
Desperat Flugt
allaN Jagt

sKrIVeFOrlaget

KrIMI



DESPERAT fLUGT

Allan Jagt



DESPERAT FLUGT
Copyright © 2013 Allan Jagt
All rights reserved
Udgivet 2013 af Skriveforlaget, København 
Bogen er sat med Panatino Linotype
1. e-bogs-udgave
ISBN 978-87-92888-86-0
Korrektur: Ingrid Braune

Tak til Heidi Korsgaard for bogstøtten. 

Gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gælden-
de dansk lov om ophavsret. Dog er det tilladt at bringe korte uddrag i 
omtale eller anmeldelser.



Af samme forfatter:

Dødens billede
Dødens sø
Dødens følgesvend



5

KAPITEL 1
NEvAdA – TorsdAg, dEN 24. juLI 2008

De sidste 50 kilometer havde Darnella forgæves spejdet efter en tank-
station eller en anden bygning med et toilet. Det eneste, hun havde set, 
var et vildnis og et totalt øde landskab med små forvitrede buske og 
kaktusser. Varmedisen var forsvundet sammen med solen i horison-
ten, og tusmørket gav hele ørkenen et skær af uhygge. 

Hun havde flere gange prøvet at få Sebastian til at stoppe, men han 
havde udskudt det hver gang.

”Jeg skal altså tisse nu,” gentog Darnella højt. 
”Vi er i Laughlin om 15 minutter. Kan du ikke vente så længe?” 

spurgte Sebastian og kiggede på den fastmonterede gps-vejviser på 
midterkonsollen i bilen, der viste 3,9 miles til byen.

”Nej, jeg har drukket over en liter cola de sidste to timer, og der er 
ikke et toilet at se i miles omkreds.”

Sebastian spejdede ud over det øde ørkenlandskab. De kørte mod 
syd og havde forladt Las Vegas for flere timer siden.

Han kørte ind til siden og standsede den store Ford Explorer så langt 
ude i rabatten, han følte var forsvarligt. Et stykke gult plastik i vejsiden 
foran bilen var det eneste, der skilte sig ud i landskabet. 

”Du kan blive overfaldet af vilde dyr herude,” hentydede Sebastian 
og kiggede i bakspejlet. En bil nærmede sig langt bagude, og forlyg-
terne virkede som to lysende øjne.

”Der er ingen vilde dyr her. De kan sgu da ikke leve her,” påpegede 
Darnella og åbnede døren. Varmen strømmede ind i den afkølede bil 
som luften fra en føntørrer. 

Heldigvis havde Sebastian parkeret tæt på en lille forhøjning, hvor 
hun kunne sidde i fred for nysgerrige bilister på vejen. Det ville sim-
pelthen være for pinligt at blive fanget af en bils forlygter i vejkanten 
med trusserne nede om anklerne.
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”Der kan være slanger og skorpioner i sandet,” advarede Sebastian.
Darnella trak den fod til sig, hun lige havde sat i vejsiden, og vendte 

sig om mod ham. 
”Du kan bruge en lygte til at skræmme dem væk,” foreslog han og 

smilede. 
”Hvor er vores lygter?” Hun havde aldrig været den frygtsomme 

type, men en lygte ville hjælpe hende over bakken her i tusmørket. 
Hun havde som journalist forceret hække og havelåger, var blevet bidt 
af en hund og havde sågar rodet rundt i en mose for at lede efter en 
taske mellem igler og alskens småkryb, så slanger og skorpioner burde 
ikke have den store skrækeffekt på hende. 

Siden hun mistede sin søn, var hun dog blevet skrøbelig. En fuld-
stændig overraskende følelse af ligegyldighed og magtløshed havde 
overmandet hende. Tomrummet havde hobet sig op i hendes bevidst-
hed, og hun kunne sidde i timevis og bare stirre ind i en væg. 

Sebastian havde stædigt holdt sammen på stumperne af deres kær-
lighed til hinanden, men lige lidt hjalp det. Forelskelsen og energien 
var forsvundet ud af ægteskabet den dag, de begravede deres to år 
gamle søn. 

Efter at hun havde gået til psykolog et stykke tid, foreslog psykolo-
gen, at de skulle tage på en lang ferie sammen, langt fra Danmark, som 
et allersidste forsøg på at redde deres ægteskab. De skulle forsøge at 
finde passionen igen. Det var derfor, de nu var i USA.

Sebastian rakte hende en lygte fra en sportstaske på bagsædet.
”De skorpioner, der lever her, er ikke farlige,” belærte hun ham om, 

mens hun tændte lygten og lyste rundt på jorden. Lyskeglen fra en 
forbikørende bil oplyste hele landskabet foran hende. Hun kunne kun 
se sand og småsten.

