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Et

Sankt Lukas Hospital

Jeg kunne intet huske, da jeg vågnede – på nær én ting. Og det ikke 
særlig godt: Jeg kan huske, at jeg lå på ryggen, mens kvinden sad 
overskrævs oven på mig og maste sine ho'er mod mine. Jeg har på 
fornemmelsen, at det var pinagtigt hurtigt overstået; men det havde 
på den anden side også været et stykke tid siden sidst. Det afgørende 
er, at jeg kan huske, hvordan det føltes, men ikke hvordan noget som 
helst så ud. Selvom jeg prøver, kan jeg ikke se hendes ansigt for mig. 
Selvom jeg prøver, kan jeg ikke se omgivelserne for mig. Jeg har ikke 
noget indtryk af noget som helst. Jeg prøver. Jeg prøver virkelig, for 
jeg er urolig.

Hukommelsestabet kan meget vel vise sig at være det mindste af mine 
problemer. Jeg be&nder mig i en ’utilregnelighedstilstand’. Det var po-
litiets konklusion, da de havde a(agt mig besøg ved hospitalssengen. 
Jeg var åbenbart kørt gennem et hegn og ind i et træ et sted ved navn 
Downham Wood tæt på grænsen mellem Hampshire og Surrey. Jeg 
havde ingen anelse om, hvad Downham Wood var for et sted, eller 
hvorfor jeg var der. Jeg husker ikke noget om at køre gennem hegn 
eller ind i træer. Hvorfor skulle jeg – hvorfor skulle nogen – gøre det?
 En af sygeplejerskerne fortæller mig, at politiet, omstændighederne 
taget i betragtning, ikke har tænkt sig at gøre mere ved sagen.
 “Hvilke omstændigheder?”
 Det er i hvert fald det, jeg forsøger at sige, men min tale er temmelig 
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sløret. Tungen er tyk og følelsesløs. Sygeplejersken er tilsyneladende 
vant til det.
 “Jeg er sikker på, det nok skal komme tilbage, Ray.”
 Hun lø'er min højre arm, der ligger helt slatten på sengen, og glat-
ter lagnet, før hun lægger den ned på sengen igen.

Der var åbenbart sket følgende:
 En jogger, som var ude på sin sædvanlige morgentur i skoven, fandt 
en bil, der var kørt af vejen og endt op ad et træ adskillige meter inde. 
Så opdagede han, at der sad nogen i bilen. Han løb hen til det nærme-
ste hus og alarmerede politiet. De kom med en ambulance, en brandbil 
og skæreværktøj. Til deres store overraskelse havde personen i bilen 
ikke fået så meget som en skramme. Først troede de, han var fuld, der-
e'er at han var på sto)er. Personen i bilen – mig – sad i førersædet, 
men kunne ikke sige noget og heller ikke røre sig, på nær nogle spasti-
ske krampetrækninger.
 Det var den første dag i august – fuldkommen vindstille med var-
medis og dybblå himmel, sådan som augustdage skal være, men alt for 
sjældent er.
 Alt det &k jeg at vide, mens jeg lå i min hospitalsseng, af en, som jeg 
ikke kan huske, hvem er. Vedkommende fortalte mig også, at jeg intet 
kunne sige de første &reogtyve timer – min tunge og mine halsmuskler 
var lammet ligesom resten af kroppen. Mine pupiller var store, min 
puls galopperede af sted. Jeg havde høj feber. Når jeg forsøgte at tale, 
frembragte jeg kun en række uforståelige gurglelyde. Da jeg ikke hav-
de nogen synlige skader, afventede man svar på forskellige prøver, der 
kunne vise, om jeg havde fået en blodprop eller en hjerneblødning, 
eller om der alligevel var tale om en overdosis.
 Jeg kunne ikke lukke øjnene, ikke så meget som ét sekund.
 På det tidspunkt tror jeg ikke, jeg bekymrede mig specielt meget 
om, hvad der havde forårsaget min tilstand. Som jeg lå dér i feber-
vildelse, konfus og ude af stand til at røre mig, var jeg plaget af et 
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mareridtsagtigt syn, som jeg ikke kunne præcisere. Jeg var ikke sik-
ker på, om jeg overhovedet havde lyst til at præcisere det. Det gjorde 
mig urolig, at det føltes som en erindring, for det kunne ikke passe. 
Uanset hvor gådefuld en kvinde måtte være, er hun hverken en hund 
eller kat. En kvinde har ikke kløer eller spidse hjørnetænder. En 
kvinde vækker ikke rædsel. Jeg bliver ved med at sige til mig selv, at 
jeg forveksler hallucinationer med erindringer. Jeg kan ikke gøre for 
det. Med lidt held var det hele bare en drøm – ligesom de tre første 
sæsoner af Dallas.

Nu læner nogen sig ind over mig. Hendes ansigt domineres af et par 
kra'ige briller med sort stel, og det lyse hår er strøget væk fra en høj, 
rund pande. Hun minder mig om en sæl. Hun står med et clipboard i 
hånden.
 “Nå, Ray, hvordan går det? Jeg kan glæde dig med, at du ikke har 
fået en hjerneblødning.”
 Hun ved tilsyneladende, hvem jeg er. Og jeg kender hende et sted 
fra, så måske har hun været her hver dag. Hun taler temmelig højt. Jeg 
er ikke døv. Det forsøger jeg at fortælle hende, men der kommer ikke 
noget videre forståeligt ud af munden på mig.
 “... og der er heller ikke tegn på en svulst. Vi ved stadig ikke, hvad 
lammelsen skyldes. Men det går den rigtige vej, ikke? Du kan lidt mere 
i dag, ikke sandt? Stadig ikke nogen følelse i højre arm? Slet ingen?”
 Jeg forsøger at nikke og sige ja og nej.
 “Scanningen viser ingen tegn på hjerneskade, og det er jo dejligt. 
Vi venter stadig svar på toksikologiprøverne. Du har tilsyneladende 
indtaget en eller anden form for nervegi'. Det kan være en overdosis 
af narkotiske sto)er. Har du taget sto)er, Ray? Eller også har du spist 
noget gi'igt. Vilde svampe, for eksempel har du spist vilde svampe? 
Eller bær? Noget i den retning?”
 Jeg prøver at tænke tilbage til de (ygtige, upålidelige billeder. Jeg 
spiste noget, men jeg tror ikke, der var svampe i. Og jeg er temmelig 
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sikker på, at der ikke var sto)er med i billedet. I hvert fald ikke nogen, 
jeg var ansvarlig for.
 “Tror det ikke.”
 Da det kommer ud af munden på mig, lyder det mere som: “tho de 
ee.”
 “Har du set noget underligt her til morgen? Kan du huske det? Har 
hunden været her igen?”
 Hunden ..? Har jeg talt om hende? Jeg er sikker på, jeg aldrig har 
kaldt hende en hund.
 Navnet på skiltet på brystet af hendes hvide uniform ser ud, som 
om det begynder med Z. Hendes accent er skarp og højrøstet – en el-
ler anden afskygning af østeuropæisk. Men hun og hendes clipboard 
svinger ud af syne, før jeg kan regne de mange konsonanter ud.

