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Kapitel 1

“Marco,” råbte jeg højt, mens jeg – meget mod min vilje – tog fat i en 
af mine ’stamkunder’ og forsøgte at ruske ham til bevidsthed. Til trods 
for at torsdagen kun var ved at tage sin begyndelse, var han allerede 
væk i tåger af spiritus. Hans livløse krop svajede med mine bevægel-
ser, og der måtte hårdere metoder til. 

En behjælpelig Falckredder havde vist mig et trick, og da jeg skur-
rede knoerne hårdt op og ned af Marcos brystben, spjættede han med 
armene og missede med øjnene. 

“Marco, for fanden. Sæt dig nu lige op. Det er pinligt det her,” sagde 
jeg mere afdæmpet. 

Det virkede, som om hans øjne lige skulle vænne sig til lyset efter at 
have været gemt i det beskyttende mørke bag øjenlågene. 

Adskillige forbipasserende var stoppet op for at få mest muligt for 
de skattekroner, der betalte min løn. De var åbenbart af den overbevis-
ning, at scenen var sat for deres fornøjelses skyld. 

Vi havde en lang historie, Marco og jeg. Marco var en fordrukken, 
ældre, hjemløs herre, og jeg havde været ude og samle ham op så man-
ge gange, at det var umuligt at sætte tal på. Jeg var begyndt at holde af 
den gamle spritter, der i sine klarere øjeblikke var uhyre charmerende. 

Jeg var slet ikke i tvivl om, at hvis Marco havde haft en anden livsfø-
relse – og været 20 år yngre – kunne han have været en seriøs kandidat 
som førstebejler i mit liv. 

Selvom Martin og jeg formelt var ansat i drabsafdelingen, hændte 
det, vi kørte ud som ordenspoliti, hvis vi ikke havde nogen igangvæ-
rende sag. Jeg havde bedt alarmcentralen om at kontakte mig, hvis 
Marcos navn dukkede op på deres skærm, og fordi vi netop i denne 
stund ikke havde andre aktuelle efterforskningssager på vores bord, 
takkede vi ja til turen – eller rettere sagt – jeg takkede ja på vores vegne. 
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Hver gang, jeg måtte tage fat i Marco, var der en lille stemme i mit 
indre, der advarede mig, og det gjorde mig ganske trist. Jeg holdt jo af 
ham og ønskede at hjælpe ham – det var jeg ikke i tvivl om. Men sam-
tidig var den fedtede overflade, mine fingre fornemmede, når jeg rørte 
ved ham, næsten ikke til at holde ud. For jeg vidste jo godt, det var 
fordi hans tøj var gennemsyret af gadens skidt. Ved en enkelt berøring 
fik jeg overført tusindvis af bakterier til min hud, men jeg kunne ikke 
gøre andet end at erkende, at den ambivalens, jeg følte, nu engang 
var mit lod i livet. Man kunne sige, det var selvforskyldt, eftersom jeg 
selv havde meldt mig på politiskolen for 12 år siden. Det havde jeg 
ikke fortrudt en eneste dag siden. Der havde i de 12 år ikke været en 
morgen, hvor jeg hellere ville blive under dynen. Jeg følte, jeg gjorde 
en forskel, og at københavnerne kunne leve et tryggere og roligere liv, 
fordi mine kolleger og jeg gik på arbejde. Det gjorde mig glad. Rigtig 
glad.

“Jamen, minsandten om ikke det er den søde Charlotte,” sagde Mar-
co, da det endelig lykkedes mig at få rusket lidt af spritten fra hans 
hoved og ned til fødderne. 

Sådan virkede det faktisk nogle gange. Som om det at sætte den be-
rusede op, fik alkoholen til at løbe væk fra hovedet, og personen der-
ved kom til sig selv. 

“Kom så, Marco. Op med dig. Du ved jo godt, det ikke går, du ligger 
her på gaden og sover rusen ud.”