”Måske, men at blive bidt i rumpen af en klapperslange kan godt 
være farligt,” svarede Sebastian opgivende og håbede, at de hurtigt 
kunne komme videre. Det var ikke hans livret at være uden for lands 
lov og ret. 

Darnella ignorerede advarslen og trådte ud af bilen. Hun gik op ad 



7

bakken, mens hun ved hvert skridt trampede relativt hårdt i jorden. 
Hvis der var nogle af disse skællede skabninger, skulle de nok for-
svinde ved den larm, hun lavede.

Lyskeglen fra stavlygten fangede et lille dyr, som pilede af sted hen 
over sandet. Darnella standsede brat op og koncentrerede sig om dyret. 
Den lille gule skorpion var let genkendelig med sin højt løftede hale. Så 
lever der alligevel skorpioner herude, tænkte hun, og tog forsigtigt det 
næste skridt. Hun havde hørt, at disse små skorpioner absolut ikke var 
farlige. Det ville føles som et bistik, hvis man blev stukket, men tanken 
om at et sådant kryb skulle sætte sin brod i hendes ubeskyttede balde, 
mens hun sad på hug og tissede, var bestemt ikke tiltalende. Mon skor-
pioner kan hoppe, tænkte hun og overvejede, om hun kunne holde sig, 
til de nåede Laughlin. Hun opgav dog hurtigt den tanke, for hendes 
blære var ved at eksplodere.

”Kommer du ikke og lyser for mig?” lokkede Darnella. Så kunne de 
være to om at skræmme krybet væk.

Sebastian gav sig til at rode i sportstasken igen, og et øjeblik efter var 
han på vej med en lidt mindre lygte.

”Nå, er du stødt på en prærieulv?” lød det sarkastisk fra Sebastian, 
da han nærmede sig. Hans blik undersøgte hastigt de nærmeste om-
givelser. Han brød sig bestemt ikke om det, men han ville altid hjælpe 
sin kone. 

”Nej, det er den klapperslange, der bugter sig foran dig, jeg er lidt 
bange for.”

Sebastian hjerte slog flikflak, og han standsede brat op. Lyskeglen 
fra hans lygte piskede desperat frem og tilbage foran ham. Han kunne 
kun se sand og et par små indtørrede grene. Ingenting bevægede sig. 
Alligevel lyste han en ekstra gang på de indtørrede grene for at være 
helt sikker.

”Jeg må have taget fejl.” Darnella trak på skulderne. ”Kan du ikke gå 
over forhøjningen og se, om der skulle dukke en prærieulv op på den 
anden side?” Darnella smilede overtalende. 

Faktisk var det første gang siden begravelsen, at hun var lidt glad for 
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at have Sebastian tæt på sig. De havde godt nok elsket på hotelværelset 
i Las Vegas, men hun havde intet følt. Hun havde stiltiende blot ventet 
på, at det var overstået, og bagefter havde hun taget et kort, kølende 
brusebad.

Sebastian gik forsigtigt op på toppen. Han lyste ned på den anden 
side og kunne hurtigt se flere lave buske, men ellers lignede det resten 
af omgivelserne, bortset fra et stykke gult plastik der sad fast i en lille 
forvitret busk lidt nede af skråningen.

”Her er et godt sted,” foreslog Sebastian og lyste ned ad skråningen 
på den side, Darnella endnu ikke kunne se. 

Darnella gik op forbi ham og udvalgte sig busken med det gule pla-
stik. 

”Av, for søren da,” udbrød hun, da hendes fod ramte en lodret gren.
Hun lyste på grenen og så, at det slet ikke var en gren men et motor-

cykelstyr, der stak op af sandet. Håndbremsehåndtaget hang i en slap 
position. Hvad laver en motorcykel her? tænkte hun og rynkede pan-
den. Hun lyste rundt omkring motorcykelstyret og fik hurtigt øje på 
sadlen, der også stak lidt op af sandet. Det var ikke en stor motorcykel. 
Nok mere sådan en lille terrængående motorcykel.

Et mærkeligt sted at dumpe en motorcykel, studsede Darnella og 
trak hurtigt sine shorts og trusser ned. I samme sekund hun satte sig 
på hug, fik hun øje på Sebastians lyskegle tæt ved.

”Kig den anden vej,” beordrede hun højt, samtidig med at en dyb 
lettelse bredte sig igennem hende over at få lettet blæren. Sebastians 
lyskegle havde ramt noget, som havde fanget hendes opmærksomhed. 