Jeg tænker på hjerneskade. Jeg har masser af tid til at tænke, mens jeg 
ligger her – jeg kan ikke rigtig andet. Det bliver mørkt, og det bliver 
lyst igen. Mine øjne svier af søvnmangel, men når jeg lukker dem, er 
det, at jeg ser alle mulige ting komme krybende ud af hjørnerne lige 
uden for mit synsfelt, så alt i alt er jeg taknemmelig for det, der holder 
mig vågen. Jeg bliver udmattet og forpustet af selv den mindste muskel -
anstrengelse. Min højre arm er følelsesløs og uanvendelig.
 Uden for vinduet kan jeg se sollyset ramme bladene på et kirsebær-
træ. Deraf udleder jeg, at jeg ligger på første sal. Men jeg ved ikke, hvil-
ket hospital, jeg ligger på, eller hvor længe jeg har været her. Udenfor, 
hvor kirsebærtræet står, er det varmt med en tung, ugidelig sløvhed. 
E'er al den regn, vi har fået, må det føles tropisk. Der er også varmt 
indenfor – så varmt, at de til sidst giver sig og lukker for radiatorerne.
 Mit humør har været bedre. Det er som at blive slynget højt op i 
alderdommen – man spiser søbemad, bliver vasket af fremmede og 
tiltalt i høje, enkle sætninger. Der er ikke meget sjov ved det. På den 
anden side er der heller ikke meget ansvar.
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Lidt senere: Et andet ansigt læner sig ind over mig. Det er et, jeg helt 
sikkert kender i forvejen. Blødt, mellemblond hår falder ned over pan-
den. Brillestel i stål.
 “Ray … Ray … Ray?”
 Dyr kostskolestemme. Min forretningspartner. Jeg ved ikke, hvor-
dan jeg er endt her, men jeg kender Hen, og jeg ved, han har dårlig 
samvittighed. Jeg ved også godt, at det ikke er hans skyld.
 Jeg grynter i et forsøg på at sige hej.
 “Hvordan går det? Du ser meget bedre ud end i går. Vidste du, at jeg 
var forbi i går? Det er okay, du behøver ikke at anstrenge dig for at sige 
noget. Du skal bare vide, at vi alle sammen tænker på dig. Jeg skal hilse 
og ønske god bedring fra alle. Se, Charlie har lavet et kort til dig ...”
 Han holder et foldet stykke gult papir med en børnetegning ud. Jeg 
har svært ved at se, hvad det skal forestille.
 “Det er dig i sengen. Jeg tror, det her er et termometer. Kan du se, 
du har krone på ...”
 Jeg stoler på, hvad han siger. Han smiler varmt og stiller kortet på 
rullebordet ved siden af sengen – ved siden af plastickruset med vand 
og servietterne til at tørre savl af – hvor det vælter gentagne gange, 
fordi papiret simpelthen er for tyndt til at stå op af sig selv.

Lidt e'er lidt begynder jeg at kunne tale igen – i første omgang i slø-
rede, halvfærdige brudstykker af sætninger. Min tunge spænder ben 
for sig selv og snubler over ordene. På det område har jeg noget tilfæl-
les med min stuekammerat Mike, en godmodig, hjemløs alkoholiker, 
der ifølge ham selv engang har været i fremmedlegionen. Vi er et kønt 
par – begge to delvis lammede og har begge for vane at komme med 
høje udbrud midt om natten.
 Han har fortalt mig om den alkoholforårsagede blodprop, han &k 
for et par måneder siden. Det er ikke derfor, han ligger på hospitalet. 
Blodproppen førte til alvorlige solskoldninger af fødderne, fordi han 
ikke kunne mærke, at de blev forbrændt, og først opdagede, at der var 
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noget galt, da der gik koldbrand i dem, og de begyndte at lugte. Nu 
taler de om at skære noget af ham. Han tager det forblø)ende mun-
tert. Vi kommer &nt ud af det med hinanden, bortset fra når han giver 
los på fransk midt om natten. Som nu i nat, hvor jeg blev revet ud af 
min søvnløse trance af et skingert skrig, hvore'er han råbte “Tirez!” 
Så skreg han igen, ligesom de gør i krigs&lm, når de støder bajonetten 
i en uniformsklædt halmsæk. Jeg overvejede, om jeg skulle forberede 
mig på at tage (ugten – sådan som mine ben har det i øjeblikket, kan 
jeg risikere at være fem minutter om at komme ud ad døren, hvis han 
begynder at udleve sine mareridt.
 Han har ikke lyst til at tale om sin tid i legionen, men bliver dybt 
fascineret, da han &nder ud af, at jeg er privatdetektiv. Han plager og 
vil have mig til at fortælle historier (“Hey, Ray … Ray … Er du vågen? 
Ray ...”). Jeg er altid vågen. Jeg fortæller ham en lille håndfuld i en 
monoton mumlen, der bliver tydeligere e'erhånden. Jeg begynder at 
blive bange for, at han vil spørge, om jeg har et job til ham, men ved 
nærmere e'ertanke er det nok ikke længere relevant for ham. Han 
spørger, om mit arbejde nogensinde er farligt.
 Jeg tøver, før jeg svarer: “Det plejer det ikke at være.”
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To