Jeg tog grundigt fat i Marcos arm – helt oppe under armhulen. Måske 
for at bevise over for mig selv, at jeg selvfølgelig var så rummelig, at et 
beskidt ydre ikke skulle forhindre mig i at hjælpe. 

Martin trådte til og forsøgte at hjælpe med at få Marco på benene, 
men Marco gjorde sit for at undgå de ekstra hænder. 

De to havde aldrig kunnet finde ud af det, og derfor var det altid var 
mig, der førte samtalen med Marco. Martin holdt sig altid i baggrun-
den, og derved var de begge tilfredse. Martin kunne på den måde få 
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lov til at holde sine hænder langt fra Marcos beskidte ydre, og samti-
dig undgik Marco at skulle fornemme Martins modvilje. 

“Dét var sørme ikke med vilje, Charlotte. Jeg må være faldet! Eller 
besvimet, måske?”

Jeg grinede og rystede sigende på hovedet. “Jeg tror bestemt ikke, du 
fejler andet end, at du har en alt for høj promille.”

“Jamen, jeg tror faktisk, det er bedst, du kører mig til Riget. Lige nu 
faktisk. Så jeg lige kan blive tjekket, ikke’? Og så jeg kan få en varm 
seng og et måltid mad, hvis jeg skulle være så heldig.” Marco sendte 
mig et blik, som sikkert ville have hjulpet hans sag betydeligt i den 
ønskede retning, hvis ikke lige det var for de stærkt rødsprængte øjne, 
som blikket lå så godt skjult bag.

“Det ved du jo godt, jeg ikke kan, Marco. Prøv nu lige at stå selv. Du 
nærmest hænger på mig.”

Jeg gav ham et venligt, men bestemt puf med den skulder, som han 
havde lagt begge sine underarme ovenpå. 

Jeg kunne se, at Marco var rutineret udi den fulde mands balance-
kunst, for efter et par dansetrin til hver side fandt han hurtigt fodfæ-
stet. 

Vi kørte Marco til det nærmeste herberg og sikrede os, han fik en 
seng at ligge i. Derefter begav vi os tilbage til politistationen, hvor tors-
dagens arbejde var ved at tage sin ende. 

“Så du synes faktisk, det er helt okay, vi satte Marco af på herberget i 
den tilstand? Du ved jo lige så vel som jeg, at vi – eller nogle andre fra 
stationen – skal ud og samle ham op igen senere i dag. Er det ikke et 
forfærdelig spild af ressourcer?” spurgte Martin, mens vi gik ind ad de 
to enorme egetræsdøre til politistationen. 

Han skubbede begge døre op på en gang – en med hver hånd – og 
stødte derefter dørene kraftigt fra sig, så de svingede helt op. Sådan 
trådte Martin altid ind på stationen, og det fik mig altid til at tænke 
på fordums tids westernfilm, hvor helten – med tunge støvlers dunk i 
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trægulvet – træder ind på saloonen med de to svingende halvdøre bag 
sig.

Problemet med Martins storslåede entre var, jeg altid stod med to 
tunge svingende egetræsdøre foran mig. Jeg kunne enten springe med 
i samme åbning som Martin eller stå og vente, til de havde svunget 
færdigt. Uanset hvad jeg valgte, stod jeg altid og følte mig lidt dum. 

Ti meter henne ad gangen indhentede jeg den stadig snakkende Mar-
tin.

“Du MÅ da kunne give mig ret i, det ikke er helt okay?” Martin hav-
de en utilfreds rynke i panden. 

 “Jeg har allerede sagt, vi ikke har nogen reel årsag til at placere Mar-
co i detentionen eller på et hospital, og at vi gjorde både Marco og sam-
fundet en tjeneste ved at køre ham til et herberg, hvor han forhåbentlig 
vil blive og sove rusen ud. Og det orker jeg ikke at gentage mere, Mar-
tin.” Jeg måtte lægge bånd på mig selv for ikke at komme til at sukke. 

