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Til J.,

hvis tålmodighed med mig
knap kan beskrives,

ligesom min taknemmelighed
heller ikke kan udtrykkes

alene med konsonanter og vokaler.
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“Hemmeligheder er lige så vigtige  
for mennesker som ild,  
og lige så frygtede.”

SI S SE L A BOK,  SE C R E T S
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K A P I T E L

1

SA N FR A NCISCO

De spiste en sen middag på Crete.
 Den androgyne kineser var iført smoking uden slips og 
havde et lille, smalt overskæg og blæksort pagehår. Den an-
den mand havde kraftigt, velklippet karamelfarvet hår, blå-
grå øjne, en markeret kæbelinje og så godt ud. Han var iført 
en chokoladefarvet habitjakke, mokkafarvede silkebukser 
fra Milano, og virkede både rolig og selvsikker.
 De sad ved et hjørnebord ikke langt fra den hvide mar-
morbar og spiste havaborre glaseret med miso og drak ko-
kosmojitos. Stedet var fyldt med smarte Castro-typer, der 
badede sig i den pink belysning, der blev kastet tilbage fra de 
rosatonede spejle og de solafskærmende vinduer. Gæsterne 
var kosmopolitiske, cool, yderst sofistikerede.
 Det var kineseren, der stod for det meste af samtalen. Han 
var snakkesalig og livlig. Kaukasieren sad afslappet og tilba-
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gelænet, men betragtede sin ledsager indgående, som om han 
morede sig over energien i forestillingen.
 De forlod Crete ved lukketid.
 Deres hotel i Castro-kvarteret lå i en gyde og lignede en 
lurvet kulisse. Fra vinduet var der udsigt til Le Mesonge, 
en natklub hvor bassen dunkede så voldsomt, at det kunne 
mærkes på den anden side af gaden.
 De låste døren, og mens kaukasieren gik hen til vinduet 
og kiggede ud, trak kineseren tæppet og overlagenet af sen-
gen og smed det hele hen i hjørnet af rummet. Da han vendte 
sig om, stod kaukasieren lige ud foran ham, et hoved højere. 
Kineseren stod helt stille, mens den anden mand begyndte at 
klæde ham af.
 Det, der nu fulgte, var omhyggeligt koreograferet, selv om 
de ikke havde indøvet selve detaljerne. De grove træk var tid-
ligere blevet skitseret af kaukasieren, og kineseren var over-
rasket og forundret gået med til det. Scenariet var endnu et 
eksempel på kaukasierens usædvanlige viden om kineserens 
inderste tanker. Hvor langt kunne han gå med denne intuitive 
viden om de fantasier, som kineseren fandt så forførende?
 For langt.
 Han smed smokingen fra sig, og de stod nu ved fodenden 
af sengen. Kaukasieren fjernede forsigtigt den ene halvdel af 
overskægget på den nøgne kineser, men kun den ene halvdel. 
Hun stod der bare, med vilje blottet og med sommerfugle i 
maven.
 Deres sex var outreret, på grænsen til det bizarre. Det var 
intenst og sublimt, alt det, hun havde forestillet sig, at det 
ville være.
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 Han faldt i søvn øjeblikkeligt bagefter, som om hun havde 
kommet sovemiddel i hans sidste drink. Og det var netop 
der, da hun lå på lagnet uden noget over sig, nøgen og ud-
strakt som et lig, at hun begyndte at blive bange.
 I tankerne gennemgik hun atter den sarabande, de havde 
danset, bevægelse for bevægelse. Den var præcis, som hun 
havde forestillet sig, og det var det, der skræmte hende fra 
vid og sans.
 Det, han lige havde gjort ved hende, havde ikke noget 
med intuition at gøre. Det var dybt foruroligende, og det fik 
hende til at føle, at hendes fysiske hjerne ikke længere var 
alene om at huse hendes tanker. Hendes seksuelle fantasier 
burde nemlig kun være det: hendes seksuelle fantasier, og 
alligevel havde denne mand lige genskabt én af dem så nøj-
agtigt, at det kun kunne beskrives som uhyggeligt.
 Det havde ikke været noget skræmmende manus inde i 
hendes eget hoved. Det var først nu, da det blev præsenteret 
for hende via en anden, at det forfærdede hende. Den kulde-
gysning, hun følte lige nu, havde intet at gøre med nætterne 
i Castro-kvarteret. Den skyldtes manden ved siden af hende.
 Hun havde vidst lige fra starten, at affæren var en kli-
ché. Alligevel havde hun budt den velkommen. Det seksu-
elle eventyr, følelsen af at bevæge sig ud på kanten af det 
sømmelige, den særlige forbindelse, der opstod imellem dem, 
den skarpe duft af fare, det hele havde været en tiltrængt 
rus midt i hendes komplicerede følelsesliv. Men her på det 
seneste var deres usædvanlige indforståethed blevet mere og 
mere foruroligende, og nu nærmede den sig det uhyggelige. 
Og det gjorde hende virkelig bange.
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 I aften havde været for meget. Hun kunne ikke mere. Hun 
var ligeglad med, hvor smuk han var, og hun var ligeglad 
med, hvor sindssygt god sex, de havde. Mens hun lå der, med 