Ray

Det begynder i maj – en måned, hvor alle, selv privatdetektiver, burde 
være glade og optimistiske. Tavlen fra sidste år er blevet visket ren, og 
alting er begyndt forfra. Blade folder sig ud, æg klækker, mennesker 
håber. Alt er nyt, grønt, spirende.
 Men vi – dvs. Lovell Price E'erforskning – er (ade. Den eneste sag, 
vi har ha' de seneste *orten dage, er en dynelø'ersag omhandlende 
stakkels hr. M. Hr. M ringede og spurgte e'er mange omveje og krum-
spring, om vi kunne mødes på en café, fordi han var for pinligt berørt 
til at mødes på vores kontor. Han er sidst i fyrrerne og forretningsdri-
vende med sit eget lille kontorforsynings&rma. Han havde aldrig før 
gjort noget lignende – det fortalte han mindst otte gange i løbet af det 
første møde. Jeg forsøgte at berolige ham med, at det under de givne 
omstændigheder var helt normalt at føle, som han gjorde, men han sad 
uroligt på stolen og kastede nervøse blikke til siderne under hele vores 
samtale. Han tilstod, at det gav ham dårlig samvittighed bare at tale 
med mig – som om han ved at indvie en professionel i sin mistanke 
åbnede for en uudtømmelig kilde af ætsende syre. Jeg påpegede, at hvis 
han i forvejen havde mistanke om noget, ville det ikke blive værre af 
at tale med mig, og selvfølgelig havde han alle mulige gode grunde til 
at mistænke sin kone for at være ham utro: uopmærksomhed, usæd-
vanligt fravær, en ny og mere sexet garderobe, en ny tilbøjelighed til 
overarbejde jeg behøvede nærmest ikke at indsamle beviser. Jeg kunne 
have sagt: “Hør her, jo, Deres kone har en a)ære – De skal bare kon-
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frontere hende, hun vil sikkert blive lettet over at tilstå. På den måde 
sparer De også en masse penge.” Men jeg sagde det ikke. Jeg påtog mig 
opgaven og brugte et par a'ener på at skygge konen, der havde en lille 
nipsbutik på hovedgaden.
 Hr. M ringede dagen e'er vores møde. Hun havde netop ringet for at 
sige, at hun holdt statusopgørelse e'er lukketid. Jeg parkerede lidt nede 
ad gaden for at holde øje med butikken og fulgte e'er hende, da hun 
kørte til Clapham, hvor hun gik ind i et hus i et småborgerligt kvarter 
med mange børnefamilier. Jeg skal ikke med sikkerhed kunne sige, hvad 
der foregik i de to timer og tyve minutter, hun opholdt sig derinde, men 
den mand, jeg fotograferede hånd i hånd med hende den e'erfølgende 
dag, var i hvert fald ikke den veninde, som hun påstod, hun skulle mødes 
med. Jeg ringede til hr. M og sagde, at jeg havde noget at fortælle ham, og 
vi mødtes på den samme café som tidligere. Jeg behøvede ikke engang at 
åbne munden – han vidste, hvad jeg ville sige, og begyndte at græde. Jeg 
viste ham billedbeviserne, forklarede, hvor og hvornår billederne var ta-
get, og han brød i gråd. Jeg foreslog, at han skulle tale stille og roligt med 
sin kone, men han rystede bare på hovedet.
 “Hvis jeg viser hende billederne, beskylder hun mig bare for at ud-
spionere hende. Og det er jo det, jeg har gjort. Jeg har fuldkommen 
brudt hendes tillid.”
 “Men hun er Dem utro.”
 “Jeg føler mig som et forfærdeligt menneske.”
 “De er ikke noget forfærdeligt menneske. Det er hende, der gør 
noget forkert. Men hvis De taler med hende, kan De sikkert udrede 
trådene. De skal have fat i det, der ligger til grund for hendes a)ære.”
 Jeg har ikke forstand på den slags, men jeg følte, jeg var nødt til at 
sige et eller andet. Og jeg har prøvet det ikke så få gange.
 “Måske har De ret.”
 “Det må da være forsøget værd, ikke?”
 Han tørrede næse og øjne i et snusket lommetørklæde. Hans ansigt 
var i opløsning.
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 I går ringede hr. M for at fortælle, at han havde talt med sin kone. Til 
at begynde med havde han ikke vist hende billederne, og hun benæg-
tede hårdnakket, at hun havde en a)ære, så han lagde dem på bordet, 
og hun råbte og skreg ad ham med den indestængte galde, der er så 
typisk, når en ægteskabsbryder bliver trængt op i en krog. Jeg har lagt 
mærke til, at ægteskabsbrydere har det med at bebrejde ægtefællen. Nu 
siger hans kone, at hun vil skilles. Han græd også denne gang. Hvad 
kunne jeg sige? Han bebrejdede hverken mig eller hende, men sig selv. 
Til sidst sagde jeg til ham, at det på langt sigt nok var det bedste – hvis 
hans kone ville skilles nu, ville hun det også, før han konfronterede 
hende. I det mindste trak jeg ikke pinen ud for at udskrive en større 
regning; og det er der ellers visse skruppelløse privatdetektiver derude, 
der godt kunne &nde på. Det er den type sager, der udgør hovedparten 
af vores arbejde, og de kan godt gøre én deprimeret, hvis man giver 
dem lov.

