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Hun kan høre noget nærme sig sin sammenkrøbne skikkelse. 
Noget stort og ukendt. Hun holder vejret og prøver ihærdigt 
at få styr på sit galoperende hjerte. Hun tør ikke åbne øjnene. 
Det hele er så uvirkeligt og samtidig så virkeligt. Hun må ikke 
frygte. Hun må ikke flyve tilbage. Hun ved, at hun må igennem 
det. Hun ønsker det, men en del af hende frygter det voldsomt. 
En del af hende, der stadig styrer alt for meget og sender hende 
tilbage til det, hun ønsker at forlade. Det ukendte kommer nær-
mere. Noget på bare fødder går undersøgende omkring hende, 
som er hun et forsvarsløst lam, der skal nydes med øjnene, før 
tænderne går løs i dets kød. Fødderne standser foran hende, og 
der bliver stille. Helt stille. Alt for stille og alt for længe. Hun 
føler sig fanget i evigheden. Hvad skal der ske? Venter hun blot 
på at blive ædt? Modet begynder skælvende at liste bort. Skal 
hun skrige eller løbe sin vej? Nej! Denne ulidelige venten skal 
ikke få hendes frygt til at sejre igen. Ikke denne gang. Hun griber 
hårdt fat i det flakkende mod og åbner øjnene. Foran hende står 
en mørk skikkelse. Er det et dyr eller menneske? Øjnene, store 
og dybe stirrer med begærets blik, og en tvedelt tunge begynder 
snigende og smagende at bevæge sig ned på hendes højre kind. 
En blanding af lyst og frygt får hende på én gang til at stivne og 
længes efter mere. Hun tør ikke længere kigge. Det dyriske blik 
var nok til at stille nysgerrigheden og kravet på mod. Men tun-
gen lader sig ikke bremse af øjenlågenes værn. Tværtimod. Den 
fortsætter ned ad hendes hals, ned til de frydende bryster, der 
meget hurtigt lader sig overgive af dens våde ømhed. Safterne 
løber ufrivilligt ud af det villige skød. Det tiltrækker endnu en 
tunge. Eller er det virkelig den samme? Hun kan hverken finde 
op eller ned i tunger, hænder og brusende følelser. Hun føler sig 
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taget, voldtaget og befriet på én gang. Alt, hvad der er åbent til 
hendes indre, er nu fyldt ud i en grad, hun kun har turdet fanta-
sere om, og alligevel har fantasien aldrig svunget sig op i disse 
højder, som hun nu bliver målt og vejet i. Liderligheden har sej-
ret. Frygten er for længst svundet bort, og nydelsen truer med at 
sprænge hende i stumper og stykker. Tungernes spidser rammer 
målet igen og igen, og en orgasme så fysisk og nærværende som 
en stillehavsbølge breder sine vinger ud og fører hende gennem 
hvirvler af brusende liv tilbage til den stol, hun var lettet fra. 

Vingerne forsvandt ud i hjernens tåger. Sarah sad og sundede 
sig, ærgrede sig over flyveturens ende og ønskede sig allerede af 
sted igen. Hun var blevet åndsnarkoman, afhængig af gudernes 
opmærksomhed. Først nu mærkede hun smerten. Smerten i de 
fastbundne arme og ben. Kroppen var som lammet, ansigtet føl-
tes som et gabende hul. Hun prøvede at glide bort fra det igen, 
men hun var blevet alt for opmærksom på sin situation. Hun 
begyndte at fryse, uundgåelige savl fra bidslet havde gjort blu-
sen våd, og den lå nu på huden som en isende kulde i al smer-
ten. Små klynk banede sig vej forbi remmen, og tårer sluttede 
sig til under øjenbindet. Evigheden var forsvundet og tiden ble-
vet påtrængende præsent. Hun klynkede lidt højere i håb om at 
blive hørt, men samtidig hadede hun sig selv for sin svaghed, og 
stoppede. Hun prøvede atter at tømme hovedet for alt og derved 
også smerten. Det førte hende kort tilbage til hans duft, til hans 
kærlige arme. Hvor hun dog ønskede dem omkring sig nu. Hvor 
hun dog savnede den tryghed, som ellers kun en far kan give i 
den lille piges drøm.
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Skridt nærmede sig atter, men nu de velkendte og savnede. Hån-
den strøg hende kærligt ned ad kinden og fjernede bidslet. Tå-
rerne fik frit løb, uden hun følte sorg eller tristhed. De kom bare 
ligesom slapheden i lemmerne, da rebene blev løsnet. Hendes 
elskede kyssede hende blidt på læberne, på savlet, som hun selv 
var pinligt bevidst om gennem tågerne. Men hun var ligeglad. 
Ligeglad, tryg og lettet. Endnu engang var hun blevet reddet. 
Langsomt blev hun ført til sengen, hjulpet op og følte den vid-
underlige blødhed, sengen omfavnede hende med. Armene, be-
nene, kæberne – det hele var uden vægt, og hun svævede atter 
bort med et smil til landet langt borte og dog så tæt.

