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Til Sue og Les

bog2616-Drengen-der-slog-ihjel.indd   5 26-06-2012   14:48:43



“Mændene … var kommet for at dræbe

de børn, som havde dræbt barnet,

for der er ikke noget værre end at dræbe et barn.”

Blake Morrison, As If (1997)
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Verden syder. Forlygter skyder flammer, og horn gjalder, og bag hen-

de kyler bilisterne tegn og svinskheder efter hende, mens de klemmer 

sig ud i overhalingsbanen for at komme forbi hende.

 Der er roligere indenfor, men hun føler sig ikke rolig. Hun føler sig 

forslået, slået ud af kurs. Radioen er tændt, men hun er ikke længere 

på samme bølgelængde som den. Hun sidder med telefonen i den ene 

hånd og sit hoved i den anden. Hun stirrer på skærmen, på sin mands 

navn og et nummer, hun har tastet stadig sjældnere gennem de sidste 

ti år.

 Har du hørt det? kunne hun spørge, men selvfølgelig havde han 

hørt det. Hvad skete der? kunne hun spørge. Og hvordan kunne de? 

Men han ville ikke vide mere end hende, og hvis han gjorde, ville han 

ikke fortælle hende det.

 Det er jeg ked af, kunne hun sige. Men hun er ikke ked af det, ikke 

det fjerneste. Og i øvrigt er det ikke et tragisk tab, ikke af den slags, der 

gør en sønderknust. Det er et dødsfald, men også en udfrielse. En kul-

mination. En afslutning. Så tillykke. Hendes hulk er næsten en latter.

 Hun sænker telefonen og stirrer på bremselygterne gennem det 

smeltende glas. Så kører vinduesviskerne, og verden gendannes, og 

hun lukker i stedet øjnene.

 En højlydt banken i hendes venstre øre forskrækker hende. Hun 
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farer sammen og taber telefonen, og da hun kigger op, glor et ansigt 

ind ad vinduet på hende. Ansigtet er indrammet af gult; alt omkring 

hende blinker blåt.

 Det er Brahms, tænker hun. I radioen. Brahms eller Berlioz. Under 

alle omstændigheder en vuggevise, og lige med ét føler hun sig mere 

træt end nogensinde. Så er det altså forbi. De har fundet ham, de har 

slået ham ihjel. Det er en så definitiv afslutning på det, som det over-

hovedet kunne være. Hvorfor føles det så som en endnu en begyndel-

se? spørger hun sig selv.

Politibilen følger efter hende hele vejen til hendes frakørsel. Da den 

nærmer sig, blinker hun af alt for tidligt. Hun kaster et blik på den 

anonyme BMW bag sig og overvejer at slå blinklyset fra igen. I stedet 

udholder hun dets klikken og ønsker indtrængende, at køen ved fra-

kørslen vil se at få lidt fart på. Politibilen følger stadig efter hende. Den 

drejer ind i frakørselsbanen, og hendes greb om rattet strammes, men 

ved rundkørslen fortsætter BMW’en forbi hende, og langt om længe 

begynder hun at trække vejret igen. Hun letter grebet om rattet og 

flytter på sig i sædet. Resten af turen hjem er hendes blik lige så meget 

rettet mod bakspejlet som mod asfalten forude.

 Der er mørkt i køkkenet, og hun lader det ligge hen i mørke, indtil 

hun samler viljestyrke til at koge et æg. Men skallen er bøvlet, og hun 

brænder fingrene, og det ender med, at hun ikke orker alligevel. Hun 

skubber tallerkenen fra sig med toast og æggebæger og det hele og 

trækker kruset med te og cigaretterne hen foran sig. Også telefonen. 

Hun tjekker skærmen i tilfælde af, at hun skulle have overhørt en op-

ringning, selv om der er helt stille i huset, og telefonen knap har for-

ladt hendes hånd. Og i øvrigt: Hvorfor i alverden skulle han ringe til 

hende? Hun er den sidste i verden, han kunne finde på at ringe til.

 Hun ville gerne tænde for radioen, men kan ikke overkomme det. 

Hun er sikker på, der ikke er noget nyt. Kun sladder og gætværk og 
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genfortælling af historien af folk, som det ikke rager. Desuden vil hun 

ikke høre navnet, hans navn, barnets navn.

 “Fuck det,” siger hun. Hun scroller og finder sin mands nummer 

og trykker på opkald, før hun når at fortryde.

 Den ringer ikke engang. Den går direkte på voicemail. Hun afbry-

der, men ringer så igen, fordi voicemail måske slet ikke er så dårligt 

endda.

 “Leo? Det er Megan. Meg. Jeg håber … Jeg mener, jeg er klar over, 

at det er længe siden, vi har snakket sammen, men … jeg ringer for at 

… Jeg ringer på grund af nyhederne. Jeg har selvfølgelig hørt det. I bi-

len på vej hjem. Jeg blev nødt til at holde ind til siden. Det lyder fjollet, 

men jeg kunne pludselig ikke rigtig se noget. Nok til dels på grund af 

regnen, tror jeg, for det regnede nemlig. Men det ved du selvfølgelig. 

Jeg mener, du har sikkert selv kørt i regnen, for det har jo nærmest reg-

net uafbrudt de sidste par uger, ikke? Ja, du sidder velsagtens i bilen lige 

nu, det er jo ved den tid, hvor du plejer … hvor du plejede … Nå. Altså. 

Jeg ville som sagt bare lige ringe på grund af nyhederne, og også for–”

 Biplyden afbryder hende.

Hun går rundt i huset. Til at begynde med bare for at foretage sig et 

eller andet, men det udvikler sig til en tur gennem fortiden. Stuen, for 

eksempel. Det var her, Leo fortalte hende det. Hun sad her ved skrive-

bordet, han stod henne ved døren og smilede, kan man vel sige, men 

svedte samtidig, og sagde: Nu skal du høre, Meg, du gætter det aldrig. 

Men det gjorde hun. På en eller anden måde vidste hun det bare efter 

at have hørt nyhederne samme aften.

 Hun er næsten overbevist om, at det er et tilfælde, at hun så sjæl-

dent kommer i stuen efterhånden. Køkkenet er tilstrækkeligt til hen-

de – køkkenet, et badeværelse og halvdelen af et soveværelse. De an-

dre rum, deriblandt stuen, kommer hun kun i, når der skal gøres rent. 

Hvilket er topmålet af absurditet, nu hun tænker over det.
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 Hun burde faktisk sælge huset. Engang måtte hun bare eje det – 

hun sloges for det, eller var parat til det – men nu har hun ikke brug 

for det. Da de købte stedet, elskede hun dets uberørthed, men på en 

eller anden måde virker det nu mere lurvet end de victorianske ræk-

kehuse på den anden side af lågen. Der er revner langs loftets kanter, 

fodpanelerne gaber. Huset sætter sig, kaldte Leo det. Og hvis huset har 

sat sig, så har hele området gjort det samme, helt ned i de lave, over-

vurderede fundamenter.