Det er en grå og anonym dag. Klokken er næsten fem på vores kon-
tor oven over papirhandleren på Kingston Road. Jeg siger til Andrea, 
vores kontorassistent, at hun skal gå hjem. De sidste par timer har vi 
alligevel siddet og prøvet at få tiden til at gå. Hen er ude et eller andet 
sted. Gennem dobbeltruden med dens to lag skidt ser jeg et (y under 
ind(yvning dukke frem af skyerne i nærmest grotesk lav fart. Jeg har 
en sur smag i munden, fordi jeg har drukket for meget ka)e, og jeg 
overvejer at holde for i dag, da en mand kommer ind på kontoret, kort 
e'er at Andrea er gået. Han er et sted i tresserne med gråt, halvlangt, 
tilbagestrøget hår, ludende skuldre og mørke poseøjne. I samme øje-
blik jeg ser ham, ved jeg, hvad han er. Der er noget over ham, noget der 
er vanskeligt at sætte ord på, men når man ser det, er man ikke i tvivl. 
De store næver er begravet i bukselommerne, men da han tager højre 
hånd op for at hilse på mig, får jeg øje på et sammenrullet bundt knit-
rende, nye sedler – og det er ikke tilfældigt. Mit gæt er, at han kommer 
direkte fra en god dag på galopbanen – Sandown Park ligger mindre 
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end en halv time herfra. Han er helt fri for den nervøse, lidt dubiøse 
aura, der plejer at kendetegne folk, når de opsøger et detektivbureau. 
Han virker afslappet og selvsikker. Han gør sin entré på mit kontor, 
som var det hans eget.
 “Så Deres navn,” siger han, da han uden at smile har hilst på mig 
med et knusende håndtryk. “Det er derfor, jeg er her.”
 Det er heller ikke lige det, folk plejer at sige. De er som regel lige-
glade med, hvem man er, eller hvad man hedder – i mit tilfælde Ray 
Lovell – det eneste, der betyder noget for dem, er, at man står i fag-
bogen under Privatdetektiver – (fortroligt, e)ektivt, diskret) – og de 
håber, at man kan &kse tingene for dem.
 Vi har en formular med genpart – henholdsvis gul og hvid – som 
Andrea får folk til at udfylde, første gang de er her. Alle de sædvanlige 
oplysninger plus årsagen til deres besøg, hvor de har hørt om os, hvor 
stort et beløb de er indstillet på at bruge alt sådan noget. Nogen synes 
ikke, at man skal formalisere den slags, men jeg har prøvet begge dele, 
og tro mig, det er bedst at få det på skri'. Mange har ingen anelse om, 
hvad en e'erforskning koster, og når de &nder ud af det, løber de skri-
gende bort. Men med ham her rækker jeg ikke engang ud e'er skuf-
fen. Det ville være omsonst. Ikke fordi jeg mistænker ham for at være 
analfabet, men af andre grunde.
 “Lovell,” fortsætter han. “Tænkte: Han er en af vores egne.”
 Han ser på mig: en udfordring.
 “Hvad kan jeg gøre for Dem, hr. ..?”
 “Leon Wood, hr. Lovell.”
 Leon Wood er ikke særlig høj og lettere overvægtig på en skulder-
tung facon, med et rødmosset og solbrændt ansigt. Man siger vist ikke 
længere vejrbidt, men det er det, han er. Hans tøj ser dyrt ud, ikke 
mindst hans rulamsfrakke, der må gøre ham mindst femten centime-
ter bredere over skuldrene.
 “Min familie stammer nede sydvestfra, men det ved De sikkert al-
lerede.”
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 Jeg lægger hovedet lidt på skrå.
 “Kender et par Lovells – Harry Lovell fra Basingstoke … Jed Lovell 
fra Newbury-egnen …”
 Han afventer min reaktion. Jeg har lært ikke at reagere. Jeg vil ikke 
afsløre noget, men den Jed Lovell, han nævner, er en fætter – min fars 
fætter, for at være helt præcis, som altid har syntes dårligt om ham og 
dermed om os. Det går op for mig, at han ikke blot er faldet over mit 
navn – han har også forhørt sig; han ved nøjagtig, hvem jeg er, og hvem 
jeg er i familie med.
 “Det er ikke noget ualmindeligt navn. Men hvad kan jeg gøre for 
Dem, hr. Wood?”
 “Ser De, hr. Lovell, det er ikke så ligetil.”
 “Det er det aldrig i vores branche.”
 Han rømmer sig. Jeg får på fornemmelsen, at det her godt kan kom-
me til at tage et stykke tid. Sigøjnere går sjældent direkte til sagen.
 “Det er et familieanliggende. Det er derfor, jeg kommer til Dem. 
Fordi De vil kunne forstå. Det er min datter. Hun er forsvundet.”
 “Hvis jeg må have lov til at a+ryde, hr. Wood ...”
 “Kald mig Leon.”
 “Jeg tager desværre ikke sager om savnede personer. Men jeg kan 
henvise dig til en kollega – han er meget kompetent.”
 “Hr. Lovell Ray Jeg har brug for en som dig. En udenforstående 
vil ikke være til nogen hjælp. Kan du forestille dig, at der kommer en 
gorijo og stiller spørgsmål og generer folk?”
 “Hr. Wood, jeg er opvokset i et hus. Min mor var gorijo. Så man kan 
sige, at jeg også er gorijo. Det er bare et navn.”
 “Nej …”
 Han prikker i lu'en med &ngeren og læner sig frem. Hvis der ikke 
var et skrivebord imellem os, ville han sikkert have taget fat i min arm.
 “Det er aldrig bare et navn. Du vil altid være den, du er, også selvom 
du sidder her på kontoret bag dit &ne skrivebord. Hvor stammer din 
familie fra?”
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 Jeg er overbevist om, at han allerede ved alt, hvad der er at vide. Det 
har Jed utvivlsomt fortalt ham.
 “Kent, Sussex.”
 “Åh. Ja. Jeg kender også et par Lovells derfra ...”
 Han lirer nogle (ere navne af.
 “Ja, men som sagt (yttede min far i hus og lagde landevejen bag sig. 
Jeg har aldrig kendt til det der liv. Så jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle 
kunne være til nogen hjælp. Og desuden er savnede personer ikke mit 
speciale ...”
 “Jeg ved ikke noget om, hvad dit speciale er. Men det, der er hændt 
min datter, er hændt hos os, og en gorijo vil ikke ane, hvordan han skal 
tale til folk. Han ville ikke komme nogen vegne. Det ved du godt. Jeg 
kan se på dig, at du ved, hvordan man taler med folk. De vil godt høre 
på, hvad du har at sige. Og de vil godt tale med dig. En gorijo ville ikke 
ha’ en chance!”
 Han taler så indædt, at jeg skal koncentrere mig for ikke at læne 
mig tilbage i stolen. Smiger – og fattigdom – gavner hans sag. Og må-
ske også et strejf af nysgerrighed hos mig. Det er første gang, jeg har 
besøg af en sigøjner på kontoret. Jeg kan ikke forestille mig en eneste 
situation, hvor én som ham kan &nde på at gå uden for familien. Jeg 
spekulerer vagt over, hvor mange andre privatdetektiver med sigøjner-
baggrund der er at vælge imellem hernede sydøstpå. Det kan ikke være 
mange.
 “Har du meldt hende savnet hos politiet?”
 Omstændighederne taget i betragtning kan det lyde som et ånds-
svagt spørgsmål, men jeg er nødt til at spørge.
 Leon Wood svarer med et skuldertræk, som jeg tolker som det nej, 
det også skal betyde.
 “Oprigtig talt er jeg bange for, at der er sket hende noget. Noget 
slemt.”
 “Hvad får dig til at tro det?”
 “Der er gået over syv år. Vi har intet hørt. Ingen har set hende. In-
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gen har talt med hende. Ikke en telefonopringning ikke et ord Intet. Nu 
Min elskede kone gik bort for nylig, og vi har forsøgt at &nde Rose. Om 
ikke andet for at hun kan få besked om sin mor. Uden resultat. Ingen 
oplysninger. Det er ikke naturligt, vel? Jeg har altid undret mig, det har 
jeg, men nu ...”
 Han går i stå.
 “Det gør mig ondt med din kone, hr. Wood, men lad mig lige få det 
helt på det rene – skal det forstås sådan, at du ikke har set din datter i 
over syv år?”
 “Ja, omtrent. Hun blev i hvert fald gi' deromkring, og jeg har ikke 
set hende siden. De siger, at hun stak af, men nu tror jeg ikke på dem.”
 “Hvem siger, at hun stak af?”
 “Det har hendes mand sagt, og hans far. De siger, at hun stak af med 
en gorijo. Men jeg havde mistanke dengang, og endnu mere nu.”
 “Mistanke om hvad?”
 “Altså ...” Leon Wood kaster et blik over skulderen for at sikre sig, 
at ingen lytter med, hvorpå han læner sig endnu længere frem i stolen, 
selvom vi er alene, og det er e'er lukketid. “At de har skilt sig af med 
hende.”
 Det lader ikke til at være noget, han siger for sjov.
 “Du tror, at de du mener, at hendes mand skilte sig af med hende for 
syv år siden?”
 Leon Wood kigger opad.
 “Årh, det er nok nærmere seks år siden. E'er at hun havde fået bar-
net. Seks et halvt, måske.”
 “Udmærket. Du siger, at du har mistanke om, at din datter blev 
myrdet for seks år siden – og du har ikke sagt noget til nogen før nu?”
 Leon Wood breder armene ud, retter atter blikket mod mig og 
trækker på skuldrene.

Jeg tænker sjældent over min – min hvad? Race? Kultur? Den benæv-
nelse, som sociologerne nu engang bruger for tiden. Den kendsgerning, 
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at min far blev født på en mark i Kent, og at hans forældre plukkede 
humle under første verdenskrig. Hans forældre levede på landevejen, 
rejste rundt og arbejdede i det sydøstlige England med hans brødre. I 
dag bor min eneste tilbageværende onkel i en permanent bosættelse, 
men kun fordi han &k helbredsproblemer, og livet som omrejsende 
blev for hårdt for ham. Men e'er anden verdenskrig – hvorunder min 
far mødte en gorijo-pige ved navn Dorothy og kørte ambulancekørsel 
i Italien, hvor han var interneret og lærte at læse – lagde han bevidst 
afstand til sin familie, og vi så aldrig ret meget til dem. Min bror og 
jeg voksede op i et hus, og vi gik i skole. Vi var ikke omrejsende. Do-
rothy – vores mor – var en gæv bondepige fra Tonbridge, der aldrig 
kunne drømme om at lade sig forføre af landevejsromantik. Hun tro-
ede blindt på uddannelse som den universelle løsning, og min far var 
ganske god som autodidakt på sin egen tvære, humorforladte facon. 
Han gik endda så vidt som til at blive postbud – hvilket var alt for vidt-
gående for vores slægtninge.
 Men trods dem vidste vi et og andet. Jeg (især jeg, som den mørke) 
vidste, hvordan det var at blive kaldt for sigøjnersvin. Jeg kender også 
til de evindelige og smålige kampe om lejrsteder, jeg kender til tvangs-
udsættelserne og ansøgningerne og skænderierne om skolegang. Jeg 
kender den gensidige mistillid, der gør, at Leon ikke har fortalt politiet 
– eller en anden privatdetektiv – om sin datter. Jeg har en vis forståelse 
for, at han er kommet til mig, og jeg indser, at han må være desperat for 
at føle sig nødsaget til det.
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Tre