brudstykker af sine egne tanker indeni en andens hoved, be-
sluttede hun sig for, at hun havde fået nok. Hun ville afslutte 
affæren.
 Men hvordan skulle det helt præcist gå til? Skulle hun 
bare lade være med at besvare hans opkald, næste gang han 
ringede. Kunne det virkelig være så simpelt? Kunne det slut-
te, bare fordi hun gerne ville have, at det skulle? Det gjorde 
affærer vel. De brugte begge opdigtede navne. Det havde væ-
ret det første, de var blevet enige om. Robert og Mei.
 Kunne hun være sikker på, at han ikke vidste noget om 
hende? Hun havde fulgt reglerne, men havde han også det? 
De havde altid mødtes et sted, de på forhånd havde aftalt, 
og til aftalt tid. Hans idé. Hun havde aldrig set hans bil, vid-
ste ikke, hvor han boede (han havde engang nævnt Marin 
County), havde kun en vag fornemmelse af, hvad han ar-
bejdede med (han havde nævnt noget om ejendomshandel). 
Det var et resultat af den forsigtighed, de begge havde udvist 
i begyndelsen, og det havde udviklet sig til regelsættet for 
deres affære. Det var sådan, det var.
 Men hun kunne ikke gå sin vej uden at vide, hvem han 
var. Hvis han havde så forbandet godt styr på indersiden af 
hendes hoved, kunne hun vel i det mindste også kende hans 
sande identitet?
 Hun satte sig op. Deres tøj lå i en bunke på gulvet ved 
siden af sengen, de fysiske af efter hendes psykiske jordskælv 
kun få timer forinden. Hun rejste sig op, gik rundt om sen-
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gen, bøjede sig ned over tøjet og begyndte at lede efter sit 
eget i det svage lys fra vinduet.
 Hun samlede hans jakke op og fandt hans tegnebog i in-
derlommen. Da hendes fingre rørte ved den, stoppede hun 
op og lyttede. Hans åndedræt havde ikke forandret sig. Hun 
tog pungen op, åbnede den og kiggede på hans kørekort i 
den gennemsigtige plastiklomme. Der var for mørkt. Hun 
holdt det op foran vinduet.
 Philip R. Krey. 2387 Leech, Mill Valley. Hun så grundigt 
på billedet af ham og gentog navnet og adressen for sig selv 
flere gange, mens hun gennemgik pungen. Hun tog penge-
sedlerne ud, foldede dem ud som en vifte og lagde dem til-
bage igen. Hun tjekkede kreditkortene, som alle bar navnet 
P. R. Krey. Der var et stykke papir med telefonnumre. Hun 
ville aldrig kunne huske dem.
 Hun lukkede pungen og lagde den tilbage i jakkelommen 
igen.
 “Går du?”
 Hun for sammen og rejste sig hurtigt op med sit tøj i hån-
den for at skjule sin overraskelse.
 “Det er jeg nødt til,” sagde hun og lagde tøjet i fodenden 
af sengen. Hun var taknemmelig for den dårlige belysning, 
da hun nervøst viklede sine trusser op. De havde rullet sig 
sammen til en lille klump.
 “Skal jeg ringe til dig i løbet af ugen?”
 “Jeg ringer til dig,” sagde hun inde fra mørket. “Min 
mand skal være vært ved et par forretningsmiddage i denne 
uge, så jeg har en del forberedelser, men jeg kender ikke de-
taljerne endnu. Kender ikke engang datoerne.”
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 Hun trak sit undertøj på. Omvendt? På vrangen? Hun var 
skide ligeglad. Ingen bh. Hun tog den hvide skjorte op og 
smuttede i den.
 Han var tavs. Var han ved at falde i søvn igen?
 “Hvad er der galt?” spurgte han.
 “Hvad der er galt?”
 “Du lyder … anspændt.”
 “Nok snarere bombet.”
 “Nå ja,” sagde han og kiggede ud ad vinduerne. “Der er 
stille. Ingen musik.”
 “Klokken er halv fire om morgenen, for pokker,” sagde 
hun og knappede den sidste knap i skjorten. Hun samlede 
smokingbukserne op, trak dem på, knappede dem i linnin-
gen.
 “Har du travlt?” spurgte han.
 “Jeg skal bare videre,” sagde hun, idet hun bøjede sig for-
over og følte sig frem efter sine sko.
 “Har du det okay med den måde, det hele forløb på?”
 Hvorfor fanden lå han der og fiskede? “Ja. Skulle jeg ikke 
det?”
 “Overrasket?”
 “Ja, selvfølgelig.”
 “Hvad overraskede dig?”
 “Alting. Jeg tror ikke, du glemte noget, Robert. Jeg er som 
sagt en anelse flad.”
 Hun fandt skoene og stak fødderne ned i dem. Hun havde 
ikke lyst til at tale med ham om det. Hun ville bare gerne væk 
fra ham, ikke andet. Hun trak fingrene igennem sit halvlange 
hår og begyndte at lede efter sin sorte kuverttaske af silke.
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 “Hvad leder du efter?”
  “Min taske.”
 Hun lod endnu en gang med væmmelse hænderne løbe 
hen over det beskidte gulvtæppe foran sengen og ind under 
hans tøj. Der var den.
 “Jeg fandt den,” sagde hun. Hun var nødt til at passere 
ham for at komme hen til døren, og hun var stiv af skræk for, 
om han ville række ud efter hende, røre ved hende, prøve at 
få en reaktion fra hende.
 Han lå og støttede sig på den ene albue mens han betrag-
tede hende.
 “Okay,” sagde han.
 “Jeg ringer til dig,” sagde hun og trådte ud på gangen, 
hvor der lugtede muggent, og lukkede døren efter sig.