 Tag bare vinduerne. Pvc-rammer, gulnede nu, hvor de engang var 

hvide. Med kondensvand mellem ruderne, som om et usynligt ansigt 

indhyllet i den kolde natteluft trykker sig mod glasset og kigger ind. 

Hun vender sig og lukker døren en anelse for sent til at holde mindet 

ude.

 Midt i entréen lokker trappens gelændere hende som udstrakte 

arme, men ovenpå er der kun badeværelset og hendes halve soveværel-

se – intet andet, som hun i denne sindsstemning har lyst til at dvæle ved.

 Arbejdsværelset – det var hans kommandorum. Det er tomt nu, 

bortset fra hendes bærbare og nogle uarkiverede papirer. Her sad han 

til ud på natten de fleste aftener og kortlagde nederlagets gang. For der 

var aldrig tvivl om, at det blev et nederlag, kun om størrelsen af det. 

Tabe stort, tabe større eller tabe mere, end du kunne have forestillet 

dig. Hun gik op i det dengang, på trods af indsatsen. Hun stod her bag 

hans stol eller sad på kanten på en stak papirer.

 Forsigtig, Meg, de ligger i orden.

 Der er mad, Leo, eller skal jeg give den til papirerne i stedet?

 Det var kun i begyndelsen. Den spøgefulde tone holdt snart op, 

ligesom besøgene på hans arbejdsværelse. De holdt op, da det stod 

klart, hvad hendes mand havde rodet dem ud i.

Da Leo ringer tilbage, tager hun den ikke. Det har hun ikke overskud 

til. Hun sidder i arbejdsværelset med computeren foran sig og betrag-
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ter et fotografi, hun har undgået i mange år. Ligesom lyden af barnets 

navn giver billedet hende kvalme. Jeg ved ikke, havde hun engang sagt 

til Leo, hvordan du kan klare at indånde samme luft som ham, indånde 

hans … udstrømning. Hun havde kæmpet for at finde det rigtige ord, 

men hun var helt sikker på at have fundet det.

 Hendes kvalme vender tilbage. Det er rigtigt, at fotografiet er ma-

nipuleret. Drengens øjne ligner sorte sprækker uden pupiller, huden 

er bleg og uden varme, skyggerne omkring ham gjort skarpe. Det er 

faktisk latterligt, så klodset billedet er blevet manipuleret. Eller rettere 

sagt unødvendigt, når drengens rådne sjæl var så tydelig for enhver. 

Selv på andre fotografier, som Leo viste hende, virkede drengen ikke 

overbevisende som barn. I forhold til fotografiet af hans offer, for ek-

sempel, fik man en følelse af, at der var noget udspekuleret, påtaget, 

forlorent. Noget slumrende.

 Hun scroller og finder et billede af sin mand. Det er ikke manipu-

leret, selv om det ville være nødvendigt, hvis den mand, det viser, skul-

le ligne den mand, han er blevet. Sikke et væld af chokoladebrunt hår, 

som han aldrig forstod at værdsætte. Selv når han skulle i retten – selv 

til det vigtigste retsmøde i sin karriere – så han ikke ud til at have ulej-

liget sig med at trække en kam gennem det. Habitten er enkeltradet, 

og så vidt hun kan se, er den ret rap – i betragtning af, at det er Leos 

– hvilket sikkert betyder, at den på daværende tidspunkt var på kant 

med den fremherskende stil. På kant med den fremherskende stil. Det 

opsummerer den unge Leo ganske udmærket.

 Og måske ikke bare som ung. Hvor meget har han rent faktisk for-

andret sig, når det kommer til stykket? Var det ikke netop pointen: at 

han ikke forandrede sig? Ikke ville forandre sig?

 På fotografiet kan hun lige skelne arret på hans kind. Stadig lyse-

rødt. Stadig i fare for at begynde at bløde. Det trak ud, kan hun huske, 

men til sidst blegnede det. Det er der jo nogle ar, der gør.

 Han har lagt en besked. Hendes telefon summer og vibrerer ud 
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mod bordkanten. Hun kigger på den, indtil den er på nippet til at fal-

de ned, griber den så og sætter den til øret. Beskeden afspilles, men der 

er tavshed – i ét sekund, to sekunder, så slutter beskeden. Han overve-

jede det altså én gang til. Han skiftede mening.

Hun ser nyhederne, beslutter, at det kan hun lige så godt. Hendes 

modstandskraft er alligevel allerede ved at smuldre.

 Der er selvfølgelig et indslag om sagen, selv om den er fortrængt 

som hovednyhed for at give plads til en omfattende tragedie i et nabo-

land – måske det absolut mindste, der kunne have fremkaldt sådan en 

ændring.

 Hun slukker efter første del, mentalt – for det, de siger, ikke for 

fjernsynet. Hun er endnu ikke parat til at vende tilbage til stilheden. 

Hun er endnu ikke parat til at gå i seng. Det slår hende, at det ikke er 

forbi. Den måde tingene er på – det er ikke en slutning. Det er ikke 

den måde, hun vil lade det slutte på.

 Hun rejser sig. Hun tager fjernbetjeningen og slukker, netop som 

det billede, hun virkelig burde have ventet sig, fylder skærmen. Og det 

er, hvad hun står tilbage med, da hun slæber sig op ad trappen trin for 

trin, trækker blusen over hovedet og glider ind under dynen og ligger 

rastløs i en overfladisk søvn: ansigtet af barnet, som slog ihjel. Ham, 

hun altid vil huske som barnet, der kostede dem deres eget barn.
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1

Der lød pludren, som om man fejrede noget.

 Der var kun 12 af dem samlet på kontoret – 12 ud af en 15 mand 

stor praksis – men han havde allerede mistet overblikket over, hvor 

mange gange han havde fortalt sin historie. Jeg tog tilfældigvis telefo-

nen. Ja, nemlig, omstillingen med besked om at ringe til stationen. Nej, 

da var jeg stadig på kontoret, men bare ti minutter senere, så ville jeg 

have været på vej til domhuset. Men jeg får så beskeden og ringer til arre-

sten. Vagthavende siger, at hun skal bruge en beskikket advokat og spør-

ger, om jeg er ledig. Og lige på det tidspunkt har jeg kun en sandwich i 

tankerne, for jeg har været oppe siden fem og kun spist noget i retning af 

en marsbar siden morgenmaden. Desuden var jeg også ved at være ri-

melig træt af ham der Clemence, I ved, med forstyrrelse af offentlig ro 

og orden. Fodboldsagen, ja: Tre færdselskegler og en fløjte, og så fik han 

Plymouth-fansene til at køre rundt i ring. Men ikke et ord til tak. Ja, ikke 

engang farvel, ikke så meget som et blik, da han dampede af. Nå, men 

hende den vagthavende hører mig tøve. Er det dig, Leo, spørger hun? Og 

jeg siger, ja, det er det, Gayle, men jeg var lige på vej til frokost. Og Gayle 

… I kender godt Gayle, ikke? Hende den magre, den eneste srilankaner 

i hele Exeter, ifølge hende selv. Men hun siger altså, Leo, jeg tror, du skal 

tage den her. Og det er tonefaldet, der gør udslaget. Vi kommer godt ud 

af det, Gayle og jeg, og jeg stoler på hende. Jeg sukker vistnok, men siger 
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okay, hvad drejer det sig om? Og værsgo. Den største sag i amtets historie, 

og så er den min, vores, kontorets, bare fordi jeg tilfældigvis tog telefonen. 