Diskussionen havde kørt tilstrækkeligt længe, og i de næste par mi-
nutter lod jeg Martin tale, mens jeg nikkede og rystede på hovedet på 
de rigtige tidspunkter. 

“Jamen, hvis du giver mig ret, hvorfor gjorde vi det så?” spurgte han 
forvirret, da jeg åbenbart ikke helt havde holdt den rigtige takt med 
hovedet. 

På vej op ad trappen til vores fælles kontor – Martin og jeg havde 
været så heldige at få et topersoners kontor – fik han endelig øje på mit 
kropssprog og lod emnet falde. Netop derfor havde jeg foreslået os 
som makkerpar, da Martin blev tilbudt et job efter sin uddannelse. Fra 
første gang vi mødte hinanden, mens han var elev, havde vi let kunne 
læse hinandens signaler, og det var vigtigt at kunne som makkerpar. I 
løbet af de fire år, hvor vi nu havde kørt sammen, var vi blevet rigtig 
gode kolleger og venner. 

Måske var vi det ideelle makkerpar, fordi Martin var homoseksuel. 
Som kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads måtte jeg indimellem 
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ignorere nogle kommentarer, der lå langt ud over det acceptable. Men 
med Martin var der aldrig tvivl om, hvorvidt der var seksuelle under-
toner eller ej. Efter, jeg blev makker med Martin, blev kommentarerne 
fra de øvrige kolleger færre. Måske var de ved at vænne sig til, der nu 
var en kvinde på arbejdspladsen. Eller også blev det overskygget af, at 
der var blevet ansat en homoseksuel.

Jeg måtte handle på vej hjem, for mit køleskab indeholdt stort set ikke 
andet end syltede agurker og ristede løg. Ikke den mest ideelle aftens-
mad. 

Februar var en mørk måned, og da jeg trådte ind i min lejlighed, var 
tusmørket så fremskredent, at jeg måtte tænde lyset i den lille entre 
for overhovedet at kunne se, hvad jeg lavede, da jeg skulle binde mine 
snørestøvler op. Sveden sprang frem på min hud – de sirlige sløjfer 
havde i dagens løb forvandlet sig til gordiske knuder.

Efter at have pakket varerne ud stillede jeg mig op ad radiatoren 
ude i mit køkken og nød varmen. Jeg havde selvfølgelig straks taget 
de nyindkøbte, bløde, flonelsokker på, og de udfyldte deres funktion 
helt perfekt – den hyggelige stemning, som jeg nede i Nettos travlhed 
havde forestillet mig, de ville bringe mig i, vandt stille og roligt indpas.

Fra køkkenet kunne jeg kigge ind i min hyggelige stue med det flotte 
stukloft. Stuen ved det eneste værelse i lejligheden, hvor stukken var 
blevet bevaret, og jeg elskede at kigge på de sirlige mønstre. 

Den foregående aften havde jeg endelig fået pakket den sidste af 
flyttekasserne ud – det havde taget mig knap tre uger, fra jeg flyttede 
ind i lejligheden. Flere gange undervejs i udpakningen havde det slået 
mig, hvor meget skrammel et enkelt menneske egentlig kunne formå 
at samle sammen på 32 år. Hvor kom det dog fra? Ubevidst kiggede 
jeg ned på mine nye strømper og vippede lidt med tæerne. 

Jeg gik en tur gennem lejlighedens værelser – det var et rigtig rø-
verkøb. Alt var blevet istandsat af de forrige ejere. Nye parketgulve, 
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hvide fyldningsdøre og tre-lags termovinduer havde de investeret i – 
jeg havde ikke engang behøvet at male, før jeg flyttede ind. 

Ud over stuen fungerede de tre værelser som kontor, gæsteværelse 
og soveværelse. Det var egentlig nok lidt spild af plads, når jeg kun var 
mig selv, men forhåbentlig ville værelserne med tiden blive fyldt op 
med først en dejlig mand og siden børn.