Han steg ud af sengen og gik hen til vinduet. Et øjeblik efter 
trådte hun ud nede foran hotellet og forsvandt hastigt hen 
ad gaden.
 Han vendte sig mod sengen, bøjede sig ned, samlede sin 
habitjakke op og tog sin pung ud. Han smed jakken på sen-
gen og gik hen til vinduet igen.
 Han åbnede pungen. Alt så fint ud. Sad hans kørekort 
skævt? Nej. Hov. Han trak langsomt pengene ud. Sedlerne 
vendte på hovedet.
 Nå, fandens også, det måtte jo ske før eller siden. Hun 
ville nok prøve at finde hans adresse på nettet. Han måtte 
vente og se.
 Men nu var der sket noget nyt. Han havde forventet, at 
hun ville være usikker efter det, der var sket, men han havde 
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ikke troet, at uroen ville tage en drejning i den retning. Han 
havde troet, at det ville være med til at forstærke intensiteten 
i deres sex, men nu virkede det snarere, som om han havde 
skabt mistro i stedet for intensitet. Hvorfor ville hun pludse-
lig vide, hvem han var?
 Stod det til ham, eksisterede denne kvinde kun inden for 
grænserne af den lille cirkel, han havde skabt til hende. Han 
kunne ikke lade hende bevæge sig ud over de hemmelige 
grænser. Så meget usikkerhed havde han ikke råd til. Især 
ikke nu. Der stod for meget på spil.
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K A P I T E L