JJ

Min familie er nok ikke ligesom alle andre. For det første er vi sigøj-
nere eller romaer, eller hvad man nu siger. Vi hedder Janko. Vores for-
fædre stammer fra Østeuropa, selvom de har været her længe, men 
min mormor blev gi' med min morfar, der er engelsk sigøjner, så min 
mor er halvt roma og halvt sigøjner, og så fandt hun sammen med min 
far, som hun siger var en gorijo. Jeg har aldrig mødt ham, så jeg ved det 
ikke. De blev aldrig gi', så jeg hedder Smith ligesom hende og mor-
mor og morfar. JJ Smith. Mor opkaldte mig e'er sin far, Jimmy, men 
jeg kan ikke li’ at hedde Jimmy, så nu kalder hun mig JJ. For at være 
ærlig ville jeg helst ikke være opkaldt e'er min morfar, jeg ville hellere 
være opkaldt e'er en anden – James Hunt, for eksempel. Eller James 
Brown. Men det er ikke sådan, det er.
 Vi har fem campingvogne på vores boplads. Først og fremmest er 
der selvfølgelig vores campingvogn – det er dér, mor og jeg bor. Mor 
hedder Sandra Smith. Hun er ret ung – hun var sytten, da hun blev 
gravid og &k mig. Hendes forældre blev rasende og smed hende ud, så 
hun måtte (ytte til Basingstoke, men e'er et par år blødte de op og lod 
hende rejse rundt med dem igen. Faktisk var de nødt til det, for hun 
er deres eneste barn, hvilket er ret usædvanligt. Og jeg er deres eneste 
barnebarn. Vores campingvogn er en Lunedale – den er hverken særlig 
stor eller særlig ny, men den har egetræs&ner på væggene og virker 
gammeldags på en rar måde. Den er ikke &n, men jeg kan godt li’ den. 
Vi er kun os to, og måske er det derfor, vi kommer ret godt ud af det 
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med hinanden. Alt i alt synes jeg, hun er god nok som mor. Somme-
tider går hun mig selvfølgelig på nerverne, og, ja, sommetider gør jeg 
det samme med hende, men overordnet set er vi gode venner.
 Mor arbejder som udbringer, hver gang vi bliver boende det samme 
sted i længere tid ad gangen. Hun er god til at &nde arbejde, uanset 
hvor vi er. Hun knokler løs, og ud over den slags lønarbejde hjælper 
hun med til at passe min grandonkel, der sidder i kørestol. Det gør 
vi alle sammen – mor og mig, mormor og morfar, og så min onkel. 
Det er dem, vi rejser rundt med. Mormor og morfar har to camping-
vogne – to Vickers, og begge to dødsmarte med forkromede lister og 
facetslebne ruder. De bor og sover i den største og nyeste af dem, og 
så laver mormor mad og vasker op og den slags i den anden. Plus den 
fungerer som ekstraværelse, hvis de har brug for det. Grandonkel har 
en specialombygget Westmorland Star, selvom han også boede i den, 
da grandtante Marta levede. Den har en rampe, så han selv kan trille 
ind og ud, og så har den noget, som de (este nok vil synes er lidt ulæk-
kert: et indbygget kemisk toilet. Det er han nødt til, ellers ville det være 
alt for besværligt for ham. Sygeplejerskerne sagde, at enten var det det, 
eller også måtte han (ytte i hus. Så det blev det.
 Den sidste campingvogn er en Jubilee, hvor min onkel og fætter 
bor. Min onkel er grandonkels søn – han hedder Ivo, og hans søn, min 
fætter, der er seks år gammel, hedder Christo. Ivos kone er her ikke 
mere – hun skred for mange år siden. Mormor bliver kaldt Kath, men 
hedder i virkeligheden Katarina, og morfar hedder Jimmy.
 Du har nok bemærket, at vores navne lyder udenlandske, men det 
mærkeligste navn er alligevel grandonkels – han hedder Tene, og det ud-
tales Ten-er. Han og Kath er bror og søster. Familien Janko kom hertil fra 
Balkan i forrige århundrede, før grænserne dernede lå fast, og landene 
havde navne. Grandonkel siger bare Balkan. Han og mormor siger, at vi 
er machwaiya – sigøjnerverdenens overklasse – og at vi rynker på næsen 
ad alle dem, der hedder Lee og Ingram og Wood. Hvem ved, om det pas-
ser? Ingen i min skole ved noget om Balkan. Det er kun mig.
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 Selv er jeg ikke troende, men man kan vel aldrig være helt sikker. Se 
bare på Ivo. O,cielt er vi katolikker, selvom ingen af os går i kirke sær-
lig o'e, bortset fra mormor. Mor gør en gang imellem, og det samme 
gør morfar. Men selvom folk, der går i kirke, skal forestille at være 
fulde af kristen godhed og kærlighed, er der sommetider blevet bandet 
ad dem i kirken, og morfar siger, at der engang var en, der spyttede på 
ham på vej ind i en kirke. Det synes jeg er noget forfærdeligt noget. 
Mormor siger, at de ikke spyttede direkte på ham, men på jorden foran 
ham, men derfor er det alligevel ikke særlig pænt gjort. Sidst jeg var i 
kirke, var med mor og mormor til påske for kun et par uger siden. Vi 
havde alle sammen vores &neste tøj på, men nogle af de andre kirke-
gængere genkendte os, og så blev der mumlet og rykket lidt omkring, 
fordi ingen ville sidde ved siden af os. Jeg så Helen Davies, en pige jeg 
går i klasse med, hun var sammen med sin familie, og hun gloede på 
mig og hviskede noget til sin mor, og så stirrede de alle sammen. Det 
var ikke alle, der var sådan, men det var selvfølgelig heller ikke alle, der 
vidste, hvem vi var. Jeg sad på kirkebænken og spændte i hele kroppen, 
mens jeg forestillede mig, hvad jeg ville gøre, hvis nogen spyttede på 
mig. Jeg knyttede næverne og spændte i kæbemusklerne, til det gjorde 
ondt. Hårene rejste sig i nakken på mig – jeg sad bare og ventede på 
at få en spytklat i nakken. Jeg forestillede mig, hvordan jeg ville vende 
mig om og gve den beskidte gorijo en ordentlig omgang, selvom jeg 
egentlig ikke er den voldelige type. Morfar var gammeldags nævefæg-
ter som ung, så måske har jeg arvet det fra ham.
 Jeg var så bange for at blive spyttet i nakken, at jeg ikke hørte et ord 
af prædikenen. Men det var der nu ingen, der gjorde.
 Nå, men det med troen er vigtigt, fordi det er grunden til, at jeg er, 
hvor jeg er lige nu – det vil sige på færgen til Frankrig. Jeg er meget 
spændt, for jeg har aldrig før været i udlandet, selvom jeg er *orten. Vi 
tager til Lourdes med Christo for at se, om han kan blive helbredt, li-
gesom det skete for Ivo. “Vi” er os alle sammen, på nær mor og morfar, 
hvilket godt kan virke lidt uretfærdigt, men nogen er nødt til at blive 
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hjemme for at passe på vores sted. Det er et godt sted, og de skal sørge 
for, at der ikke (ytter andre ind, mens vi er væk. Mormor er med, fordi 
det først og fremmest er hende, der ville have os til at tage af sted. Fak-
tisk tvang hun os nærmest til det. Grandonkel er her, fordi han sidder i 
kørestol og stort set kan gøre, som han vil. Jeg &k lov til at komme med, 
fordi jeg har fransk i skolen og derfor kan oversætte. Ingen af de andre 
kan et ord fransk, så de kan ikke klare sig uden mig. Det er jeg glad 
for, for jeg ville virkelig gerne af sted. Og så er der Ivo, og selvfølgelig 
Christo, der er grunden til, at vi gør det.
 Jeg &k fortalt, at Christo har familiesygdommen, gjorde jeg ikke? Jeg 
kan ikke sige, hvad den hedder, for det er der ingen, der ved. Han har 
været hos forskellige læger, men de kan ikke &nde ud af, hvad han fejler, 
og derfor kan de heller ikke hjælpe ham. Jeg synes ikke, læger er meget 
bevendt, hvis de ikke engang kan hjælpe et lille barn som Christo. Han 
plejer ikke at have ondt, men han er meget lille og svag af sin alder, og 
han lærte først at gå for cirka et år siden – men han bliver så træt, at han 
ikke kan ret meget, så for det meste ligger han bare ned. Han siger heller 
ikke noget. Sådan er sygdommen – som om den gør ham så træt, at han 
ingenting kan. O'e lyder han helt forpustet, som om han må hive e'er 
vejret. Og han bliver meget nemt syg, så vi er nødt til at holde ham væk 
fra andre børn og i det hele taget sørge for, at der er rent. Det er dødsens-
alvorligt, hvis han bliver forkølet eller noget. Han brækker også meget 
nemt knoglerne – forrige år brækkede han armen, bare fordi han slog 
hånden ned i bordet. Det var det samme med Ivo – da han var på Chri-
stos alder, kom nogen til at brække hans håndled bare ved at trykke ham 
i hånden. Men alligevel hører man aldrig Christo beklage sig. Han er helt 
utrolig tapper. På en måde er det godt, at han er så lille og let, for onkel 
Ivo skal hele tiden bære rundt på ham. Jeg bærer ham også sommetider 
– han er nærmest let som en *er. Vi har det rigtig, rigtig godt sammen. 
Jeg vil gøre hvad som helst for Christo. Han er som en lillebror for mig, 
selvom vi teknisk set er halvfætre. Eller er det kvartfætre? Jeg kan aldrig 
huske det. Det er også lige meget.
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 Nå. Men jeg håber virkelig, at det her virker. Ivo kan ikke li’ at tale 
om, hvad der skete med ham selv, men jeg ved, at han var syg som 
barn – selvom han ikke var lige så syg som Christo. E'er at han havde 
været i Lourdes, &k han det langsomt bedre. Man kan måske sige, at 
det bare var et tilfælde, men på den anden side – måske var det mere 
end det. Og under alle omstændigheder kan der i hvert fald ikke ske 
noget ved det, vel? Jeg har forsøgt at få mig selv til at tro på Gud, lige 
siden vi besluttede at rejse til Frankrig, så mine bønner kunne komme 
til at betyde noget. Jeg er ikke sikker på, at jeg gør det, men jeg prøver 
virkelig; jeg håber, at det også tæller med. Og hvis Gud ikke forbarmer 
sig over Christo, der er så kær og så tapper og aldrig har gjort nogen 
fortræd, så har jeg ikke ret høje tanker om Ham.

