre og det næsten usynlige metalliske skær, der gled hen 
over huden, som om døden selv for øjnene af mig åndede på 
den.
 Og så den absolutte stilhed.
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 Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg var bange, men det var 
jeg ikke. Tvætimod. Det her var klart det mest interessante, 
der nogensinde var sket i hele mit liv.
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