Nå ja, nu må vi se. Det kan lige så godt vise sig at være mit livs største 

fejltagelse at tage den telefon!

 Han genfortalte historien ivrigt uden at fedte med detaljerne. Han 

tog telefonen, han fik sagen. Han skulle have fortalt den med en skul-

dertrækning, men ligesom de andre var han ør af koffein og adrenalin. 

Det var en begyndelse. Det var det punkt for dem alle sammen – men 

i særdeleshed for Leonard Curtice – hvor deres karrierer for alvor tog 

fart.

“Hvordan er han så?”

 Det var Jenny, en af kontorpigerne, som havde stillet spørgsmålet, 

men ud fra den tyssen, der fulgte lige bagefter, var det tydeligt, at hun 

ikke var den eneste, som gerne ville høre svaret.

 “Hvordan er hvem?” spurgte Leo, som om han et kort øjeblik var 

oprigtigt overrasket. “Nå, du mener drengen. Du mener min klient.” 

Folk lo, og Leo nød det, fordi han vidste, at han skulle til at skuffe dem. 

Sandheden var, at han havde tilbragt en time i samme rum som Dani-

el Blake, men ikke havde hørt drengen sige en eneste lyd. Ikke en ene-

ste gang havde drengen, så vidt Leo havde set, bare kigget på ham eller 

registreret hans tilstedeværelse på familien Blakes side af bordet. Hvis 

Leo ikke havde vidst bedre, ville han måske have beskrevet hans opfør-

sel som genert. “Stilfærdig,” kunne han altså kun svare. Og: “Han er jo 

kun en dreng. Kun – jeg ved ikke. Han ligner en lille, bange dreng.”

 Kollegerne rykkede på sig af iver.

 “Bange? Ja, med god grund.” Terry Saunders holdt hånden om den 

varme del af sin kop. Han stødte hanken frem mod Leo. “Det håber jeg 

da, han var. Den lille satan. Ja, undskyld, Jenny, undskyld, Stacie, men 

–” Terry pustede kinderne op, som om hans temperament kom i kog 

bare ved tanken “– men det er præcis, hvad han er. En lille. Satan.”
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 De andre nikkede, fyrene gjorde i hvert fald. Selv pigerne kiggede 

ned i deres kaffe med samtykkende blikke.

 “Jeg ved godt, hvad du mener, Terry, men –”

 “Der er ikke noget men, Leo. Jo, jo, han er din klient nu, og jeg for-

står på en måde godt, hvorfor du går rundt, som om du lige har vun-

det i lotto …”

 “Nej, stop nu lige engang, Terry. Det kan –”

 “… men lad os lige holde fast i, hvem ungen er, ikke? Og hvad han 

har gjort.” Leo forsøgte igen at afbryde, men Terry maste sig ind i ram-

pelyset. “Hvis det havde været mig,” sagde han. “Hvis jeg havde siddet 

sammen med den dreng …” Han spilede endnu en gang kinderne ud. 

“Nå. Lad mig nøjes med at sige, at når jeg kom ud derfra, ville jeg nok 

ikke at få lov til at praktisere igen.”

 Terry nåede Leo til skjortekraven og vejede en sjat over 65 kilo. Leo 

vurderede, at han måske lige akkurat ville være i stand til at klare en 

12 år gammel dreng, men hans pusten sig op var ikke mere end netop 

det. Alligevel høstede den anerkendelse. Der blev nikket og mumlet 

samtykkende. Jenny og Stacie slog begge to forarget med tungen, men 

ikke helhjertet, så vidt Leo kunne høre.

 “Det kan ikke nægtes, at det var en forfærdelig forbrydelse,” sagde 

Leo. “Men drengen – Daniel – er ikke blevet tiltalt, ikke officielt. Han 

har knap sagt et ord. Og det er nok ikke op til os –”

 “Var det ham, Leo?” Det var Stacie. “De ville vel ikke have lavet alt 

det postyr, hvis de ikke var sikre på, at det var ham, vel?”

 “Stacie, du ved godt, at jeg ikke kan … altså, jeg bør ikke …” Men 

hendes øjne lyste allerede af skuffelse, og Leo hadede tanken om at 

skuffe publikum to gange i træk. “Ja,” sagde han. “Det vil jeg mene, at 

det var. Hvis jeg skal være ærlig, er der efter min mening ingen tvivl 

om, at han har gjort det.”
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Tal om at puste sig op. Han selv var på en måde værre end Terry med 

al hans sludder om at banke en 12-årig. Nej, Jenny. Ja, Stacie. Der er ef-

ter min mening ingen tvivl. Gudfader bevares.

 “Leonard.” En hånd landede på hans skulder. “Har du to minutter?”

 “Howard. Ja, jeg beklager, hvis jeg …” Leo slog ud mod gruppen 

af kolleger, der forsvandt hen mod blinkende telefoner og summende 

faxmaskiner.

 “Nej, nej. Nyd det endelig. Det er da noget af et kup.” Howard 

fremviste en stribe alt for hvide tænder. Implantater, ifølge rygtet, og 

der var også sået tvivl om ægtheden af hårpragten på hovedet. Den 

var da for kraftig til at være egenproduktion, for ensfarvet honning-

gylden. En mand i Howards alder – 60? 65? – burde kæmpe mod ebbe 

på issen ligesom de fleste yngre mænd på kontoret. “Et ægte kup,” sag-

de Howard. “Godt arbejde, Leonard.” Chefens hånd landede på Leos 

skulder igen og førte ham hen til et grønt hjørne i det åbne kontor-

landskab. “Hvordan ser sagsbeholdningen ud? Har du mange?”

 “Nej, ikke sådan. Nogle småting. Hovedsageligt dagen og vejen-

ting.” Udelukkende forstyrrelser af offentlig ro og orden, som ikke 

rummede skyggen af voldsanvendelse. Der var så lidt variation i deres 

sager for tiden, at det i virkeligheden slet ikke burde have været nød-

vendigt for Howard at spørge. Det var ikke så mærkeligt, at kontoret 

var helt oppe at køre. Ligesom Leo selv.