Utålmodigheden efter at møde disse – indtil videre – imaginære per-
soner havde endnu ikke meldt sig, men jeg kunne mærke, jeg oftere og 
oftere tænkte over fremtiden og de personer, jeg håbede ville fylde den 
ud sammen med mig. 

Lige før midnat, torsdag aften, lagde jeg mit hoved på puden. Hvis 
jeg havde vidst, hvad morgendagen ville bringe, havde jeg givetvis 
valgt at gå et par timer tidligere i seng.
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Kapitel 2

“Jeg tror, min kone er blevet myrdet.” Henning havde våde øjne, idet 
han kiggede på mig.

Fredag morgen var ellers startet nøjagtig, som de fleste morgener i 
mit voksne liv. Selvvalgt forudsigelighed kunne man kalde det. Væk-
keuret ringede klokken halv seks, hvorefter jeg løb turen på 6,35 kilo-
meter rundt om de fem søer i København. 

Frostvejr var ingen hindring, men det var jeg åbenbart ene om at 
mene. Der havde ikke været andre ude at løbe. Selvom jeg var uddan-
net politibetjent med selvforsvar og kampteknik på rygraden, havde 
jeg følt mig utryg. Jeg kunne se på klokken, da jeg kom hjem, at jeg 
havde skåret næsten halvandet minut af min ellers ganske habile lø-
betid. 

Frygt var en alle tiders motivation. 
Efter løbeturen satte jeg vand over til te, mens jeg tændte for radioen. 

Radioværten berettede, der var blevet sat kulderekord den foregående 
nat. 22 graders frost. Dermed var det den koldeste nat i 26 år, prokla-
merede han. Det lød næsten, som om det var noget, han var personligt 
involveret i. 

Så tror da pokker, jeg frøs, tænkte jeg, og trak vejret dybt ind. Et jag 
i lungerne mindede mig om, hvad indåndingen af den nedkølede luft 
havde medført. Det var ikke sundt at løbe i 22 graders frost. 

Da jeg en lille time senere trådte ind på min makkers, Martin, og mit 
kontor på politistationen, så jeg til min overraskelse, at jeg var mødt 
ind før ham. Martin mødte ellers altid før mig. Han havde fortalt mig, 
at han nød fornemmelsen af, at bygningens ansatte mødte ind en efter 
en. Som om han kunne vågne op i takt med, at bygningen blev befol-
ket. 
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Ikke en følelse, jeg havde forståelse for.
Da jeg gik ind i frokoststuen for at spørge, om der skulle være nogen, 

der havde modtaget en sygemelding fra Martin, så jeg, at han stod og 
anrettede rundstykker og wienerbrød i to udtjente brødkurve. Anled-
ningen havde jeg vanskeligt ved at komme i tanke om. 

Martin vendte sig og smilede. Som om han havde fornemmet min 
tilstedeværelse. 

“Kom nu bare ind og sig tillykke med fødselsdagen.”
Jeg gik hen og stillede mig ved siden af fødselaren og betragtede ma-

dorgiet.
”Tillykke. Har du fået nogle gode gaver af Karsten?” 
“Tak, Charlotte. Det var sørme pænt af dig at huske mig,” grinede 

han, mens han rakte venstre arm frem. Rundt om hans håndled hang 
der et herreur, som må have kostet mere end indskuddet til min lejlig-
hed.

”Hold da op! Det er virkelig et lækkert ur,” svarede jeg oprigtigt, 
mens jeg hjalp med at fordele det klistrede wienerbrød. Fletkurvene 
ville være endnu mere udtjent efter dagens servering. 

Det slog mig, at det nok var derfor, der plejede at være servietter i 
kurven.

Duften af friskbrygget kaffe og morgenbrød lokkede vores kolleger 
til, og frokoststuen var stuvende fuld. 