 ------

”Slavinde, slavinde. Du skal til at vågne op nu.”
Hun hørte stemmen i det fjerne og åbnede øjnene, som sprang 

de op per automatik ved den velkendte røst. Hun så heldigvis 
ind i et venligt ansigt. Hun så på den kvinde, som hun elskede, 
frygtede, beundrede og til tider hadede. En kvinde, der fyldte 
hende fuldstændig ud og ind. Hendes Domina. Hendes Hera.

”Har du det godt?”, spurgte Hera blidt.
Hun nikkede søvnigt. Hun havde det rent faktisk vidunderligt. 

Smerten var helt væk, men blæren gjorde til gengæld akut op-
mærksom på sit behov.

”Slavinden skal tisse,” sagde hun forsigtigt.
”Så skynd dig hellere ud. Jeg har lavet mad til dig, som står klar 

i køkkenet. Klarer du den selv, eller skal jeg støtte dig?”
”Slavinden skal nok klare det, og tak, Hera.” Hun skyndte sig 

ud på toilettet. Hun var afkræftet, men også dejlig afslappet. 
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Men i takt med opvågningen og toiletbesøgets afslutning våg-
nede også den velkendte nervøsitet. Hun skulle være på vagt. 
Ikke gøre noget forkert. Ikke vække Heras vrede eller mishag.

I køkkenet duftede der af spejlæg og ristet brød. Det var et køk-
ken, som allerede rummede mange specielle oplevelser for hen-
de. Hun huskede første gang, hun stod i det – overrasket over 
dets almindelighed. Hun havde forestillet sig det og resten af hu-
set anderledes. Bortset fra bøgerne, selvfølgelig. De havde stået 
der; mange, gamle og tykke, præcist som hun havde i tankerne.

”Sæt dig ned og drik vandet. Det er vigtigt, at du drikker efter 
sådan en omgang.” 

”Tak, Hera,” svarede hun lige så ydmygt, som hun følte sig, og 
satte sig ned. Let rystende.

Så kom stilheden. Hun hadede stilheden. Hun vidste aldrig, 
hvad hun skulle stille op med den, i al fald ikke, når den blev 
delt med Hera. Hun drak sit vand. Åh, hvor var det skønt. Hun 
havde slet ikke lagt mærke til tørheden, der havde dannet sig 
ned igennem systemet. Hun var taknemmelig for Heras omsorg. 
Hun ville sige det, men gjorde det ikke. Hovedet var sejlende og 
brugt. Hera stillede smilende og tavst tallerkenen foran hende. 

”Spis nu, søde, du skal ikke tale, før du har spist og drukket 
godt. Du skal lige komme rigtigt tilbage.”

”Tak, Hera.” Befriet for tale, hvor dejligt. Hun ønskede sig til-
bage til sit lukkede værelse, tilbage, hvor hun atter kunne trække 
vejret afslappet for en stund.

Maden gjorde godt, men hun kunne ikke spise op. Kroppen hav-
de ikke behovet, og øjnene var for en gang skyld enige.
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”Undskyld, Hera, men slavinden kan ikke spise mere.”
”Det er helt i orden, men fortæl, hvordan det gik. Oplevede du 

noget?”
Hun genfortalte det hele, fortalte, hvordan hun denne gang 

havde overvundet sin frygt og som en slags belønning havde 
fået en seksstjernet orgasme. Det med belønningen havde hun 
ikke sagt direkte. Hun ville nødig lyde, som om hun havde gjort 
sig fortjent til noget. Heldigvis sagde Hera det, og en massiv 
varme bredte sig i hjertet, fordi Hera var tilfreds. Det var Hera, 
der havde givet hende belønningen ved at acceptere den som en 
sådan. Samtidig havde hun taget ved lære. Hun havde virkelig 
forstået med rygraden, at mod skulle der til, før porten til him-
meriget blev åbnet. Hvor var hun dog taknemmelig – og gysende 
spændt.