 “Læg det fra dig, du kan, i hvert fald i den næste uges tid. Snak med 

Terence. Kom til mig, hvis han gør vrøvl.”

 “Ja, hvis du insisterer, Howard. Jeg mener, jeg er overbevist om, at 

jeg godt kan klare –”

 “Det er jeg sikker på, du kan, Leonard. Men du skal nok få hænder-

ne fulde, det lover jeg.” Howard vendte Leo om og så direkte på ham.

 “Er der noget –”

 “Er du parat, Leonard?” Chefen greb fat om begge hans skuldre nu 

og søgte Leos blik med sit.
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 “Parat? Ja, jeg –”

 “Forstår du, hvad jeg spørger dig om? Forstår du, at det her bliver 

helt anderledes end noget, du har prøvet før?”

 “Jo, selvfølgelig. Jeg mener –”

 “Han er morder, Leonard. Han er 12 år gammel, og han er mor-

der.”

 Leo forsøgte at smile. “Angiveligt morder, Howard. Vi skal ikke 

glemme –”

 Howard klemte til. Leo kunne mærke hans negle gennem skjortens 

kunststof. “Hold op med det fis, Leonard. Du skal selvfølgelig nyde 

øjeblikket. Nyd du bare opmærksomheden. Men den lille satan har 

myrdet en 11-årig pige.” Leo krympede sig, lige så meget over at hans 

chef brugte samme ordvalg som Terry, som over at han nævnte sel-

ve forbrydelsen. “Han voldtog hende sgu nærmest. Du repræsenterer 

ham. Hele landet vil anse dig for at være på hans side. Tænk lige over 

det et øjeblik. Tænk over, hvad det kan betyde.”

 “Jeg kan garantere dig for, at jeg er tykhudet,” sagde Leo, selv om 

det føltes, som om huden på skuldrene var ved at sprække. “Helt ær-

ligt, Howard.” Han vred sig, og chefens hænder faldt ned. “Jeg skal nok 

klare den. Det skal nok gå.”

 “Og Megan? Og din lille pige – Eleanor, ikke sandt? Har du fortalt 

dem det?”

 “Hvad? Nej. Ikke endnu. Det gør jeg i aften. Når jeg kommer hjem. 

Jeg har nærmest ikke haft et ledigt sekund, siden jeg tog den telefon. 

Det var, hvad, ved totiden? Og den er allerede …” Leo kastede et blik 

på sit ur. “Hold da op. Den er ved at være mange, Howard. Jeg må hel-

lere komme af sted. Du må også hellere komme af sted, før Celia un-

drer sig over, hvor du bliver af.”

 Howard betragtede Leo under øjenbryn, der mødtes på midten. 

“Okay,” sagde han og tændte langsomt for sit alabastsmil.
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Han voldtog hende sgu næsten. Det var sandt. Men faktuelt havde der 

ikke været tale om voldtægt. Og det var Leo taknemlig for, for resten 

var mere end rigeligt.

 Felicity Forbes havde været nogle år yngre end Leos datter. Ellie 

var 15, og Felicity ville snart være fyldt 12. Leo regnede ud, at dagen 

ville falde på to måneders-dagen for hendes død. Ikke nogen kæm-

pe aldersforskel godt nok, men det så ud til, at Felicity på andre må-

der havde været helt anderledes end hans egen datter. Hvad angik det 

ydre, for eksempel, var Ellie lyshåret ligesom sin mor, havde fregner og 

var senet. Felicity havde kastanjebrunt hår, var solbrændt og kraftigt 

bygget. Buttet, men ikke på en usund måde. På det eneste fotografi af 

hende i levende live, som Leo havde set, havde hun et stort, tandfyldt 

og jublende grin på, som syntes at understrege det rigtige i forældre-

nes valg af navn. Også det var i modsætning til Ellie. Når hun skulle 

fotograferes, blev hun forlegen, ligefrem tvær. At følge hende gennem 

en linse var som at følge et dyr i naturen, og hvis hun opdagede det, 

var reaktionen uvægerligt den samme.

 På deres respektive skoler lå de to piger i middelgruppen. Leo hav-

de imidlertid en fornemmelse af, at Ellie gemte på uudfoldet potentia-

le – og det var ikke bare, forsikrede han sig selv, fordi han var hendes 

far. Det var tydeligt, at hans datter ikke befandt sig godt. Hun havde 
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skiftet skole, da de flyttede til Linden Park, og det var måske en del af 

forklaringen. Men selv inden de flyttede, havde hun manglet et eller 

andet, som børn i hendes alder syntes at udstråle. Ligesom på fotogra-

fiet for eksempel. Ellie manglede … glæde. Det gjorde ondt i hjertet at 

måtte indrømme det, men Leo trøstede sig selv og også sin kone med, 

at det var, fordi Ellie tænkte for meget over tingene. Hun var for kvik, 

det var problemet. Ellies sind havde ikke let ved at rumme sorgløs glæ-

de, for den ville altid blive holdt i skak af bekymringen over, hvad der 

ventede. Det var grunden til, at hendes øjne så sjældent genspejlede 

hendes smil. Det var grunden til, at hendes skarpe intelligens tilsyne-

ladende altid blev tøjlet. Men Leo holdt på, at hendes temperament 

ville komme hende til stor nytte. Det skal hun nok få glæde af, Meg, 

bare vent og se.

 Felicity Forbes havde ikke rummet den slags bekymring. Hun op-

nåede middelkarakterer og undertiden en topkarakter i musik og viste 

en voksende forkærlighed for at optræde. Hun havde passet sin skole 

og sin fritid med boblende glæde. Hun var meget udadvendt, som den 

yngste i en stor familie tit bliver det. Ellie var enebarn, men Felicity 

havde efterladt sig to brødre og en søster, som alle angiveligt havde 

syntes, hun var bedårende. Og Felicity havde ikke bare været populær 

blandt lærerne og i sin familie. Hun havde fået en vennekreds, stør-

re end Ellie og også Leo nogensinde kunne gøre sig håb om. En fol-

kets prinsesse, havde Exeter Post – egnens selvudnævnte talerør – døbt 

hende. Det var en skamløs reference til begivenheder tre år tidligere, 

men ikke helt ved siden af i betragtning af de store mængder gartner-

grønt, der kom til at pynte foran porten til hendes skole, og det kæm-

pe opbud af sørgende, der ventedes til hendes begravelse. Det burde 

slet ikke være kommet som nogen overraskelse, at Felicity Forbes så 

hurtigt var blevet helgenkåret. Det var faktisk uundgåeligt, både på 

grund af den måde, hun havde levet sit liv på, og den fortvivlende pi-

nefulde måde, hun var død på.
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Han voldtog hende sgu næsten. Hvilket betød ikke helt. Og alligevel 

var det, Daniel Blake angiveligt havde gjort, værre end voldtægt. Mere 

brutalt, mere modbydeligt. Mere klinisk, for nu at udtrykke det nøg-

ternt.