Røverhistorierne og latterbrølene havde frit spil. 
Jeg lod energien i rummet fylde mig op og indså, at jeg dårligt kunne 

ønske mig en mere perfekt morgen – helt uvidende om, at jeg ville få 
en sag, der skulle bringe mig ud på en emotionel rutsjebanetur.
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Kapitel 3

”En herre ved navn Henning Larsen påstår, at hans afdøde kone ikke 
er død på naturlig vis, som det først var antaget. Han tror, at hun er 
blevet myrdet.” Martin genfortalte, hvad han netop havde fået at vide 
over telefonen.

”Vores nye sag?” spurgte jeg nysgerrigt.
Martin nikkede og samlede sine ting sammen. ”Mon det er en for-

tvivlet, ensom herre, der savner sin kone?” 
”Måske. Det kunne lyde som om, hans fantasi er kommet lidt for 

langt i forhold til virkeligheden. De ture er nu altid lidt triste,” sagde 
jeg og tog frakken på. 

Adressen lå så tæt på politistationen, at vi kunne have gået. Udeluk-
kende på grund af kuldegraderne blev vi enige om at tage bilen. 

Små ti minutter efter, herren havde ringet anmeldelsen ind, stod vi 
på adressen og bankede på. 

På døren stod der ‘Henning, Fie og Philip Larsen’. Jeg pegede på 
skiltet, og Martin nikkede eftertænksomt.

“Hold da op, hvor er I hurtigt fremme!” udbrød Henning, da han 
åbnede døren. Han rakte imødekommende højre hånd frem og rystede 
energisk min hånd. 

“Henning Larsen, hedder jeg. Kom endelig indenfor,” sagde han og 
trådte et par skridt ind i entreen, så vi kunne komme ind.

Henning var alt andet, end hvad jeg havde forestillet mig. 
Martin og jeg trådte ind i den lille entre, hvor vi begyndte at afføre 

os støvlerne. Med hovederne mod gulvet kæmpede vi med vores snø-
restøvler. En kombination af ubalance og snæver plads gjorde, at vi 
stod helt tæt. Martins pande hvilede konstant på min venstre balle, og 
under andre omstændigheder ville vi være et ganske morsomt skue. 

På strømpesokker gik vi ind i lejligheden. Den lille entre havde givet 
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et yderst misvisende billede af lejligheden. Et enormt køkken-alrum 
åbenbarede sig, og der var ingen tvivl om, at her var lagt mange ar-
bejdskræfter i at bringe lejligheden ind i det nye årtusinde. Og mange 
penge. 

“Min kone, Fie, har selv stået for istandsættelsen af lejligheden. Alt-
så, hun hyrede nogle til at gøre det grove arbejde, mens hun stod for 
koordinering og indretning.” 

“Og det er, som vi har kunnet forstå, netop din afdøde kone, Fie, som 
du har kontaktet os vedrørende?”

“Jo. Det er det. Kunne I tænke jer noget varmt eller koldt at drikke?” 
Han gik langsomt hen til et af overskabene og fandt tre glas frem. 

Om det var for at skubbe øjeblikket, hvor samtalen om Fie skulle 
starte, eller det var reel høflighed, havde jeg vanskeligt ved at vurdere. 

“Vand, tak,” svarede jeg, eftersom der ikke var kaffe i glaskanden på 
kaffemaskinen. 

Martin nikkede blot. 
“Tre gange vand bliver det så.” 
Henning pegede på spisebordet med de fire hvide fletstole omkring. 
Stolene larmede voldsomt, idet vores vægt påvirkede sæderne. Som 

om fletstolenes grene skulle vænne sig til, at nye mennesker tog plads 
i dem. 

Henning satte tre glas vand på bordet og satte sig i en stol over for os. 
Den knirkede bemærkelsesværdigt lidt under hans vægt.

”Prøv at fortælle os, hvorfor du ringede til politiet her til formiddag,” 
bad jeg og tog en tår af vandet.