”Er Sarah taget af sted?” 
Mina hørte sin mand kalde og svarede prompte ”Ja, min Skat, 

hun er gået.” Mina gik samtidig med sit svar op på første sal og 
bankede på sin Herres kontor.

”Kom bare ind,” sagde han med blid stemme.
 Mina elskede og frygtede denne mand. Hun forstod sin slavin-

de til fulde. Hun var i samme sko og ville bære dem til sin døds-
dag. Dette havde hun accepteret, skønt det havde kostet mange 
tårer. Den pris, hun satte på det i dag, var uvurderlig.

”Havde hun det godt?”, spurgte han oprigtig interesseret.
”Ja, denne gang overvandt hun sit mod, det har styrket hende. 

Hun skal nok komme længere ind,” 
Du vurderer altså, at hun er klar til næste trin.” Han kiggede på 

hende med alvorlige øjne.
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 Mina bukkede hovedet ned i et kort øjeblik. Hun vidste, at 
dette foretagende var en dybt alvorlig sag. Hun rejste hovedet og 
kiggede sin elskede dybt i øjnene og sagde:

”Ja, hun er klar, om guderne vil.” 
 
 ------

Sarah elskede biblioteket. Herinde var en respektfuld stilhed, som 
når besøgende nærmede sig en døende på et hospital. Forskellen 
lå i, at på biblioteket kunne en død bog blive levende, hvis hun 
bare læste en enkelt side af den. Straks ville hjernen skabe en ver-
den, der var dragende, skræmmende eller kedelig helt afhængig 
af ordenes ligatur. Tænk, hvilken magt de havde. Ordene. Lad 
der blive lys, og lyset blev til. Ja, vi er alle potentielle verdens-
skabere, tænkte hun. Biblioteket var på en måde et værested for 
skabelser, men grundet manglen på ånd og kraft blev verdnerne 
ved med at være denne ene velkendte, dog med mange mindre 
drømmeverdner heri. Bibliotekets hylder vidnede om dette. Tan-
kerne hvirvlede altid frem, når hun befandt sig her. Måske var 
det denne velsignede stilhed. Hun følte, at hun gik med en stor 
hemmelighed, som en mystisk bog, der endnu ikke var læst eller 
forstået. Hun syntes at se det på visse blikke, når hun gik forbi, 
som om de anede noget af hemmeligheden. Eller var det bare 
indbildning? Hun vidste ikke det hele. Hun vidste ikke, om der 
var andre, der kendte til hende og det, som hun var gået ind 
i. Måske var der flere, end Hera havde fortalt, eller selv var i 
kontakt med. Læderhalsbåndet omkring halsen lod sig mærke. 
Det var bredt og meget opsigtsvækkende, syntes hun selv, men 
mærkeligt nok havde kun én kommenteret det. Enten turde de 
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ikke af frygt for svaret, eller var folk bare ligeglade, eller vant til 
alt muligt? Hun havde mødt sin ekskæreste, der med øjnene på 
den nye halsudsmykning havde spurgt, om hun var blevet slave. 
Hun svarede hurtigt ja, hvilket havde været en kæmpe befrielse 
at turde sige højt og dermed stå ved det. Selv om det blev opfat-
tet med samme ironi, som han selv havde brugt. Men som Hera 
sagde, da hun hørte det: ”Nogle gange kan sandheden være så 
overraskende, at den bliver opfattet som en løgn.”

Det var et stort skridt at få halsbåndet på. Hun havde selv lavet 
det og broderet Heras navn inden i det. Det var hendes første 
opgave fra Hera. Fra den dag var hun blevet en ejet genstand. En 
ting uden vilje. Hun følte sig i begyndelsen uhyre speciel med 
dette på. Som en udvalgt. Det klædte hende godt, men hun tænk-
te ikke længere over det. Det var blevet en del af hende ligesom 
resten af kroppen. Hun måtte jo heller ikke tage det af. Kun når 
hun var i bad eller trænede.