 På sin sidste dag vågnede Felicity til en januarmorgen beklædt 

med frost som juveler. Vejrudsigten havde lovet sne, men den var ikke 

kommet, og det var muligvis, fordi hun allerede havde indstillet sig på 

snefri fra skolen, at Felicity gik og dalrede på vej derhen. Det var der 

ikke noget usædvanligt i, hun kom tit for sent. Retfærdigvis skal det 

nævnes, at hun havde længere til skole end de fleste andre, det vil sige 

længere at gå. Hendes familie boede i den nordvestlige udkant af byen, 

hvor den allerede var gået over i skovklædte bakker skæmmet af for-

sømte ejendomme. Uden mulighed for kørelejlighed de fleste morge-

ner havde Felicity valget mellem at gå langs flodbredden eller stå i en-

som majestæt og vente på en bus, der mere konsekvent kom for sent, 

end hun gjorde. Felicity havde for længst gjort op med sig selv, at det 

ikke var noget reelt valg.

 Hun kom forbi Waterside Inn klokken fem minutter i halv ni, iføl-

ge indehaveren, og var allerede et kvarter senere på den end normalt. 

Hun var kommet lidt sent hjemmefra, fortalte forældrene politiet, 

men så vidt de kunne huske ikke af nogen speciel grund. Hun havde 

nok ligget og gasset sig, mente faren, og på det tidspunkt måtte af-

høringen afbrydes på grund af morens gråd. Fra stien, der førte hen 

til kroen, havde Felicity krydset gangbroen og fulgt flodbredden mod 

syd. Hun måtte kravle over en stente for at komme ind på stien, sagde 

indehaveren. Det sidste, han havde set til hende, var, da hun i sin blod-

røde vinterfrakke sad overskrævs på hegnet og baksede med sin ryg-

sæk, der havde sat sig fast. Det var sidste gang, hun var blevet set i live 

af andre end sin morder.
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Han voldtog hende sgu næsten. Men det gjorde han ikke. Han brugte 

en kæp.

 Det var i hvert fald resultatet af retsmedicinerens undersøgelse. 

Selve redskabet blev aldrig fundet, men rifterne – sårene – var tilsyne-

ladende utvetydige.

 Han brugte en kæp. Drengen, barnet – han brugte en kæp.

 Hun var et lysende glimt af rødt på vej over en stente, og dernæst 

var hun et lig, bastet med en kasseret lyskæde og opsvulmet og blå ef-

ter at have ligget i timevis i Exe. Hvad der var sket i den mellemliggen-

de tid, kunne man kun gætte på ud fra det billede, efterforskerne stod 

tilbage med. Billeder, rent faktisk, for der var snesevis af dem. Kun ét i 

mappen af pigen, da hun havde været i live, men seks, for eksempel, af 

hendes hænder, der var bundet sammen med ledningen. Syv, otte, ni 

af hendes flængede og mudrede vinterfrakke, der var skyllet op på en 

banke halvanden kilometer længere nede ad floden. Utallige fotogra-

fier af Felicity selv: hendes ansigt, strimet af dynd; hendes kvæstelser, 

ophovne og blodløse; hendes fingernegle, flækkede og forrevne – hen-

des eneste våben mod en angriber, som havde gjort brug af hvad som 

helst i nærheden.

 Hun druknede. Blev druknet, rettere sagt. Det var den måde, hun 

døde på. Holdt under vandet, måske. Nok snarere smidt ud, bastet og 

bundet og med ral i lommerne og den bogfyldte taske på ryggen. Bar-

net, drengen – han havde tænkt på alt.

Han voldtog hende sgu næsten. Det bliver de alle sammen ved med 

at vende tilbage til, som om det værste, man kunne forestille sig, var 

voldtægt. Og det havde i hvert fald været rigeligt, hvad politiet angik. 

Tilstrækkeligt med blod og indvolde at fodre pressen med, og mere 

end nok til at overtale offentligheden til at stå frem. Resten, sandhe-

den, ville i virkeligheden have været for meget. For Leo, som havde 

fulgt udviklingen uden samme inderlighed og raseri som andre i of-
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fentligheden, var det allerede mere, end han kunne rumme. Drengen, 

barnet – din klient. Her er, hvad han har gjort. Det er sagen i sin hel-

hed. Det er det, du føler trang til at fejre.

 Han spekulerede på, hvad Terry på kontoret ville have sagt, hvis 

han havde vidst det; om hans raseri ville være blevet morderisk, eller 

om det ville være sivet ud lige så stille. Hvordan kunne man overho-

vedet reagere med andet end fuldstændig tomhed? Gru, ja, og vrede, 

bestemt, men begge dele afhang helt af ens overbevisning – af at man 

var overbevist om, at det, man var blevet fortalt, rent faktisk var sket; 

at i modsætning til alt, man ellers troede på, når det gjaldt grundlæg-

gende principper om næstekærlighed, så var ondskaben uhæmmet, 

ubegrænset – og med lethed i stand til at udfolde sig.

 Og hans far. Som havde været væk i godt et år nu, men kun i den 

mest bogstavelige forstand. Hvad ville han have syntes? Efter at Leos 

mor var gået fra dem, og farens karriere var smuldret – faktisk aldrig 

var kommet på sporet igen – havde Matthew Curtice investeret alle 

sine forhåbninger i sønnens fremtidsudsigter. Han havde altid været 

så stolt af det, Leo lavede – ikke det, hans arbejde omfattede som så-

dan, men af selve hans profession. En mulighed for at gøre en forskel, 

havde han sagt, udrette noget i dit liv. Bedre end det var lykkedes ham 

selv, som faren sagde, lige efter at Leo havde taget sin eksamen, og 

nogle få uger før det første af hans hjerteslag.

 Men hvad ville hans far have syntes nu? Om Leo og hans slet skjul-

te henrykkelse over at – hvordan var det, Howard havde udtrykt det – 

være på drengens side?

 “Leo?”

 Megan havde stukket hovedet ind. Leo begyndte at stakke fotogra-

fierne.

 “Klokken er mange. Kommer du med i seng?”

 Leos ur vendte skiven nedad. Han rystede det på plads. “Hold da 

op. Du skulle have kaldt på mig. Jeg havde tænkt mig at se nyheder.”
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 “Jeg har optaget dem til dig. Jeg så dem, men fik ikke øje på dig.” 

Hun sagde det sidste med et smil.

 “Nej. Jeg kan ikke have været med endnu. Altså, det er ikke grun-

den til, at jeg …” Han sendte hende et smil. “Tak.”

 “Kommer du? Du kan ikke sidde og glo på dem hele natten. Det får 

du bare mareridt af.”