2

Marten Fane betragtede indgangen til Stafford fra sin bil på 
den anden side af gaden. Det var et lille, eksklusivt hotel mel-
lem Russian Hill og Pacific Heights. En art deco-bygning fra 
1930’erne, der var blevet købt af et par hippe entreprenører, 
som havde restaureret den og ikke havde sparet på noget for 
at genskabe dens retro-atmosfære. Det var et godt sted at 
mødes.
 Hotellets indgang lå tilbagetrukket fra gaden bag et lil-
le torv med buksbomhække og gamle lindetræer. En lang, 
græsgrøn markisegang førte frem til indgangsdøren i tonet 
glas.
 Vera List havde opholdt sig på hotelværelset i et kvarter 
nu, og Fane havde ikke set nogen tegn på overvågning. Han 
brugte ofte Stafford til møder som dette, fordi dets beliggen-
hed gjorde det nemt at få øje på iagttagere. Og så kunne han 
også godt lide værelserne.
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 Da han steg ud af bilen, så han op på hotellets fjerdesal 
gennem støvregnen. Lyset var tændt i hotelværelset. Han gik 
over gaden.
 I foyeren tog han sin regnfrakke af og kastede et blik ind i 
receptionen. Der var et par stykker derinde, men ikke nogen, 
der fangede hans opmærksomhed. Den dunkle Metro Bar til 
venstre for ham så ligeså indbydende ud som altid. Han gik 
over mod elevatorerne.
 Han trådte ud på fjerde sal og gik hen til værelse 412. 
Han bankede på og afventede, at hun kiggede ud på ham 
gennem dørspionen. Smæklåsen klikkede, og hun åbnede 
døren og trådte tøvende tilbage.
 “Marten Fane,” sagde han.
 “Hej. Det er mig, der er Vera.”
 Hun var 44 år gammel, havde en fin teint og kraftigt ka-
stanjebrunt hår i en afslappet, skulderlang frisure, som ind-
rammede hendes ovale ansigt. Hendes øjne var intelligente 
og meget nysgerrige.
 “Tak, fordi du gik med til at mødes med mig,” sagde hun, 
da Fane trådte ind i værelset. Hun udtalte sine ord præcist, 
men ikke påtaget. Hun var ængstelig, men beslutsom, og 
denne viljestyrke gav ham et godt indtryk af hende. Hun var 
fast besluttet på at få det ud af verden, hvad det så end var.
 “Det var så lidt. Shen er en gammel ven,” sagde han og 
hængte sin regnfrakke på knagen bag på døren. “Det var 
hyggeligt at høre fra ham.”
 Han fulgte efter hende hen til en sofagruppe ved siden af 
vinduerne med udsigt til gaden. Han lod hende sætte sig først 
og valgte dernæst stolen over for hende på den anden side af 
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et ellipseformet sofabord med glasplade, hvor tre nøgne art 
deco-kvinder udgjorde benene.
 Vera sad med rank ryg, ærbart bøjede knæ og krydse-
de ankler i lænestolen. Hun havde en tætsiddende perlegrå 
strikkjole på med trekvartlange ærmer, som fremhævede 
hendes lange, elegante fingre.
 “Mr. Moretti fortalte, at I tidligere har arbejdet sammen 
inden for politiet,” sagde hun.
 “Det er rigtigt, i efterretningsafdelingen,” sagde Fane. 
“Jeg var kriminalassistent i drabsafdelingen, og så traf jeg 
Shen, og han overtalte mig til at flytte til efterretningsvæse-
net. Jeg arbejdede sammen med ham i næsten tolv år, før han 
blev pensioneret.”
 “Han talte godt om dig,” sagde hun. Selv om hun var 
urolig, gjorde hun en imponerende indsats for at virke af-
slappet.
 “Jeg mødte ham gennem hans søster,” sagde hun. “Vi var 
naboer. Da jeg besluttede mig for, at jeg måtte … gøre noget, 
var han den eneste, jeg kunne komme i tanke om at henvende 
mig til. Men da jeg forklarede, at jeg havde et problem, der 
involverede to af mine klienter – at det var konfidentielt, og 
at jeg ikke ønskede politiets indblanding, ingen efterforsk-
ning – stoppede han mig. Han sagde, at han ikke ønskede at 
høre mere og gav mig navnet på dig.”
 “Okay,” sagde Fane og lagde de lange ben over kors.
 Der blev helt stille.
 “Han sagde, at du … var kendt – blandt dem, som havde 
behovet – som den mand, man skulle gå til, hvis man havde 
et problem og var løbet tør for muligheder. Han sagde også,” 
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tilføjede hun, “at jeg kunne stole på dig. Have fuldkommen 
tillid til dig.”
 Hendes sidste bemærkning var nærmest en form for be-
sværgelse. Hun havde brug for, at det skulle være sandt, og 
hun så ham lige i øjnene, mens hun sagde det, som om hun 
slog korsets tegn for sig.
 Fane ventede.
 “Forstår du,” fortsatte hun, “bare det at diskutere det her 
med dig bringer mig faretruende tæt på at overskride min 
tavshedspligt over for mine klienter. De skal kunne sige alt til 
mig og vide, at det ikke kommer videre. Fuldkommen tillid 
er essentiel i psykoanalyse.”
 “Det forstår jeg,” sagde Fane.
 “Og jeg er nødt til at stole ligeså meget på dig. Jeg har 
fuld tillid til mr. Morettis anbefaling, men jeg fortalte ham 
ikke de ting, jeg vil fortælle dig nu. Det er ikke ham, jeg nu 
springer ud i afgrunden med.”
 Hendes valg af metafor var interessant. ‘Desperat’ var 
ikke en for stærk vending om Vera List.
 “Altså, jeg ved ikke engang, hvad det er, du laver,” sagde 
hun. “Mr. Moretti sagde, at jeg skulle tale med dig, men han 
sagde ikke hvorfor. Jeg mener, det lå da mellem linjerne, at 
du kunne hjælpe mig. Men han var ærligt talt noget kryp-
tisk.”
 Hun tav. “Forstå mig ret,” sagde hun så. “Jeg vil ikke ud i 
noget ulovligt her. Det … Det er du vel klar over.” Hun lagde 
hovedet på skrå, hævede øjenbrynene, forventede et svar.
 Han nikkede. Hun slappede lidt af.
 “Okay, mr. Moretti fortalte mig som sagt ikke noget sær-
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ligt. Så jeg er nødt til at have lidt mere at vide, før jeg kan 
gennemføre det her.”
 “Det lyder rimeligt nok,” sagde Fane. Hun havde ret. De 
mennesker, som havde opsøgt ham de seneste år, havde i for-
vejen kendt til hans verden. De havde selv levet i dens ud-
kant, i det ustabile område, hvor alt var indhyllet i en aura 
af uvished.
 Men Vera List var, på trods af sin egen profession, fra den 
almindelige verden, hvor flertydighed som oftest ikke var 
velset og ellers mest figurerede i forbindelse med teoretiske 
diskussioner. Sådan havde det da i hvert fald været indtil nu.