Sarah gik og ledte på hylderne. Hun ville gerne finde de rigtige 
bøger, så hun kunne besvare Heras opgave godt. Hun var ved at 
blive undervist i religion og dens myter. Hun havde allerede stif-
tet bekendtskab med grønlandske, ægyptiske, japanske, græske 
og jødiske myter, der alle omhandlede guderne og menneske-
nes møde og derved også verdnernes tilblivelse. Det var utroligt 
spændende. Hun håbede at finde flere svar på alle sine spørgsmål 
og især Heras. Hun ledte efter tegn og hentydninger til den store 
hemmelighed, hun var begyndt at blive en del af. Forståelsen, der 
udgjorde nøglen til himlen eller helvede. Hvilket hun nu forstod, 
var det samme. Det sted, hvor menneskets hjerne havde placeret 
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ånden, alt afhængig af hjernens viden og interesser. Hun havde 
allerede bestilt mange bøger på det lokale bibliotek, og hun følte 
en vis anerkendelse og nysgerrighed fra bibliotekaren over de 
mange specielle bøger, hun bestilte. De skulle enten hentes nede 
i magasinet eller bestilles hjem fra Det Kongelige Biblioteks gem-
mer. Det var med andre ord bøger, som få i lokalsamfundet eller 
i hele landet var interesseret i. Bøger, der var gamle og glemt, 
men derfor også vældig interessante både for bibliotekaren og 
hendes egen eskalerende appetit på lærdom. Skønt jo mere hun 
fortærede, des mere sulten blev hun. Det var igen noget, som 
Hera havde haft ret i.

Hun så på sin mobil. Shit!! Klokken var spurtet af sted uden hen-
de. Med det samme begyndte hun at svede tran. Hænderne be-
gyndte at ryste, og maven krøb sig sammen. Skulle hun droppe 
køen. Hvorfor var der så mange mennesker på biblioteket i dag. 
En gammel dame stod og tog sig rigtig god tid oppe foran, som 
kun gamle mennesker kan. Nu havde hun lige fundet de bøger, 
hun havde bestilt hjem. Hun skulle bruge dem til opgaven. Hun 
skulle bruge dem til at gøre Hera tilfreds. Men hun skulle også 
hjem til Hera i dag, og tiden var løbet fra hende. Sarah blev per-
pleks – hvad skulle hun gøre? Hun måtte hente dem i morgen, 
sætte dem på hylden og løbe derudaf. Trods spurten kom hun 
for sent til det planlagte tog. Alt for lang tid efter og opløst af 
sved og fortvivlende tårer nåede Sarah frem. Hun stod i skjul af 
hækken og prøvede at styre sit åndedræt. Hun tørrede febrilsk 
tårer og sved bort. Redte sit lange hår igennem med fingrene, 
som hun samtidig prøvede at få til at holde op med at ryste. Hun 
nåede det. Der var fem minutter til den aftalte tid. Hun vidste af 
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erfaring, at det kunne koste slag med pisken, hvis der blot var 
gået ét minut over tiden. Bare tanken fik hende til at ryste igen. 
Hun bandede over situationen. Skældte på sin frygt. Hun tog tre 
meget dybe vejrtrækninger, hvilket hjalp. Hun følte roen vende 
tilbage. Hun var der til tiden. Hun havde ikke gjort noget galt.

”Nå, der er du, min smukke slavinde.”
Hera stod stor og uimodståelig i døråbningen og rakte hånden 

frem. Sarah kyssede den ydmygt. Hera trak hende ind til sig i et 
stort og kærligt kram. De stod længe sådan. Vidste Hera mon, 
hvor galt det næsten var gået? Sikkert. Hera så og vidste Alt. Det 
var skræmmende, men også trygt. Hun kunne ikke skjule noget 
for hende overhovedet. Heras dybe øjne kunne gennemskue alt. 
Hende, verden og himlens uendelighed. Og nu stod hun her i 
denne omsorgsrige favn og smeltede af kærlighed og taknem-
melighed over at have Hera og være hendes. Sarah kunne ikke 
længere holde tårerne tilbage. De løb, som de selv ville. Ned ad 
Heras hals og gjorde ansigtet vådt, som så mange gange tidli-
gere. Hvad var det egentligt, hun var så bange for? 