 Leo dækkede de få fotografier til, der stadig var synlige. Hans onde 

drømme var uundgåelige; måske ville Megan slippe et par nætter til. 

“Jeg kommer om lidt. Bare lige et par minutter til. Måske skulle jeg … 

jeg må også hellere lige kigge ind til Ellie.”

 “Ellie? Hun sover.” Megan trådte et skridt ind i arbejdsværelset. 

Hun lagde hovedet på skrå for at få et kig på mappen på Leos skrive-

bord. “Hvad er det, du sidder med?”

 “Ikke noget. Bare du ved … papirer.” Han prikkede et fremstikken-

de hjørne på plads.

 Megan gik hen bag Leo og lagde hænderne på hans skuldre. “Hvor-

dan har du det?” Hun masserede, og Leo pustede ud og lukkede øjnene.

 Han mærkede noget presse sig mod hans ankler. Det måtte være 

katten, der var fulgt efter Megan ind i arbejdsværelset og nu udtrykte 

sin hengivenhed i ottetaller. Det var Ellies kat, faktisk, Rupert, “fordi 

hun ligner en bjørn”, og det havde for en otteårig været tilstrækkelig 

logisk til at overtrumfe enhver diskussion om kønsforvirring.

 “Træt,” sagde Leo som svar på sin kones spørgsmål. “Men som om 

jeg aldrig vil kunne falde i søvn.” Han vendte sig halvt og rakte op efter 

Megans hånd. “Hvad med dig?”

 “Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal føle. Jeg er nok også 

træt, men mere ved tanken om det. Jeg er bekymret, Leo. Ja, ja, jeg 

ved det godt,” sagde hun, da Leo smilede og gav hendes hånd et klem. 

“Men Ellie. Det er bare det. Jeg er bekymret for Ellie.”

 “Ellie skal nok klare den. Vi skal nok klare den. Det er jo ikke en af 

os, der har gjort det, Meg.”
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 Hun gengældte hans klem. “Hvornår skal du møde ham?”

 Leo flyttede på sig og fornemmede, hvordan katten pilede væk. “I 

morgen. Tidlig. Før de tager fat på ham igen.” Megan så et øjeblik 

spørgende ud. “Politiet,” sagde Leo. “De har ikke tænkt sig at spilde ti-

den.”

 Megan nikkede og kyssede ham oven på hovedet. “Så kom med op. 

Få noget søvn.” Hun gik hen til døren, holdt om håndtaget.

 “Jeg kommer. Om lidt. Det lover jeg. Bare et par minutter til.”

 Han kiggede efter Megan. Han kunne høre hende skyde slåen for 

hoveddøren, slukke lyset i køkkenet og dernæst gå tungt op ad trap-

pen. Han ventede, til han var sikker på, hun var kommet ovenpå, og så 

lod han hovedet synke ned i hænderne.
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Sig det nu bare.

 Men han sagde ikke noget. Han lod Passaten krybe nærmere på bi-

len foran og brød så stilheden ved at trække håndbremsen. Han røm-

mede sig med påtaget munterhed og vendte sig så om mod sin datter 

og udstødte en lille lyd, som om han var kommet i tanke om noget 

morsomt.

 Ellie reagerede ikke. Hun stirrede bare stift lige frem for sig med 

den ene hånd under hagen og den anden knyttet i skødet.

 Leo rømmede sig igen, og denne gang vendte Ellie hovedet. “Skal vi 

ikke tænde for radioen?” sagde hun og rakte en hånd frem.

 “Lige om lidt.” Leo stak hånden frem for at fange datterens, men 

hun trak den lynhurtigt til sig igen. “Der var faktisk noget, jeg gerne 

ville tale med dig om.” Leo lod i stedet hånden synke ned på gearstan-

gen. “Arbejdet,” fortsatte han. “Altså, mit arbejde.” Bilerne begyndte 

at bevæge sig igen, og Leo satte Passaten i gear. “Der er … jeg har …” 

Han hostede. “Det er sådan, Ellie …”

 “Jeg ved det, far.”

 Leo vendte sig. “Ved du det?” Trafikken gik i stå, og han trak hånd-

bremsen igen. “Hvad ved du?”

 Ellie trak på skuldrene. “Felicity. Drengen.” En skuldertrækning til 

– lige knap og nap. “Sagen.”
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 “Hvordan det?”

 “Mor fortalte det.”

 “Din mor? Hvornår?”

 “I aftes.”

 “Hvornår i aftes?”

 “Du sad og arbejdede.”

 Leo tænkte over det. “Nå.”

 Stilhed. Selv trafikken udenfor syntes et øjeblik at afvente, hvad der 

nu ville komme.

 “Men hvad siger du så?” spurgte Leo, mens bremselygterne slukke-

des på bilerne foran. “Er det okay med dig?”

 En skuldertrækning.

 “Du skal jo ikke være bekymret.”

 Det havde selvfølgelig den stik modsatte virkning. “Hvorfor skulle 

jeg være bekymret?”

 “Jeg sagde også, at du ikke skal være bekymret.”

 “Men hvorfor skulle jeg?” Ellie rettede sig op. Vendte ansigtet mod 

sin far.

 “Det skal du ikke,” gentog Leo. “Det er det, jeg siger. Der er ingen 

grund til, at du skal være bekymret.” En bil fra den yderste vognbane 

trak ind foran ham. Det var overflødigt, men Leo trykkede alligevel 

på hornet. “Se nu den idiot,” sagde han. Hans blik flakkede hen mod 

datteren, men det var tydeligt, at hun ikke lod sig distrahere. Hun sad 

pludselig der på forsædet og så overvældet ud – et barn med en rynke 

i voksenstørrelse i panden.

 “Men hvad er det, du mener? Fortæl mig det nu, far. Jeg er ikke no-

get pattebarn.”

 “Altså …” Leo sukkede, og for ham signalerede sukket klart alt, 

hvad hans datter behøvede at vide.

 “Far –”

 Leo løftede en hånd fra rattet. “Det er en modbydelig affære. Det 
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er bare det. Det var en grufuld forbrydelse, og den kan ikke undgå at 

vække en masse opmærksomhed. Jeg ville bare have, du skulle vide, at 

… at det er, hvad man kan forvente. Det er ikke noget at være bekym-

ret for. Det kan blive lidt ubehageligt en overgang, men det går over.”

 Ellie kiggede på ham.

 “Helt ærligt, Ellie, andet er det ikke.” Leo fastholdt sin datters stir-

rende blik så længe, han turde vende sig væk fra vejen foran. Ellie trak 

sig langsomt tilbage i sædet. Hun genoptog sin stirrende overvågning 

af fortovet, der gled forbi.

 Leo forsøgte at finde på noget at sige, der ikke var nedladende eller 

klichéagtigt eller en lodret løgn. Han åbnede munden, men datteren 

kom ham i forkøbet.

 “Har han gjort det?”

 Leo vendte sig halvt og dernæst helt om. “Hvad?”

