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finder  sted i december måned med juleaften som pragtfuld og 
mageløs afslutning. 

Med en rablende, underfundig humor og et sprog, som giver 
filmiske associationer, følger vi overklassepigen, Anka, der bliver 
hjemløs efter at hendes far dømmes i en sag om international 
våbensmugling. Der er mange ukendte farer i de fattiges verden, 
og ingen hjælp at hente hos Ankas unge modelmor.

Som titlen antyder er der flere missioner med Anka på vej, og 
ikke alle spørgsmål besvares i første runde

Mor kom ud i køkkenet og styrede direkte hen mod køleskabet. Hun 
ænsede ikke Ninni og mig, men da hun fik øje på Gabriel, forvand-
lede hendes bevægelser sig. De blev blødere, mere katteagtige: ”Og 
hvem er så du?” spurgte hun med den perlende lille latter, som kan 
smelte sten. ”Han er kusinernes bybud,” sagde jeg. Hun kastede sit 
lange hår bagover og tog en af de færdigstegte kyllinger ud. ”Er du 
sulten?” spurgte hun kurrende, og vi forstod alle tre, at spørgsmålet 
kun var henvendt til Gabriel. Han så forfjamsket på hende.  ”Han 
har ikke tid,” sagde jeg, ”han skal hjælpe os med at skaffe et hjem til 
111 katte.” Mor så dybt på ham og strøg en finger over hans strik-
krave. ”Det var synd,” sagde hun, ”en anden gang da?”  Hun rev 
en kyllingevinge af og gik spisende ud af køkkenet uden at vente på 
svar. Gabriel stirrede efter hende. ”Det var så min mor,” sagde jeg.
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”Og se, der er dem som er mellem de sidste og skal blive de første, 
og der er dem som er mellem de første og skal blive de sidste” 

(Luk. 13, 30)

1. kapitel:

Hjemløs

Jeg sank ned i dynerne. Silkedyner. Det var næsten det eneste, 
vi havde tilbage efter konfiskationen, som mor kaldte det, og det 
var kun, fordi dynerne havde været på renseriet.

Konfiskationen: Det var den dag, de hentede møblerne, maleri-
erne, tøjet,  smykkerne, ja, selv mine dåbssmykker røg med. Mor 
fløj rundt og råbte at nej, den havde hun arvet efter sin oldefar, 
og det havde hun arvet efter sin tante, men ’konfiskerne’ sagde 
bare, at hun jo kunne sende en klage. 

Ingen ænsede mig. De trampede ind på mit værelse uden at 
banke på og fjernede himmelsengen, chatollet og den udstop-
pede ridehest, som jeg havde fået fra Mongoliet. Selv blev jeg 
puffet til side, for de skulle have stolen jeg sad på. Til sidst var 
alle værelserne tomme. Mor lå på badeværelset og græd og ville 
tage livet af sig, men havde ingen piller, og jeg klamrede mig til 
min gamle bamse, selv om jeg snart var 12 år.  Udenfor pøsreg-
nede det, og jeg husker,  at jeg tænkte, at nu kunne ingenting 
blive værre. Men der er det, som er værre, det ved jeg nu.

Jeg er opvokset med morgenbuffet og tjenere, der var importeret 
fra England. Jeg har gået til ballet fra jeg var to år, selv om jeg 
hader det, og jeg har spillet klaver fra jeg var fem. Jeg har rejst i 
111 lande og gået på pigeskole i Schweiz, bortset fra i de sidste to 
år, for da havde jeg en privatlærer, som rejste med os. Far var for-
retningsmand inden for olie og gas, troede jeg. Og jeg tror, mor 
også troede det. Nu er vi blevet klogere, for far var chef for en 
international våbensmuglerbande, og det som er endnu værre. 
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