”Sæt dig ned, Sarah, der er noget, jeg skal fortælle dig.”
Sarah satte sig spændt.
”Husker du, at jeg i starten fortalte, at du på et tidspunkt skulle 

bo hos mig?”
 Sarah huskede det tydeligt, og hun smilede som et barn. Hun 

længtes efter det mere end noget andet. Hun længtes efter at give 
sig fuldstændig hen i gudernes vold. Ikke forstyrres af daglig-
dags ting og gøremål. Give slip og flyde på Heras og gudernes 
vilje.
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”Ja, Hera,” svarede Sarah forventningsfuldt.
”Så er det nu, det sker, min egen. Jeg føler stærkt, at du er parat 

til at flytte ind hos min mand og mig i længere tid. Du kommer til 
at bo på dit værelse, hvor du skal opholde dig det meste af tiden. 
Her skal du selvfølgelig studere videre. Du skal føres ind i den 
jødiske kabbala, du skal blandt andet studere filosofi, neurologi, 
historie, mere religion og psykologi. Du skal læse flere og ældre 
eventyr og myter fra forskellige lande og ikke mindst lære om 
astralitetens forskellige himle og væsner. Du skal med andre ord 
uddannes til præstinde.” 

Hera så på sin slavinde med forskende øjne og fortsatte: ”Men 
du bliver ikke præstinde med den vilje, som du har nu. Du tror 
selv, at du ikke længere har den, men jeg mærker den tydeligt, 
og den står som en mur mellem dig og guderne. Guderne, som 
du jo længes sådan efter, eller hvad?”

”Jo, selvfølgelig, Hera, slavinden ønsker det af hele sit hjerte 
og takker for, at De vil hjælpe hende.” Sarah ønskede den hjælp, 
selv om hun vidste, at det ville blive hårdt og smertefuldt. Hun 
havde længtes hele sit liv uden at vide efter hvad. Hun vidste 
nu, at det var efter dette her. Selv om hun stadig ikke kunne sige 
præcist, hvad det var. Men hun kunne mærke rigtigheden i sit 
hjerte, og det var hjertet, som hun havde besluttet sig for at følge, 
da hun for adskillige måneder siden satte sit navn på kontrakten. 
Hun ville bestemt ikke bakke ud nu med alt det, hun allerede 
havde oplevet og gennemgået. Dette skulle ikke være forgæves. 
Hun skulle ikke være forgæves. 

”Det glæder os at glæde dig, men du ved, og du skal huske, at 
glæden ikke altid vises med et smil i disse sfærer,” svarede Hera 
alvorligt. 
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Sarah nikkede. Dette havde hun mærkbart erfaret og accepte-
ret, eller havde hun?

 
 ------

Solen var ved at gå ned. Sarah elskede alle de fortryllende far-
ver, som himlen bød hendes trætte øjne, fra dyb lavagul til liden-
skabens blodrødme, der forførende gled ud i violette strøg. Efter 
hun var blevet slavinde, var himlen blevet mere tiltrækkende end 
nogensinde. Mere nær. Hun brugte ikke så meget tid på at se på 
menneskene, men nu mere på fuglene, træerne, vandet og him-
len. Hun var tung i hele kroppen og mere afslappet. Hun var ude 
af Heras synsfelt og på vej hjem. Tidligere ville hun havde gået 
forbi Claus. Han ville blive glad og kysse hende ømt og længe. De 
ville åbne en flaske vin til maden og tale om, hvad de havde lavet 
i løbet af dagen. De ville senere høre musik eller se tv. Måske vil-
le nogle venner komme forbi uanmeldt som vanligt. De ville gå 
sent i seng og have dejlig sex, inden søvnen overmandede dem. 
Hun savnede Claus. Hun savnede trygheden og hans trøstende 
arme. Hvis bare hun kunne fortælle ham det hele, fortælle ham 
om straffene, fortælle om den hårde disciplin, og hvor svært det 
var at underkaste sig fuldstændig. Midt i al sin selvmedliden-
hed kunne hun ikke lade være med at grine ad sig selv, når hun 
dengang brokkede sig over, at Claus ønskede at bestemme alt. 
”Det ville hun i al fald ikke finde sig i.” ”Hun havde også krav 
på at blive hørt.” Ha! Hvilke krav havde hun nu? Ingen. Ingen 
overhovedet. Det var forbavsende, hvilken befriende virkning 
det havde. Hvis hun bare lod være med at tænke på andres og 
sin egen tidligere mening, gjorde det hende nærmest lykkelig og 
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vidunderlig fri. Hun tænkte igen på Hera og gik hurtigere. Hun 
havde fået besked på at ringe, når hun kom hjem. Der måtte ikke 
gå for lang tid, ellers blev Hera bare urolig og vred. Sarah satte 
farten op.

 ------

Mina græd som pisket. Hendes hoved var presset mod gulvets 
flade og ansigtet sejlede i snot og tårer. Vreden haglede ned over 
hende.