 “Har han gjort det?”

 “Hvad? Hvem?”

 “Far!”

 “Ellie, jeg … Du ved godt, jeg ikke kan …”

 “Du må da vide det. Ikke? Du er hans forsvarer. Ikke?”

 “Ja, jeg er hans sagfører. Og det betyder, at uanset om han har gjort 

det eller ej, uanset om jeg tror, han har gjort det eller ej, er det helt og 

aldeles –”

 Ellie himlede med øjnene.

 “Du skal ikke vende øjne ad mig, unge dame.”

 “Det gjorde jeg heller ikke,” sagde hun henvendt til vinduet.

 “Det gjorde du. Det så jeg godt. Lige før.”

 “Du svarede ikke på mit spørgsmål.”

 “Jo, jeg gjorde! Jeg forklarede, hvis jeg ellers kunne få lov, at en 

sagfører under omstændigheder som disse er professionelt forpligtet 

til at –”

 Hun gjorde det igen.
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 “Ellie!”

 “Du svarer stadig ikke.”

 “Det gør jeg da. Jeg –”

 “Du lyder som en lærer. Du lyder som mr. Smithson.”

 Det gjorde ham perpleks et øjeblik. “Ellie. Der er ikke noget galt i 

en forklaring, når der er behov for at forklare, hvordan den slags ting 

–”

 “Du er hyklerisk.”

 Det var et ord, han aldrig havde troet, han ville høre fra en teen-

ager. “Hvad er jeg?” Han kunne ikke lade være med at smile.

 “Hyklerisk. Det er ikke noget at grine ad. Det er faktisk et ord.”

 “Det er jeg klar over, men –”

 “Det betyder, at det er noget fis, du siger.”

 “Eleanor!”

 “Hvad? Det gør det. Mor brugte det, og jeg slog det op, og det be-

tyder i bund og grund, at det er noget, du siger –”

 “Så er det nok!”

 “– for at slippe for at svare.” Ellies stemme døde hen.

 Leo sad med åben mund. Hans hænder knugede om rattet, mens 

han tømte lungerne ud gennem næseborene. Hyklerisk. Ha! Den skul-

le han huske på kontoret i eftermiddag.

 “Hvad er det, der er så sjovt?”

 “Hvad? Ingenting. Jeg sad bare … ingenting. Det lyder grimt, når 

du bander.”

 Hans datter iagttog ham, mens de kørte videre. Afkørslen til Ellies 

skole nærmede sig, og Leo blinkede til højre. Han hadede denne del 

af turen. På den tid, omvejen tog, afgav han alle de pladser, han havde 

kæmpet så hårdt for at vinde over de sidste fem kilometer, til sine riva-

liserende medtrafikanter. Det virkede så nytteløst. Ligesom arbejdet, 

havde han tit tænkt. Hver eneste sag, hver eneste bil, var lige så ensfor-

mig og anonym som den næste. Hvis det lykkedes at komme forbi den 

bog2616-Drengen-der-slog-ihjel.indd   30 26-06-2012   14:48:44



31

ene, ventede der bare en til. Og en til, lige så længe man blev på vejen. 

Sådan havde det i hvert fald været.

 “Far?”

 “Mm?”

 “Hvis han har gjort det … Altså, du er hans sagfører og bla bla bla, 

men hvis han har gjort det …”

 Leo skulle til at afbryde, men blev distraheret af bremselygterne på 

bilen foran. De tændtes og slukkedes og lyste til sidst støt rødt.

 “… hvorfor forsvarer du ham så?”

 Det virkede, som om bilisten foran var gået i stå. Der havde været 

et hul i krydset, men han – hun? – havde fortrudt i sidste øjeblik. Bilen 

bag Leo dyttede frustreret. Leo kiggede i bakspejlet og kørte så hånden 

over øjnene.

 “Far?”

 “Ja, undskyld. Hvad var det, du sagde?”

 “Jeg spurgte, hvorfor du forsvarer ham?”

 Langt om længe blev hullet til et svælg, og den forankørende bil li-

stede til højre. Leo gav gas i halen på den, og Passaten krængede klodset.

 “Forsvarer … hvad? Nej. Jeg forsvarer ham ikke, Ellie – ikke i den 

forstand, du mener. Jeg repræsenterer ham, det er det, jeg gør. Der er 

forskel.” Leo tog en indånding. “En af de fantastiske ting ved vores 

land, ved vores retssystem, er, at enhver, uanset hvor modbydelig en 

forbrydelse vedkommende angiveligt har begået, har en ufravigelig, 

ukrænkelig ret til kyndig bistand og til at blive stillet for retten. Det 

hedder habeas corpus. Det er et spørgsmål om proces. Hvilket i dette 

tilfælde betyder, at …” Leo afbrød sig selv, da han fik øje på datterens 

ansigtsudtryk. “Mr. Smithson – igen?”

 Datteren nikkede. “Jeg er klar over, at han har ret til en advokat. Jeg 

er ikke dum. Det, jeg mener, er, hvorfor har han fået dig?”

 “Mig? Han har fået mig …” Leo trak på den ene skulder. “Fordi jeg 

var der. Fordi det er mit arbejde.”
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 “Men du kunne sige nej. Hvis han har gjort det, de siger, burde du 

sige nej.”

 Leo skar ansigt. “Det er ikke så enkelt. Der er andre …”

 “Men du kunne. Kunne du ikke? Det burde du, det synes jeg virke-

lig, du burde.”

 Ellie sad med et alvorligt, voksent udtryk, der ikke rigtig passede til 

hendes spinkle træk. Hun så bleg, næsten grå ud. Hun så rent faktisk 

ud, som om hun var ved at græde – selv om det kunne være vanskeligt 

at afgøre nu om stunder.

 “Hør nu her, skat. Jeg kan ikke bare vælge og vrage mellem, hvem 

jeg vil repræsentere. Det fungerer ikke på den måde. Og i øvrigt …” 

Det var ikke noget, han havde sagt højt endnu. “I øvrigt vil jeg gerne 

have den her sag. Det tror jeg faktisk. Det kan godt være, du ikke lige 

kan forstå det nu, men det kommer du til en dag, det lover jeg. Det er 

en god sag, Ellie. God for min karriere.” Og det var netop pointen: På 

trods af al sin fars malplacerede stolthed havde Leo ikke brugt sit liv til 

meget andet end at rydde op efter folk på pæne barer. Denne sag rum-

mede mere end det – den rummede mulighed for at gøre en forskel, 

som hans far havde udtrykt det.

 “Selv om du sagde, at det vil blive rædselsfuldt?” spurgte Ellie. 

Hendes tonefald var neutralt, men hendes ansigtsudtryk var ildevars-

lende stift.

 “Det har jeg ikke sagt. Jeg har ikke sagt rædselsfuldt.”