Hele den første halvdel af færgeoverfarten stirrede jeg ud ad vinduet 
på kajen i Newhaven, der blev mindre og mindre og til sidst forsvandt. 
Sejlturen til Dieppe tager en evighed, men det betyder, at vi har kortere 
vej at køre. Det er første gang, jeg har set England udefra. Hvis jeg skal 
være ærlig, ser det ikke specielt fantastisk ud. Fladt og gråt. Da kystlin-
jen er forsvundet, og jeg har stirret på det temmelig grumsede kølvand 
i det mørkegrå hav, stiller jeg mig op i forenden for at få mit første kig 
nogensinde på et andet land. Det begynder at regne. Det er underligt 
– jeg har aldrig tænkt på, at det også regner ude på havet. Men det kan 
man selvfølgelig sige sig selv. “Il pleut,” siger jeg til mig selv. “Il pleut sur 
la mer. Nous allons à Lourdes, pour chercher un miracle.”
 Det er vigtigt, at man kan fortælle, hvad man gør, også selvom det 
bare er for én selv.
 Så kommer Ivo og Christo ud og står sammen med mig.
 Ivo tænder en cigaret uden at byde mig en.
 “Bonjour, mon oncle, bonjour mon petit cousin,” siger jeg. Ivo glor 
bare på mig. Det er mig, der er familiens snakkehoved.
 “C’est un jour formidable, n’est-ce pas? Nous sommes debout sur la 
mer!”
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 Christo smiler til mig. Han har det mest fantastiske søde og glade 
smil, som man selv bliver i godt humør af. Man får lyst til at få ham 
til at smile ua+rudt. Ivo smiler næsten aldrig. Han kniber øjnene i og 
puster røg i retning af Frankrig, men vinden tager den og sender den 
tilbage i den retning, vi kommer fra.
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Fire

Ray

Jeg har mit helt eget kors. Måske husker du navnet – Georgia Mil-
lington. Forsvandt på vej til skole, femten år gammel, i 1978. Der lød 
et stille ramaskrig, da hun forsvandt – e'er alt det, der var sket oppe 
i Yorkshire, vakte forsvundne piger opsigt. Men det har forsvundne 
piger måske altid gjort. De hjemsøger os – de slørede, forstørrede bil-
leder i avisen: skolefotogra&ernes imødekommende, kokette smil eller 
optimistiske grin fanget nede på pubben. Omtales forsvundne piger 
ikke altid som kønne? Livsglade, populære. Hvem kunne sige dem 
imod?
 Der var ikke nogen livsglæde i sagen om Georgia, og adskillige uger 
e'er, at politiet havde indstillet e'ersøgningen, blev jeg kontaktet af 
hendes forældre – eller rettere, af hendes mor og stedfar. Og et par uger 
senere fandt jeg hende. Jeg fandt hende og hentede hende hjem – ry-
gende arrig, usamarbejdsvillig og mut. Hvorfor sagde hun ikke noget? 
Jeg forstår stadigvæk ikke hvorfor. Hvis hun havde fortalt mig om det, 
ville jeg mon så have holdt det for mig selv og ladet hende forsvinde? 
Eller indså hun, at jeg var for lidt for selvfornøjet til at lytte, nu hvor 
jeg havde klaret det, som politiet ikke kunne? Det var rigtigt nok, jeg 
var selvfed. Jeg havde ikke ha' mit eget bureau særlig længe, og jeg 
troede, det kunne være begyndelsen på noget bedre og større – jeg ville 
stille op til et par interview: Manden der fandt Georgia. Sommetider får 
fantasien lov til at løbe af med en, ikke sandt? Og så ja, du husker nok, 
hvad der så skete – eller i hvert fald hvad der skete syv måneder senere. 
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Da lød der et ægte ramaskrig. Det vakte opsigt. Jeg så hende ikke igen, 
men jeg så hende for mig. Der var ikke noget kønt eller uspoleret eller 
optimistisk ved det billede.
 Siden da har jeg ikke taget sager om savnede piger. Folk, der stik-
ker af fra deres gæld, kan jeg klare, bortkomne slægtninge, den slags. 
Ægteskabssager – alverdens snusk og snavs, men ikke unge piger. Nej.