”Undskyld, undskyld” hørte hun sine læber sige som en bøn, 
der var håbløst slidt. Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor sårede 
hun den mand, som hjertet levede så stærkt for? Hvorfor gen-
tog hun sine fejl som en selvoptaget teenagetøs? Hun forstod det 
ikke. Hun forstod ikke sine handlinger, når hun nu kendte kra-
vene, men samtidig vippede hendes forståelse frem og tilbage 
over for denne afsindige galskab, der ramte hende værre end no-
gen anden smerte.

”Rejs dit hoved op. Sæt dig op på knæ.”
Mina adlød sin mand, alt imens hun tørrede så meget væk af 

tårernes værk som muligt.
”Forstår du da ikke? Min kærlighed til dig er så stærk, at jeg på 

ingen måde tillader, at der skal komme noget eller nogen imel-
lem os. Du har før villet væk. Du har sagt ting, som mit hjerte 
aldrig vil glemme. Forstår du?”

Mina nikkede. Hun forstod, og hun fortrød. Hun vidste, at hen-
des fortids uvidenhed og frygt for ej at slå til altid ville være den 
splint, der flød i hans enorme hjerte. Den, der på få sekunder 
kunne få livets fortryllelse til at drukne i fortvivlelsens katak-
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lysme. En splint, der desværre var blevet samlet af de mange 
stykker, der i tidens løb var sprunget fra den iturevne vilje. Hen-
des overfladevilje. Og hendes forpulede skal, hun kæmpede for 
at få af. Denne mand havde med kærlighed, hårdhed og visdom 
splintret den til atomer. Desværre gik han ikke selv forbi de skar-
pe skår. Desværre sad der stadig vilje i hende. Mina ønskede blot 
at dø. Hun ønskede at dø for at vise sin kærlighed. Måske i døden 
han forstod alt det, hendes ord ikke formåede. Hendes fortviv-
lelse over at glemme eller blive misforstået. Hendes smerte over 
at forvolde smerte, når hver en lille blodsdråbe i hendes forvir-
rede system ønskede det modsatte. Hendes enorme kærlighed til 
denne følsomme mand. Hendes elskede HERRE. 

 ------

Sarah satte nøglen i låsen. Hun kunne høre telefonen ringe derin-
defra. Hun skyndte sig hurtigt ind. Måske var det Hera.

”Hej, Sarahmus, hvordan har du det?”
”Åh hej, mor, det går godt.” Hvorfor ringede hun nu? Hun 

skulle jo ringe til Hera. 
”Det er så lang tid siden, vi har hørt fra dig. Hvad går du og 

laver? Kommer du ikke snart hjem? Svend har fødselsdag på lør-
dag, og da kommer du vel?” 

Sarah himlede med øjnene, bare tanken om sin stedfars fød-
selsdag, familien med alle dens ligegyldigheder og borende 
spørgsmål. Hvorfor kunne de ikke lade hende være? Hun var 
vel voksen. 

”Jeg ved ikke lige, om jeg kan, mor, jeg har allerede lavet en 
aftale med nogle fra studiet. Vi skal færdiggøre en vigtig opgave. 
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Jeg bliver desværre også nødt til at slutte nu, mor, jeg var lige på 
vej ud ad døren. Jeg ringer senere. Hav det godt.”

”Jamen, Sarah, jeg er så nervøs for dig. Du har ændret dig på 
det sidste. Du har vel ikke problemer? Du kan altid komme til 
mig, ved du. Hører du, Sarah?”

Sarah sukkede lydløst.
”Du skal ikke være bekymret, mor, jeg har det godt, men jeg 

har meget travlt for tiden. Det er det nye studie. Jeg må løbe nu.” 
Sarah lagde røret på, mens den dårlige samvittighed gnavede 
igennem hende. Hun havde løjet, og hendes mor vidste det. Hun 
havde gjort hende ked af det, hvilket bestemt ikke var hensigten. 
Men hun kunne ikke sige sandheden. Ikke endnu. Mor ville ikke 
forstå, ingen ville forstå. Hun forstod det jo knap nok selv.

Telefonens pludselige ringen fik hende til at springe op. Nervø-
siteten var bestemt ikke træt.

”Ja, hallo,” sagde hun forsigtigt.
”Hvem har du talt med? Jeg har lige ringet, og der var optaget. 