 “Det har du. Du sagde, det ville blive rædselsfuldt, og at vi alle sam-

men skulle være bekymrede.”

 Leo lo. Han kunne ikke lade være.

 “Hold lige ind til siden.”

 “Hold nu op, Ellie. Jeg sagde ikke rædselsfuldt, jeg sagde ubehage-

ligt – at det kunne gå hen og blive ubehageligt, ikke at det absolut ville. 

Og jeg sagde, at I ikke skulle være –”

 “Far! Hold ind til siden. Jeg vil af. Vær venlig at sætte mig af.”
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 “Det regner. Der er stadig et par hundrede meter.”

 “Hold nu bare ind. Lige her. Kom nu, far. Far!”

 “Okay, okay!” Leo bremsede, hårdere end han havde tænkt sig, og 

drejede ind til kantstenen. “Men altså …”

 Hans datter havde spændt sikkerhedsselen op, og hendes hånd 

rakte ud efter dørhåndtaget.

 “Vent,” sagde Leo. “Ellie! Får jeg i det mindste ikke et …”

 Men hans datter var allerede væk.

Han burde have været forberedt på det hektiske postyr ved politistati-

onen. En 12 år gammel dreng hjalp politiet i deres efterforskning; ind-

til videre ledte de ikke efter andre. For alle journalisterne, tv-holdene 

og de lokale virkede det lige så dragende som en invitation til fri bar.

 Leo nåede næsten hele vejen igennem. Han var af middel højde og 

bygning og klædt ret anonymt i en habit. Bortset fra hans kasseagtige, 

årtier gamle mappe kunne han gå for at være en lidt for velklædt jour-

nalist eller studievært på de lokale nyheder. De lokale journalister var 

imidlertid troppet op og havde indtaget de bedste positioner ved ind-

gangen. De kendte Leo, Leo kendte dem. Det var politireporteren fra 

Post, som først fik øje på ham.

 “Curtice! Leonard! Herovre, Leonard!”

 “Tillader De,” sagde Leo. “Tak. Undskyld. Tillader De.” Han for-

nemmede tv-kameraerne følge sig og rettede blikket lige frem i skul-

derhøjde.

 “Leonard! Leo! Hey, Leo.” En hånd lagde sig på Leos arm, og han 

vendte sig.

 “Hej, Tim. Beklager. Hvis du lige vil undskylde mig, jeg bliver nødt 

til …” Leo forsøgte at mase sig videre, men klyngen lukkede sammen 

om ham. Grebet om hans arm strammedes.

 “Hvad foregår der, Leo?” Tim Cummins stak sit ubarberede, kød-

fulde ansigt frem mod Leo. “Hvem er det, de har fat i derinde?”
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 “Det kan jeg ikke kommentere, Tim, det ved du godt. Hvis du vil 

undskylde –”

 “Kan ikke kommentere hvad, Leo? Du benægter ikke, at det er din 

sag?”

 “Jeg bliver altså nødt til –”

 “Hvem er din klient, Leo? Er han lokal? Bliver han sigtet?”

 Leo rystede armen af sig. “Undskyld mig,” sagde han, denne gang 

med større styrke. Han maste sig frem, og de nærmeste journalister 

snublede. Cummins tabte sin notesbog. Han lod den ligge og stillede 

sig i stedet på tæer.

 “Du har en datter, ikke, Leo? Hvad synes du om det, der skete med 

Forbes-pigen? Hvad synes din familie om dit engagement i denne 

sag?”

 Leo mærkede, hvordan han blev rød i hovedet. Han så sig ikke til-

bage, men maste sig videre fremad, sivede ud ad klyngen og ind ad dø-

ren.

 Indenfor var det lige så hektisk. Exeter politistation var normalt 

død, en station i storbystørrelse til provinsielle, små lovovertrædelser, 

hvor tingene blev udført med træg ligegyldighed. Ikke i dag. Politifolk 

– nogle i uniform, andre i jakkesæt – pilede frem og tilbage med map-

per eller flagrende papirer og travle, betydningsfulde miner, der viste, 

at de var savnet et sted.

 Alligevel gik Leos ankomst ikke ubemærket hen. Den vagthavende 

stod og ventede på ham. En både høj og bred mand med armene over 

kors og håndfladerne solidt plantet i skranken. Leo nikkede til ham. 

Det blev ignoreret. Leo rettede på jakken og strammede slipseknuden 

og kunne ikke lade være med at kaste et blik over skulderen, da han 

gik hen mod skranken. Han så Cummins trykke ansigtet mod ruden i 

døren med hænderne oppe for at skygge for øjnene. Hvad synes du om 

det? havde han spurgt. Hvad synes din familie om det? Som om Leos 

familie kom andre end ham selv ved.
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 Leo nærmede sig skranken. Hans jakke sad skævt, og han skød den 

ene skulder i vejret. Han kiggede tilbage mod indgangen og vendte sig 

så om mod manden i modtagelsen. Der var ingen tvivl om, hvem der 

skulle sige noget først.

 “Godmorgen,” sagde Leo. Han rømmede sig. “Jeg har en aftale. 

Med en klient.”

 Den vagthavende trak sig lidt baglæns. “Deres navn … hr.?” Den 

vagthavende hed Brian og vidste udmærket, at han hed Leo.

 “Curtice,” sagde Leo med rynket pande. “Leonard Curtice.” Han 

lod panderynken sidde. “Jeg beklager, hvis jeg er sent på den, men der 

var noget af et opløb ude –”

 “Skriv under her. Og ind gennem den dør.” Den vagthavende nik-

kede over mod en dobbeltdør.

 Det var altså den måde, det ville komme til at køre på, tænkte Leo, 

da han gik gennem vestibulen igen. Howard havde advaret ham, lige-

som han selv havde advaret sin datter, men alligevel havde han ikke 

været helt forberedt på det. Han måtte indrømme, det var en smule 

ubehageligt. Men pyt. Ja, hans datter var urolig, men hun var trods alt 

kun 15. Man kunne ikke forvente, at hun ville forstå det. Og hvad den 

vagthavende angik, og de lokale bladsmørere og alle andre, som gik ud 

fra, at han holdt med Felicitys morder, måtte man bare konkludere, at 

deres stupiditet var deres problem. Nu indså Leo det i det mindste. Nu 

kendte han i det mindste graden af den fjendtlighed, han ville blive 

mødt med.

 Han tog mappen over i den anden hånd og rettede igen på slipset. 

Han gik ind ad dobbeltdøren. Der stod en vagt og ventede på ham in-

denfor. Manden nikkede, og det havde en opmuntrende virkning på 

Leo. Han sagde ‘sir’ til Leo uden antydning af vrængen. Han opførte 

sig ordentligt, professionelt, og Leo besluttede at gøre det samme. Han 

ville tale med Ellie og bære over med alle andre. Her og nu havde han 

en opgave at udføre.
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