Så fortæller Leon Wood mig i usammenhængende brudstykker, hvad 
der er sket. I oktober 1978 blev hans datter Rose gi' med en dreng fra 
en anden sigøjnerfamilie, Ivo Janko. Et arrangeret ægteskab, selvom 
han ikke siger det direkte. Leon og hans familie var med til bryllup-
pet, der fandt sted i West Sussex, og så (yttede Rose ind hos sin nye 
familie og blev i praksis optaget i deres klan. Siden har Leon ikke set 
hende. Det er ikke helt så usædvanligt, som det måske lyder. Jeg kan 
udlede af samtalen, at Leon ejer sit eget stykke jord, hvorimod familien 
Janko er omrejsende i den gammeldags forstand – ikke hussigøjnere, 
ikke halvvejs fastboende i en permanent bosættelse, men konstant på 
farten fra vigeplads til gårdmandsmark til vejkant i et forsøg på hele 
tiden at holde sig ét skridt foran det næste politibesøg og den næste 
tvangsudsættelse.
 “Var du glad for, at hun blev gi' med Ivo Janko?”
 Leon trækker på skuldrene.
 “De så det gerne. Ivos far, Tene Janko, så det gerne, e'ersom vi var 
racerene.”
 Jeg får et chok, da han siger det, og en skælvende kuldegysning lø-
ber mig koldt ned ad ryggen.
 “Racerene?”
 “Hold nu op, hr. Lovell, du ved godt, hvad jeg mener – ægte romaer. 
Ser du, det var det helt afgørende for Tene. Du og jeg ved begge, at det 
er noget sludder. Det &ndes ikke længere, vel? Men han sværmede om 
det som en arrig hveps, det racerene, ’det ufortyndede, sorte blod’. Kan 
du følge mig?”
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 Min far talte aldrig ret meget om sin tid på landevejen som dreng. 
Der var altid en følelse af, at han ikke at han skammede sig, men at 
det var et overstået kapitel. Han valgte ikke at være sigøjner. Når ver-
den så på ham, ønskede han, at man skulle se et pænt og respektabelt 
postbud, et eksempel på fremskridtets nye og oplyste verden, og det 
var det, han var. Når vi spurgte til hans barndom – og min bror og jeg 
var helt vildt nysgerrige, da vi var små – præsenterede han os for de 
nøgne kendsgerninger, men uden at gå i detaljer. Han romantiserede 
den i hvert fald ikke og vævede ikke løs om friheden og vinden i håret 
og glæden ved den åbne landevej og alt sådan noget. Han forsøgte at 
få det til at lyde kedeligt – selv det med ikke altid at gå i skole, hvilket 
vi selvfølgelig syntes lød fantastisk. Som selvlært tog far uddannelse og 
skolegang meget alvorligt. Da han havde lært at læse i krigsfangelejren, 
kastede han sig over enhver mulighed, der bød sig – han abonnerede 
på Det Bedste og slog alverdens ting op i en stor encyklopædi i mange 
bind fra 1920’erne ved navn Kundskabens bog. Mor fortalte, at han som 
ung læste et opslag hver a'en og lærte det udenad. Senere blev han 
opslugt af dokumentarudsendelser i *ernsynet, selvom han til stadig-
hed blev mere og mere uenig med dem og var skeptisk over for enhver 
afvigelse i forhold til det, der stod i Bogen.
 Det bevirkede, at han havde nogle besynderlige meninger om for-
skellige ting, men det ufortyndede, sorte blod var ikke noget, han gik 
op i. Jeg kan huske, at Tata – min farfar – talte om det. Han blev vred 
og, gik det forsinket op for mig, såret over, at far gi'ede sig udenfor. I 
årevis nægtede han at tale med ham og mor – indtil både min bror og 
jeg havde lært at gå. Så &k vi ham til at bløde op, som børn o'e gør. Jeg 
vidste, han holdt mest af mig, fordi jeg, som jeg &k fortalt igen og igen, 
lignede far og dermed ham.
 “Du er en rigtig romansk chavi,” sagde han til mig – en rigtig si-
gøjnerdreng. Underforstået i modsætning til min lillebror, der lignede 
mor – hun og Tom var høje og rødkindede med skarpe, grå øjne og 
var bygget til at gå på rypejagt og skridte ud over jordene, selvom de 
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var født ind i den hårdtarbejdende lavere middelklasse, og det derfor 
aldrig ville blive til virkelighed. Tom, der så udmærket var klar over 
favoriseringen, kunne ikke udstå at besøge Tata. Jeg elskede det deri-
mod.
 Engang satte Tata mig på knæet – jeg har vel været syv – og sagde: 
“Selvom man ikke skulle tro det, har du det ufortyndede, sorte blod i 
årerne, Raymond. Du er en tro kopi af min far. Sådan går det somme-
tider. Du har det ufortyndede blod i årerne.”
 Jeg går ud fra, at vi var alene. Jeg kan huske hans dødsensalvorlige 
ansigtsudtryk og det brændende blik i hans øjne; jeg kan huske, hvor 
forlegen jeg følte mig, selvom jeg ikke havde nogen anelse om, hvad 
han mente med det.