Er det din måde at vise taknemmelighed på – at lade din Hera 
vente?”

”Undskyld, undskyld, Hera, men min mor ringede, så slavin-
den kunne ikke komme til at ringe.” ”Husk! Jeg kommer før alle 
andre, glem ALDRIG det. Har du forstået?”

”Ja, slavinden har forstået,” sagde hun, mens tårerne begyndte 
at trille.

”Det hedder ”ja, HERA,” har du da fuldstændig glemt alt på 
den korte tid? Og du kalder dig selv en slavinde? For fremtiden 
må du vist hellere kalde dig slavepige. Det er vist, hvad du er. En 
slavepige, der stadig hænger i sin mors skørter.”
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”Undskyld, Hera, det var virkelig ikke meningen. Slavinden, 
undskyld slavepigen, prøvede at stoppe samtalen. Det er bare så 
svært. Slavepigen vil helst ikke gøre nogen ked af det. Undskyld, 
Hera.” 

”Jamen, det er jo det, du gør, Sarah. Du gør dig selv ked af det. 
Mærk blot dine tårer. Du kan umuligt gøre alle glade. Derfor 
skal du koncentrere dig om én ting. Det er at føje min vilje. Det 
er fuldstændig lige meget, hvor uretfærdig den er, set ud fra dine 
eller andres øjne. Gudernes vilje er min vilje. Jeg er gudernes ta-
lerør, og guderne er ikke retfærdige. De handler ud fra, hvad der 
er godt for dig. Så hvis du vil være præstinde, må du lade dig 
flyde med og glemme Alt om retfærdighed. Du må have tillid til, 
at det er det bedste, skønt du endnu ikke forstår. Det bedste for 
lige netop dig, så du kan blive det, du længes efter.”

”Ja, Hera, og tak, slavepigen skal nok gøre sit yderste for at 
forstå.”

”Bare du føjer mig uden modstand, så skal forståelsen nok 
komme. Hera holdt en pause, så Sarah kunne forstå og fordøje.

”Sov nu godt, min slavinde, og bliv glad igen. Du har ikke 
grund til andet. Ring til mig i morgen tidlig, som du plejer.”

”Ja, Hera, og tak.”

Sarah lagde røret og stortudede. Hvor var det svært. Hvor var 
hun dog dum. Hvorfor kunne hun ikke gøre det rigtigt? Var det 
virkelig dette her, hun ville? Tvivlen var der stadig, især når hun 
havde ondt af sig selv som nu. Ville det ikke bare være meget 
nemmere at gå tilbage til Claus. Løbe væk fra Hera og gemme sig 
i Claus’ beskyttende arme og leve i kedsomhedens skjul. Havde 
det virkelig været så slemt tidligere? Hun tænkte tilbage på sit 
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forhold. De havde gået meget i byen sammen med vennerne. De 
havde drukket en del. Det var hyggeligt. Det var, som om hun 
og andre først rigtig kunne mærke livet, når spiritussen havde 
fjernet de værste hæmninger. Men mens de andre syntes at more 
sig hjerteligt, følte hun sig altid alene efter et stykke tid. Tit hav-
de hun siddet for sig selv og tænkt, hvad hun dog lavede her. 
Claus var som regel et andet sted. I baren, spillede billard eller 
backgammon. Dette sagde hende absolut ingenting til stor ærg-
relse for Claus. Faktisk gik de altid ud sammen, men var aldrig 
sammen. Hun elskede til gengæld at sidde derhjemme med en 
god bog. Bøger. Det fik hende til at tænke på bøgerne på biblio-
teket. Hun måtte hente dem i morgen. Hun glædede sig faktisk 
til at fordybe sig i dem og gøre opgaven færdig. Hun var spændt 
på William Blakes ”Ægteskabet mellem Himmel og Helvede.” 
Bare titlen pirrede nysgerrigheden gevaldigt. Hun var næsten 
færdig med Ovid. Han havde været lidt svær og tung at komme 
igennem, men hvor hun dog elskede hans fortryllende sprog og 
eventyrlige skikkelser. Det var dette univers, hun ønskede sig 
hen i, og som hun allerede havde været i. Hun blev helt salig 
ved tanken. Hjertet bankede som i en dyb forelskelse. Hvordan 
kunne hun dog ønske sig tilbage til Claus, når hun nu var ble-
vet genstand for en Dæmons kærlighed? En Dæmon, der med 
uimodståelige arme havde ført hende dybt ind i drømmenes El-
fenbensslot. Følelserne spillede hende sørme et puds. Der blev 
kæmpet gevaldigt i hendes udsatte hjerne. Overfladen og hjer-
tets vilje havde gjort hende til kampplads. Hun vaklede imellem 
dem begge. Hun måtte give slip og lade Hera afslutte kampen. 
Hun kunne ikke. Hun var stadig en lille pige.
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Mina sukkede. En tåre løb forsinket ned ad kinden. En følge-
svend fulgte trop. Hun tørrede dem bort, inden de flød sammen. 
Hvordan kunne hun være Hera, når hun selv var sådan et fejl-
trin? Hun havde ikke lyst til at være hård. Hun var selv som 
smør, der hvert øjeblik kunne stege og boble på sin Herres glo-
hede pande. Hun var ikke længere kølighedens dronning. Hun 
var blevet taget ud af isskabet. Hun elskede at være til gavn i 
stedet for at trone i skabet. Men hun mærkede også sårbarhe-
den. Frygten for at syde for meget og blive ubrugelig som næ-
ring. Mon Sarah havde hørt hendes forgrædte stemme? Næppe. 
Mina havde alle dage haft evnen til at leve i nuet. Hun havde 
altid grædt voldsomt, imens kaos stod på. Kort tid efter havde 
hun dog følt, hvordan styrken og glæden erstattede det, tårernes 
mængder skyllede bort. Det var hendes overlevelsesgren. Men 
den kunne knække. Det kunne hun mærke, og det gav ængstel-
sen. Det var ikke døden, der skræmte. Den havde hun oplevet så 
tit. Det var det ufattelige. Det titaniske. Det, som ingen begreber 
kunne rumme. Det, som ingen levende eller døde kendte til. En 
uforklarlig følelse for at følge med denne strøm rumsterede sta-
dig, især nu, hvor den allerinderste overfladeskal sad så løst. 