Henning trak vejret dybt, mens han kiggede ned i bordet. 
“Jeg tror, min kone er blevet myrdet.” Henning stemme var lav – 

nærmest undskyldende.
“Det kan jeg forstå … Prøv at putte lidt flere ord på, Henning.”
Han sukkede tungt og begyndte at fortælle: “Fie døde af leukæmi 

for seks måneder siden. Faktisk nærmest på dagen. Hun havde været 
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syg i knap et år og havde fået kemoterapi i stort set hele perioden. Ke-
moterapien kunne ikke få bugt med kræften, og sidste sommer døde 
hun herhjemme af, hvad, jeg troede, var hendes sygdom. Den 23. juli 
var det.”

Der lå uafbrudt tunge tårer oven på hans nederste øjenlågs runding. 
Endnu ikke så meget væske, at det blev til en løbende tåre – bare præ-
cis nok til, det kunne ses af andre.

“Og her til formiddag mistænker du, at Fie alligevel ikke døde på 
grund af sin sygdom?” spurgte jeg for at hjælpe Henning videre. 

“Ja – lad mig prøve at forklare. Jeg har taget en uges ferie, fordi jeg 
har besluttet mig for at rydde op i Fies ting. Vores søn, Philip, på 15 
år havde netop forinden spurgt mig, om han måtte bruge sin mors 
MacBook. Jeg gav hende den i julegave, julen før hun døde, så den er 
jo praktisk talt ny. Jeg ville starte oprydningen på den, så Philip ikke 
skulle vente længere. Sådan er de unge jo – det er vanskeligt at vente,” 
Henning kiggede indgående på os for at søge opbakning i hans anta-
gelse.

Ingen af os havde børn – vi nikkede blot.
”Jeg ville gå computeren igennem inden, så Philip ikke skulle kon-

fronteres med alle Fies dokumenter. Det synes jeg ikke, der var nogen 
grund til.”

”Selvfølgelig ikke. Men så fandt du noget på computeren?” spurgte 
Martin. 

“Fie elskede sin nye Mac, og hun var enormt kvik til at bruge den. 
Hun havde nydt at bruge sin tid ved den, og det føltes derfor mærke-
ligt for mig at starte den op. Det var som at træde ind i hendes private 
sfære. Kan I forstå det?”

Jeg nikkede for at vise Henning, at vi stadig kunne følge med i hans 
fortælling.

”Jeg begyndte oprydningen med vores familiebilleder, som jeg jo 
havde været med til at tage. Dem lagde jeg over på min egen compu-
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ter. Derefter gik jeg i gang med at sortere i dokumenterne. Fie havde 
skrevet dagbog på den – det vidste jeg selvfølgelig godt, for hun havde 
jo også skrevet på den, mens jeg var hjemme – jeg havde bare aldrig 
læst i den. Hun startede dagbogen den juleaften, hvor jeg gav hende 
Mac’en, og hvis jeg kendte hende ret, skrev hun frem til den dag, hvor 
hun døde. Dagbogen var beskyttet af en kode – givetvis for at Philip 
ikke skulle læse i den – så den lod jeg bare ligge på skrivebordet. Men 
så fandt jeg et brev i en mappe, som hun havde kaldt ‘Coach’.”

Jeg hjalp ham forsigtigt videre ved at smile ganske lidt og nikke lang-
somt til ham. Jeg var bevidst om ikke at ødelægge hans tankerække 
ved at stille for mange opklarende spørgsmål undervejs. Essentielle 
fakta kunne gå tabt ved at få afbrudt den naturlige talerække.

“Jeg har skrevet brevet ud, så I også kan læse det.” 
Henning rejste sig og gik ind i et tilstødende kontor. Da han kom 

tilbage, rakte han et A4-ark frem.
Idet jeg tog imod papiret, fangede et brudstykke af en sætning min 

opmærksomhed: 
’ … jeg har ikke mere at tilbyde verden’.
 