***

“For fire år siden,” sagde Fane, “var jeg involveret i en 
kontrovers i efterretningsafdelingen. Jeg havde været ansat 
i omkring tolv år. På det tidspunkt hørte efterretningstjene-
sten under Special Investigations Division. Politiets efterret-
ningsafdeling er der, hvor alle hemmelighederne er. Det er et 
byzantinsk palads. Årene går, men hemmelighederne består. 
De bliver ikke engang mindre. Til sidst blev jeg tvunget til 
at forlade afdelingen. Et par måneder senere blev jeg rin-
get op af en prominent advokat, som spurgte, om jeg ville 
aflægge en af hans klienter et besøg. Manden havde et pro-
blem. Han skulle træffe et valg mellem to muligheder, der 
begge havde grumme konsekvenser. Jeg hjalp ham med at 
finde en tredje løsning. Det var en vennetjeneste. Jeg tænkte 
ikke så meget over det. Men fire måneder senere blev jeg så 
ringet op igen. Den mand, jeg havde hjulpet, havde anbefa-
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let mig til en anden. Det var begyndelsen på en profession 
der opstod ved en tilfældighed. Der er ingen jobbeskrivelse 
for, hvad jeg gør. Jeg har ikke noget cv. Jeg refererer ikke 
til andre.”
 Vera List sad og stirrede indgående på ham, mens hun 
vred mening ud af hver eneste stavelse. Selv pauserne mellem 
hans ord var betydningsfulde for hende.
 “At finde en løsning på dit problem er ikke et spørgsmål 
om hvis, men om hvordan,” sagde han. “Og hvad angår at 
have tillid til mig: I efterretningsverdenen er anbefalingen fra 
én, man allerede ved, man kan stole på, garantien. Og nogle 
gange er det alt, hvad man har, når man skal træffe beslut-
ningen om at springe ud i det. Hvis du vil tale med Moretti 
igen, før du går videre, er det helt fint med mig. Og hvis jeg 
ikke ser dig igen, er det også fint med mig.”
 Vera List skød hagen frem, nikkede, og tog en dyb indån-
ding.
 Han gættede på, at hun var tæt på at få hjerteflimmer.
 “Undskyld,” sagde hun. “Jeg er ikke nær så fattet, som 
jeg gerne vil være.”
 Fane forstod det godt. Det plejede at være hende, der 
sad og ventede på at høre en foruroligende historie. Det var 
utrygt, at rollerne var byttet om.
 “Situationen,” begyndte hun, “er ... ret alarmerende. Beg-
ge klienter er kvinder. Meget forskellige personligheder. De 
kommer fra forskellige baggrunde, har forskellige bekym-
ringer, forskellige problemer. De kender ikke hinanden. Har 
aldrig set hinanden. Mine klienter ankommer og går igen ad 
to forskellige døre, så de støder aldrig på hinanden. Elise har 
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været min klient i næsten to år. Lore er kommet hos mig i 
omkring et halvt år. De er begge gift.”
 Hun tav. “Og de har begge en affære. Elise har haft sin 
affære i omkring fem måneder. Jeg kender ikke mandens 
navn, men den har været omdrejningspunktet for vores 
samtaler, siden den startede. Det er en intens affære. Denne 
mand har forført hende i enhver betydning af ordet. Hun 
fortæller mig, at han nærmest kan læse hendes tanker, at 
han kender til hendes inderste følelser, forudsiger hendes 
længsler, hendes ønsker, og hendes frygt. Al den viden er 
naturligvis meget bjergtagende. Hun er helt tryllebundet af 
ham.”
 Veras hænder hvilede i skødet, fingerspidserne var let 
flettet sammen. Ingen vielsesring, hvilket overraskede Fane. 
Hendes fremtræden var korrekt, men naturlig, utvungen.
 “Indimellem,” fortsatte hun, “har jeg haft på fornem-
melsen, at Elise synes, det hele er lidt … uhyggeligt. Men 
ikke så uhyggeligt, at hun vil afbryde forbindelsen. Det er 
typisk hende. Hun er smuk og forpint. Følsom. Har en ten-
dens til at være selvdestruktiv, men samtidig er hun en over-
lever. Den anden kvinde, Lore, indledte sin affære kort efter, 
hun begyndte hos mig. Heller ikke her kender jeg hans navn. 
Da hun nævnte affæren første gang, virkede den tilfældig. I 
modsætning til Elise, var det ikke noget, Lore havde lyst til 
at tale om. Men efter adskillige måneder begyndte et mærke-
ligt mønster at tegne sig. Lore begyndte at tale om sin elsker, 
og da hun gjorde det, lød hun næsten helt ligesom Elise. Han 
var utroligt indsigtsfuld. Han kunne nærmest læse hendes 
tanker. Han kendte hende som sin egen bukselomme, vidste, 

__NY_Punktum-Dukkeføreren.indd   25 30-05-2012   07:59:24



26

hvad hun længtes efter, hvad hun frygtede, endda hvad hun 
fantaserede om.”
 Vera tav og sank en enkelt gang, og så en gang til.
 Fane rejste sig og gik ud på badeværelset. Han hentede et 
glas vand og gik tilbage med det til hende.
 “Tak,” sagde hun og tog straks en slurk. Hun rømmede 
sig, mens han satte sig igen.
 “Først var jeg fascineret af lighederne i de to affærer,” 
fortsatte hun, “men jeg regnede med, at Lores ville udvikle 
sig til sin egen historie. Det skete bare ikke. I stedet blev 
lighederne endnu mere påfaldende. Selv detaljerne om hans 
seksuelle adfærd var identiske med dem, Elise beskrev. Jeg 
var lamslået.”
 Endnu en slurk.
 “Der var ingen anden konklusion end, at det måtte være 
den samme mand, Elise og Lore så,” sagde hun. “Jeg mener, 
det er tænkeligt, at to kvinder, der ikke kender hinanden, 
kan have en affære med den samme mand. Men det kunne 
simpelthen ikke være et tilfælde, at de også gik hos den sam-
me psykoanalytiker. Det gør mig skrækslagen.”
 “Og du er helt sikker på, at de ikke kender hinanden?” 
spurgte Fane.
 “Helt sikker? Nej.”
 “Tror du, at det kan være en mulighed?”
 “Nej, det gør jeg virkelig ikke. Jeg har vredet min hjerne 
for at finde ud af, hvad det er, der foregår. Har denne mand 
adgang til mine journaler? Jeg kan faktisk ikke komme på 
nogen anden forklaring. Jeg besluttede mig for at gøre noget, 
der, set i bakspejlet, nok var dumt. Jeg plantede nogle falske 