 
Hun lærte Sarah det åndelige alfabet. Hun skulle lære det mest 
basale fra sig, men det mest basale var også den vigtigste forud-
sætning for al videre udvikling. Hun kæmpede selv. Godt nok 
på et helt andet niveau. Men kampen var den samme. Sarah og 
de kommende ville kæmpe med hende. Kampen gjorde livet le-
vende. Den dag, den sluttede, ville være hendes dødsdag. Hun 
havde en mand med temperament. En kriger af format, men han 
havde samtidig det største hjerte, hun nogensinde havde haft 
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nært. Hun tvivlede ikke på, at dette hjerte var himlens brønd, 
hvis kildevand hendes eget var blevet velsignet med. Og da hun 
var så nær denne hellige fontæne, forstod hun også, at hendes 
læber, hvor kærlighedsfyldte de end var, kunne fordærve og for-
urene, hvis hun lod sig smitte af profanitetens overfladevirus. 
Han holdt hende ren. Han havde tilgivet hende. Med sine kær-
lighedsglødende øjne havde han genoprettet kosmos. Og hun 
kunne fortsætte som Hera. Spørgsmålet var: Havde hun tilgivet 
sig selv? Mina gik med raske skridt opad. Hun måtte op til ham. 
Hendes kraftfulde kærlighedsmagnet. 

 -----

Computeren ventede. Sarah skulle skrive sit daglige brev til Hera. 
Hun var dødsens træt og orkede det ikke, men bare tanken om 
konsekvensen var nok til at komme i gang. Hver dag skulle hun 
skrive om sine oplevelser fra dagens modtagelser og nattens drøm-
me eller oplevelser. Hun skulle selv kommentere sin forståelse af 
det hændte, hvilket hun faktisk var blevet en del bedre til. Selv om 
Heras oversættelse af åndens sprog stadig slog benene væk under 
hende. Hun havde stadig meget at lære, og hvor hun dog glædede 
sig til det. Hun havde efterhånden vænnet sig til at omtale sig selv 
i tredjeperson både i tale og på skrift. Endnu en måde, der skulle 
gøre det lettere for hende at glemme sig selv, så dybet i hendes 
indre kunne vokse frem. Hun kunne mærke virkningen. Men igen 
fyldte det hende med en forvirrende blanding af stolthed og yd-
mygelse. Det var ikke let for egoet at være under indvielse. 

Sulten begyndte at vågne. Hun havde heller ikke fået spist no-
get særligt. Hun var simpelthen så opslugt af sin situation og 