“Tog han så fejl?” spørger jeg Leon. “Jeres familie er ikke ren roma?”
 “Hvem er det? Men det mente han åbenbart, at vi var, og Rosie hav-
de ikke noget imod det. Han var en pæn dreng, ham Ivo.”
 “Jeg har aldrig hørt navnet Janko – er de englændere?”
 “Ja. Sådan mere eller mindre. Tene påstod, at de er machwaiya el-
ler noget i den stil – at hans far eller farfar stammede fra Balkan eller 
sådan et sted – men jeg ved det ikke. Et eller andet sted er de i familie 
med Lee’erne i Sussex. Fætre og kusiner eller noget. Så måske er det om 
Balkan noget værre sludder.”
 “Og hvordan kendte I dem?”
 Han trækker på skuldrene.
 “Man stødte på dem rundtomkring. Kendte folk, som kendte dem. 
Du ved, hvordan det er.”
 “Så e'er brylluppet mødte I dem ikke på markederne de kom aldrig 
på besøg?”
 Leon kigger ned på sine hænder. Måske er han trods alt en smule 
berørt over den datter, han gav slip på for en god håndfuld år siden.
 “Janko-familien de holdt sig i vid udstrækning for sig selv. Rejste 
rundt alene. Isolerede sig nærmest. Mængede sig ikke med andre.”
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 Han klapper i.
 “Men alligevel, din datter … Du ville vel gerne se hende og din 
kone, formoder jeg?”
 “Når man er omrejsende Det kom ikke bag på mig, at hun ikke 
vendte tilbage. E'er brylluppet var hun en Janko. Ikke længere en 
Wood. Men nu der er visse ting jeg er overbevist om, at der er sket 
hende noget. Det er jeg sikker på.”
 “Mener du dermed, at du tror, at familien Janko har gjort hende 
fortræd?”
 “Ja, det gør jeg vel.”
 “Hvorfor?”
 “Jeg stoler ikke på dem. Der har altid været noget, der ikke stemte 
Det er svært at forklare.”
 “Du kan måske gøre et forsøg.”
 “For eksempel Tenes kone døde, og ingen ved af hvad. Hun var der, 
og pludselig var hun der ikke mere. Og Tene havde en søster, der løb 
hjemmefra. Jeg tror også, han havde en bror, der døde Under ulykkelige 
omstændigheder. Lidt for ulykkelige – hvis du forstår, hvad jeg mener?”
 “Det er jeg ikke sikker på, jeg gør.”
 “Altså, måske skyldtes det ikke ulykke alt sammen. Snakken gik så 
megen ulykke tja.”
 Han ryster på hovedet og hvisler mellem tænderne.
 “Det generede dig ikke, da Rose blev gi'?”
 Leon klemmer læberne sammen, som om jeg sætter hans tålmo-
dighed på prøve.
 “Det var det, hun ville. Og oprigtig talt var hendes muligheder be-
grænsede på grund af, du ved ...” Han vi'er med hånden i skulderhøj-
de og skubber et foto over bordet. “Det dér er der ikke mange drenge, 
der ville ha’.”
 Den unge pige på billedet ser fuldstændig normal ud, på nær et 
rødligt modermærke på halsen. Størrelsen og farven virker lettere for-
uroligende, indtil man &nder ud af, hvad det er.
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 “Nå, men under alle omstændigheder tog Janko’erne o'e af sted for 
sig selv i evigheder, uden at man hørte fra dem eller så det mindste til 
dem. Så næste gang vi hørte noget, var hun stukket af – og de vidste 
ikke hvorhen.”
 “Så kan det jo være det, der er sket.”
 “Jeg er overbevist om, at hun ikke er her mere. Jeg kan mærke det i 
hele kroppen. Jeg ved det bare.”
 “Javel …”
 Leon folder hænderne og klasker dem i bordet foran mig.
 “For at være helt oprigtig, Ray – og det her siger jeg til dig som en 
af os – så havde jeg en drøm for nylig ...”
 Pludselig slår den tanke mig, at nogen er ude på at lukke min butik 
– eller i det mindste på at få mig til at ligne et *ols.
 “Jeg drømte, at hun var død. Hun opsøgte mig og fortalte mig, at 
Ivo og Tene havde slået hende ihjel. Nu er jeg ikke den, der tror på 
drømme eller dukkering og alt det dér; den slags tror jeg ikke på, men 
det her var anderledes. Det ved jeg bare, at det var.”
 Jeg stirrer irriteret på min notesblok. Jeg kan ikke forestille mig en 
mere håbløs sag. På den anden side kan det betyde en masse kede-
ligt, men indbringende arbejde. Man kan ikke tillade sig at være alt for 
kræsen her i livet.
 Leon sidder og stirrer på mig.
 “Jeg ved, hvad du tænker. Du tænker, at jeg er en skør, gammel mand 
drømme, og jeg ved ikke hvad. Har jeg ret? Jeg ved godt, det er længe 
siden. Men hun er her ikke, min datter. Og ingen ved, hvor hun er, eller 
om hun overhovedet er nogen steder. Så hvad er der sket med hende?”
 Telefonen ringer. Det giver et sæt i mig. Andrea må have glemt at 
slå telefonsvareren til. Jeg lø'er røret og lægger på igen. Bare ærgerligt, 
hvis det er endnu en sag. Nok snarere udlejeren.
 “Ved du, hvor man kan &nde familien Janko?”
 “De vil ikke sige noget. De siger bare, at hun stak af for syv år siden, 
eller seks, rettere, med en eller anden fyr.”
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 “Derfor er vi stadig nødt til at begynde hos dem, hvor hun sidst blev 
set, og så arbejde os fremad.”
 “Familien Janko havde en skilling eller to på kistebunden. Tene 
kunne godt lide at være på farten. Han var af den gamle skole, du ved, 
målrettet.”
 “Hvornår så du dem sidst?”
 Leon (ytter uroligt på sig i stolen.
 “Faktisk har jeg ikke set dem siden dengang. Nej.”
 “Siden … brylluppet.”
 Han ryster på hovedet.
 “Ray hr. Lovell du ved lige så vel som mig, at hvis jeg gik til politiet 
med det her, ville de grine mig op i mit åbne ansigt. De ville tænke 
’Sikke en gammel sigøjnerbums – på plejehjem med ham. Hvem gider 
overhovedet interessere sig for hans vansirede datter? En sigøjner min-
dre at bekymre sig om’, sådan ville de tænke.”
 Mit blik søger mod det bugnende seddelbundt, der stikker op af 
hans lomme, og han ser det. De ser i det mindste ægte nok ud.
 “Du kan slå alle de o,cielle ting op, kan du ikke? Alt det der com-
puter-noget. Du har forstand på den slags.”
 Han ser glad ud, fordi han ved, han har fået mig på krogen, selv-
om jeg egentlig helst var fri. Han ser selvsikkert på Amstraden på mit 
bord, som om den er en krystalkugle, jeg kan tænde for og se lige, 
hvad jeg vil. Og jeg indvilliger i at se nærmere på sagen. Jeg giver ham 
de sædvanlige formaninger vedrørende sager om savnede personer – 
langstrakte, bekostelige, o'e utaknemmelige. Og han kommer med en 
påmindelse om Georgia Millington. Så læser han alligevel aviser. Eller 
også får han dem læst op. Og før han går, tager han et bundt sammen-
rullede tipundsedler op af lommen og lægger det på mit bord, hvor det 
langsomt ruller sig ud som et dyr, der vågner af sit vinterhi.
 Da jeg atter er alene, blader jeg sedlerne hurtigt igennem – jeg har 
set masser af falske, og de her er ægte. Så sidder jeg og banker blyanten 
i bordet. Er det ikke besynderligt, sådan som man kan opfatte sig selv 
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som én bestemt ting i 95 % af sit vågne liv, indtil man møder nogen 
eller noget og pludselig bliver mindet om, at man også er noget andet – 
de sidste 5 %, der hele tiden har været der, bare i dvale og uden at gøre 
opmærksom på sig selv? På et eller andet plan er jeg en lille smule for-
andret i forhold til den, jeg var, før han mødte op på mit kontor. Kon-
toret er også en lille smule forvandlet. Leon har e'erladt et strejf af sig 
selv, der har ændret mit kontor i forhold til, hvordan det plejer at være. 
Jeg tænker, at jeg virkelig trænger til at skære ned på ko)einforbruget, 
det gør mig paranoid. Et minut eller to senere registrerer jeg forskel-
len som noget helt håndgribeligt: en svag du', der er blevet hængende 
e'er ham. Cigaretter? Cigarer? Noget i den stil, men ikke helt. Jeg føler 
mig lettet; et kort øjeblik troede jeg, jeg var ved at blive skør. Så går det 
op for mig – det er bålrøg.
 Jeg ser på uret. Den er langt over seks på en grå maja'en med støv-
regn i forstæderne. Endnu et (y rumler over mig på vej til et mere 
behageligt sted.
 Jeg må se at komme videre. Ikke fordi jeg skal et behageligt sted 
hen. Jeg har et stykke arbejde, der skal gøres. Man kan vel sige, at det er 
noget, jeg gør for min fornøjelses skyld.
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