__NY_Punktum-Dukkeføreren.indd   26 30-05-2012   07:59:24



27

oplysninger i mine notater fra de følgende to samtaler med 
Elise og Lore, noget som jeg var sikker på, han ville nævne 
for dem, hvis han virkelig læste deres journaler. Der var selv-
følgelig ingen garanti for, at de ville fortælle det videre til 
mig, hvis han rent faktisk nævnte det.”
 Hun tav lidt for at give ordene vægt.
 “Inden for et par uger fortalte begge kvinder mig om en 
mærkelig samtale, de havde haft med deres elsker. Han ville 
gerne tale om noget, der for dem lød fuldkommen absurd. 
De syntes, det var underligt.”
 “De oplysninger, du havde plantet.”
 “Ja.”
 “Og der er ingen tvivl?”
 “Nej. Manden har adgang til mine journaler og udnytter 
mine notater til at trænge ind i deres sind.”
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Fane betragtede hende, mens hun holdt om glasset i sit skød. 
Det gik op for ham, at det kropssprog, han tidligere havde 
fortolket som hendes egen særlige forkærlighed for korrekt-
hed, var langt mere end det. Det var en angst, som hun knap 
nok kunne holde nede.
 “Du sagde, at ingen af kvinderne har fortalt dig mandens 
navn. Har du spurgt?”
 “Nej. I begyndelsen var det ikke vigtigt. De undgik begge 
bevidst at sige hans navn, så det respekterede jeg. Det blev 
normen for vores samtale, når de kom ind på affærerne.”
 “Har du en fornemmelse af, hvad han kan bruge disse op-
lys ninger til?” spurgte han. “Eller planlægger at bruge dem 
til?”
 “Tja, han bruger dem tydeligvis til at manipulere dem 
med,” sagde hun. “Det handler selvfølgelig om sex, og må-
ske er det kun det og intet andet. Men … jeg ved ikke, der er 
noget, der siger mig, at det ikke kun er sex.”
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 “Ændrede du dine sikkerhedsindstillinger?”
 “Nej, det turde jeg ikke. Jeg følte, at jeg allerede havde 
fristet skæbnen ved at fodre ham med de falske oplysninger. 
Da Elise og Lore blev forvirrede over hans referencer til de 
falske oplysninger, kan det godt være, at han har undret sig, 
men heller ikke mere end det. Men hvis han samtidig var 
stødt på ændrede sikkerhedsindstillinger efter det … jeg var 
bange for, at han ville finde ud af, at jeg var på sporet af 
ham.”
 “Godt, det var den rigtige beslutning. Hvor længe har du 
været overbevist om det her?”
 “Kun et par dage. Tre dage.”
 Fane så hen på vinduerne. Regnen, der blev oplyst af ga-
delygterne, faldt som døende gnister. Da han rettede blikket 
mod hende igen, sad hun og stirrede på ham.
 “Du har ikke lyst til at gå til politiet,” sagde han, “på 
grund af risikoen for, at det bliver lækket til offentlighe-
den.”
 “Præcis. Der er ting i mine journaler, som kan ødelægge 
disse personers liv. Jeg vil under ingen omstændigheder være 
med til at skabe en situation, hvor disse dokumenter kan 
blive genstand for offentlighedens interesse i en retssag.”
 Hun rettede sig lidt op.
 “Hør her, mr. Fane,” sagde hun. “Jeg ved egentlig ikke 
helt præcist, hvad det er, jeg beder om her, men det forekom-
mer mig, at der burde være en måde at stoppe denne mand 
på, uden at lade mine klienter vide, at deres journaler er ble-
vet kompromitteret, en måde at løse det på, så ingen behøver 
vide, at det nogensinde er sket.”
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 Den anspændthed, der udgik fra hende, var næste kine-
tisk.
 “Jeg lever også med hemmeligheder,” fortsatte hun. “På 
samme måde som du gør. Jeg hører dem dagligt. En halv snes 
liv udspiller sig hver dag, år efter år, på en bestemt måde, 
fordi jeg holder på disse hemmeligheder. Hvis jeg afslørede 
de ting, som jeg bliver fortalt i fortrolighed, ville disse liv 
udspille sig anderledes. Måske med tragiske følger.”
 Hun rettede sine mørke øjne mod ham.
 “Det, som denne mand har gang i, er endnu en hemmelig-
hed, som jeg har i sinde at holde på,” sagde hun, “men jeg 
har brug for hjælp denne gang.”
 Vera List bad ikke om råd om, hvorvidt hun gjorde det 
rette eller ej. Det forekom Fane, at hun på trods af sin åben-
lyse frygt allerede havde besluttet sig for, at hun ikke havde 
andet valg.  
 “Jeg ved godt, at du er klar over, at det, du ønsker at gøre, 
er alvorligt,” sagde Fane, “men der er nogle ting, du bliver 
nødt til at overveje, før du går videre.”
 Hun ventede.
 “For det første fungerer sådan noget som det her aldrig på 
den måde, man havde forestillet sig,” sagde han. “Lige me-
get hvor klogt, man griber det an, lige meget hvor godt, man 
planlægger det, er der altid en grim overraskelse. Og hvis 
den overraskelse dukker op på det forkerte tidspunkt, vil den 
kunne ødelægge dig. Du bør også vide, at denne måde at 
gribe det an på kan betyde, at du på længere sigt kan blive 
retsforfulgt.”
 Vera skød hagen en anelse frem.
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 “Jeg er ikke jurist,” sagde Fane, “men det forekommer 
mig, at du ved at fortsætte med at tillade denne mand ad-
gang til dine dokumenter bevidst tillader ham at bryde ind 
i dine klientjournaler. Hvis han begår en forbrydelse som et 
resultat af denne ulovlige indtrængen, risikerer du at blive 
tiltalt for medvirken og tilskyndelse. Hvis du tror, at denne 
mand har planer om at bruge oplysningerne i dine dokumen-
ter til kriminelle formål, og du ikke melder det til de retslige 
instanser, risikerer du at blive anklaget for at tilbageholde 
viden om kriminel hensigt.”
 “Men hvis det kun er en mistanke …”
 “Og hvis du tror, at disse kvinder er i fare, og ikke advarer 
dem, ikke rapporterer, hvad der foregår til de relevante myn-
digheder, risikerer du at blive anklaget for strafbar forsøm-
melighed, eller værre, svigagtig meddelagtighed.”
 Hun sagde ikke noget. Det her var slet ikke, hvad hun 
havde regnet med at høre fra ham. Hun lukkede øjnene.
 Fane bemærkede den lille ændring i måden, hvorpå hen-
des bryst hævede og sænkede sig på, den subtile bevægelse 
i hendes øjenbryn. Hvor mange andre kvinder havde i løbet 
af dette gamle hotels lange historie mon siddet ved de selv 
samme vinduer på andre regnfulde aftener og kæmpet med 
forvirrende omstændigheder i deres liv?
 Hun åbnede øjnene. “Du har brugt ordet ‘risikerer’ flere 
gange. Ingen af disse konsekvenser er givet på forhånd, vel?”
 “Nej.”
 Hun betragtede ham med pludselig sindsro.
 “Noget siger mig, at du er en meget privat person.”
 Han sagde ikke noget.
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 “Så du vil sikkert kunne forstå,” sagde hun, som om hans 
stilhed bekræftede hendes formodning, “hvad det vil betyde 
af få sine inderste tanker udbredt i offentligheden, at ens per-
son pludselig bliver genstand for omverdens nysgerrighed.”
 Hun rejste sig og gik hen til vinduerne. Hun lænede sig 
op ad vinduesrammen, lagde armene over kors og så ud i 
den våde aften. Den strikkede perlemorsgrå kjole dannede 
en elegant linje fra hendes skrå hofte til midt på læggen.
 “Hvis jeg går til politiet,” sagde hun og vendte sig mod 
ham, “vil denne mand blive fanget. Der vil komme en rets-
sag. De vil bruge mine dokumenter som bevismateriale. 
Mine klienter er for rige, for kønne, for højt oppe på deres 
piedestaler til ikke at blive trukket ned. Så der vil sive fortro-
lige oplysninger ud, deres identiteter vil blive afsløret. Stum-
per og stykker af deres liv vil blive fremhævet, de værste 
stumper og stykker. Dråberne vil efterhånden blive til et helt 
hav, endnu et mediecirkus som alle dem, vi allerede kender 
alt for godt. Yderligere to liv vil blive udstillet som dagens 
underholdning til folket.”
 “Du virker meget overbevist,” sagde Fane.
 “Det er tidens ånd,” sagde hun. “At se folk destruere sig 
selv, se folk gå i hundene, det er det, vi får tiden til at gå 
med i vores samfund. Alle hungrer efter beskidte hemmelig-
heder.”
 Det var en nøgtern konstatering, og Fane havde mistanke 
om, at bemærkningen byggede på egne, barske erfaringer. 
Men han var ikke uenig. Anonymitet, privatliv, var det sidste 
tilflugtssted for forstanden i en mere og mere digitaliseret, 
grænseløs og sensationslysten verden. Privatliv var efterhån-
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den lige så sjældent som mådehold, og når det først var øde-
lagt, var det lige så uigenkaldeligt som ens uskyld.
 “Og Elise og Lore er måske ikke de eneste ofre. Den ene-
ste grund til, at jeg opdagede, at denne mand har adgang 
til deres journaler, er den måde, han bruger oplysningerne 
på. De kom tilbage til mig som en boomerang. Men hvad 
nu, hvis han også går ind i mine andre klienters journaler? 
Hvordan skal jeg vide det, hvis han bruger deres oplysninger 
på en anden måde?”
 “Tror du, at han gør det?”
 “En mand som ham,” sagde hun, “vil ikke kunne holde 
hænderne fra de andre.”
 Vera List så kun katastrofe her.
 “Du sagde, at du mente, at hans motiv for at læse dine 
klienters journaler var at manipulere dem i forhold til sex. 
Men du havde en følelse af, at det ikke stoppede der. Hvad 
mente du?”
 “Det er den måde, Elise og Lore omtaler ham på,” sva-
rede hun. “Han lyder mere kompleks end en voyeur eller et 
sexuhyre. Jeg … jeg har bare en følelse af, at det, der sker 
med de kvinder, ikke er … det er bare ikke så enkelt. Der er 
mere i det end det.”
 “Hvordan mere kompleks?”
 Spørgsmålet gjorde hende usikker. “Undskyld … men hvis 
jeg går ind i det, går jeg ind i deres forhold. Det vil bringe det 
op på … på et andet niveau.”
 “Jeg har brug for at vide, hvem vi taler om,” sagde Fane.
 Vera nikkede, vel vidende at de på et eller andet tidspunkt 
ville nå hertil.
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 “Elise,” sagde hun, “er Elise Currin.”
 “Mrs. Jeffrey Safra Currin?”
 “Ja.”
 Fane forstod pludselig Veras ængstelse. Han kunne øje-
blikkeligt komme i tanke om en halv snes grunde til, at den 
var velbegrundet.
 “Og den anden kvinde?”
 “Lore Cha. Hendes mand er Richard Cha, en iværksætter 
fra Silicon Valley. Noget med innovativt software. Masser af 
patenter, masser af penge. Ambitioner.”
 “Ingen af dem ved, hvad du har opdaget?”
 “Absolut ikke, og sådan vil jeg gerne have, at det skal 
blive ved med at være. Du er den eneste, der ved det, ud over 
mig selv.”
 Currin tilhørte den absolutte elite bestående af et par tu-
sinder individer verden over, som havde fået så stor indfly-
delse igennem rigdom, talent eller hensynsløshed, at de på-
virkede tusinder, endda millioner af menneskers liv alene via 
deres beslutninger og handlinger. Han sad i bestyrelsen for 
en håndfuld verdensomspændende selskaber og ejede selv 
omkring en håndfuld andre. Hans venner var den slags per-
soner, som tog sig særlige friheder og følte sig hævede over 
almindelige mennesker. De købte sig til forbindelser i Wa-
shington, og deres private fly var fortrolige med startbanerne 
i London, Dubai, Hong Kong, Paris og Mumbai.
 Den første indskydelse var pengeafpresning. Men ligesom 
Vera havde Fane en nagende følelse af, at det var for oplagt.
 “Du har tre ting, der fungerer til din fordel,” sagde han, 
“og uden dem er jeg ikke sikker på, at dit problem kunne 
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være blevet grebet an på den måde, du ønsker. For det første 
har du været klog nok til ikke at varsle denne fyr om, at du 
er på sporet af ham. Han er sluppet af sted med det her et 
godt stykke tid og føler sig sikkert ret tryg ved det. Det er 
godt. For det andet har du ikke fortalt Elise og Lore, hvad 
der foregår. Det giver os lidt fleksibilitet, flere muligheder. 
 Og for det tredje kan du holde på en hemmelighed. Jeg er 
interesseret i at hjælpe dig,” fortsatte han, “men du må for-
stå, at det, du ønsker at gøre her, vil sætte en proces i gang, 
som opererer uden for systemet. Hver gang, man bevæger sig 
uden for systemet, er der altid en pris at betale. Og man kan 
let komme til at undervurdere omkostningerne.”
 “Jeg er ikke bange for at skulle træffe svære valg,” sagde 
hun, “eller for at skulle leve med konsekvenserne.”
 “Det er mere end det,” sagde han. “Du går ind i det her 
uden at vide, hvilken pris du kommer til at betale. Din rene 
samvittighed? Din selvrespekt? Din tillid … til dig selv, til 
andre?”
 “Det er en høj pris,” sagde hun defensivt. “Er der en regel, 
der siger, at det altid er sådan?”
 “Jeg vil bare ikke have, at du gør dig nogen illusioner.”
 Hun så undersøgende på ham et øjeblik og gik så hen til 
sin lænestol igen og satte sig.
 “Jeg er bedøvende ligeglad med Jeffrey Currin og Richard 
Cha. Men jeg har en forpligtelse over for deres koner. Hvis 
jeg lader de ting, de har fortalt mig i fortrolighed, blive of-
fentligt kendte, vil jeg løbe fra mit ansvar. Det vil være kata-
strofalt for dem.”
“Og,” tilføjede hun, “jeg er sikker på, at det er indlysende 

__NY_Punktum-Dukkeføreren.indd   35 30-05-2012   07:59:25



36

for dig, men jeg vil for en ordens skyld nævne det alligevel: 
Det vil også ødelægge mig. Det kan jeg ikke tillade sker. Jeg 
finder en anden måde. Og jeg er parat til at betale prisen.”
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