Hendes lyskegle ramte et stykke stof, der stak op af sandet. Hun kun-
ne lige nå stoffet med den frie hånd. Nysgerrigt tog hun fat i stoffet og 
trak i det, men det sad godt fast, så hun rykkede lidt hårdere og var 
tæt på at få overbalance. Sandet gav sig, og en skeletteret hånd kom til 
syne.

Forskrækket hev hun sin hånd til sig. Kun nogle få sorte rester af hud 
hang stadig i laser omkring håndens knogler. Hendes blik fangede et 
stykke papir inde i hånden, der lignede et visitkort. Hun rejste sig ha-
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stigt op og trak trusserne og shortsene på plads for hurtigt at lyse læn-
gere ind under en busk. Hun kunne ane spidsen af en sort sko stikke 
op af sandet.

”Er du færdig?” spurgte Sebastian. Han kunne se en bil nærme sig.
”Jeg har fundet noget mærkeligt,” sagde Darnella. Hun lyste i nær-

heden af hånden og kunne nu også se noget, der lignede en hårtop, 
stikke op af sandet. Jo, det var et lig. Et indtørret lig som med tiden var 
blevet næsten dækket af sandet eller var blevet afdækket af en storm. 

”Kan du ikke bare komme?” sukkede Sebastian og lyste hen på Dar-
nella. 

”Det er et lig. Et indtørret lig,” ytrede Darnella entusiastisk.
Sebastians gik med hurtige skridt ned til Darnella.
”Se.” Darnellas lyskegle vekslede mellem den skeletterede hånd og 

skoen. Sebastian tog nysgerrigt et skridt over mod skoen og lyste på 
den med sin lygte.

Darnella samlede visitkortet op, og stak det i lommen. 
”Se, hovedet er der.” Darnella lyste hen på hårtoppen. Det var meget 

nemt at forestille sig, at resten af ligets hoved lå der. Afstanden pas-
sede fint med hånden.

Sebastian gøs lidt og så på Darnella. ”Lad os komme væk. Denne stat 
er fuld af gangstere og kriminelle. Det skal vi bestemt ikke blande os i.”

Han gik hen og tog Darnella fast i overarmen. ”Kom nu.”
Selvfølgelig havde han ret. De kom lige fra Las Vegas og var på vej 

til Laughlin, der i folkemunde blev kaldt for lille Las Vegas, så dette 
område var sikkert også fyldt med alskens forbrydere.

”Skal vi ikke se, om vi kan finde mere?” lokkede hun ivrigt, mens 
lyset fra hendes lygte dansede hen over sandet.

”For helvede da. Vi skal ikke involveres i noget som helst her. Kom 
nu, lad os køre og glemme, hvad vi lige har set.”

Darnella rev sig løs og gik hurtigt over til en lille busk. Hun havde 
set en skulderrem fra en sportstaske stikke op af sandet. Hurtigt tog 
hun fat i remmen og trak til, men den gav efter, for tiden havde mør-
net syningen. Hun lagde sig på knæ og bøjede hovedet helt ned til 
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jorden for at kigge ind under busken med stavlygten. Omridset af en 
taske fangede hendes blik, og hurtigt begyndte hun at grave omkring 
den.

”Hvad har du gang i? Lad os smutte før nogen opdager os?” Seba-
stian tog et par skridt over mod Darnella. Det var nu, at han mærkede 
det jagende stik på siden af foden. Hurtigt lyste han ned og så en lille 
skorpion pile væk fra sin fod.

”Av, for satan, nu er jeg også blevet stukket af en skorpion.” Den 
voldsomme smerte fra skorpionens gift, fik Sebastian til at løfte foden. 
”Du tager sgu livet af mig med dine skøre påfund.”

”Lad være med at jamre. Det er ikke værre end et hvepsestik, og du 
dør ikke af det.” Darnella havde med lidt besvær fået gravet tasken 
fri og trukket den lidt til sig. Hun skulle ikke bruge mange kræfter for 
at flå den op, men hendes blik stivnede ved det syn, hun så. En lille 
klapperslange havde fundet sig et godt skjulested, troede den, og nu 
begyndte dens hale at frembringe den karakteristiske lyd. Slangen var 
helt sikkert sur over, at nogen havde fundet dens skjulested.

Darnella trak hænderne og overkroppen hastigt tilbage. Sebastians 
lyskegle ramte i det samme slangens hoved. Slangens gule øjne og 
åbne mund med de store gifttænder fik ham til at stå helt stille. Han 
prøvede at sige noget, men hans ord blev hængende i halsen. Han føl-
te, at han burde gøre noget.

Hendes blik flakkede rundt i tasken. Imellem sand og slange lå også 
en tilsandet pistol, og lidt til højre lå et stort bundt pengesedler. Hun 
fik øje på toppen af en lille usb-nøgle, der stak lidt op af sandet i ta-
sken. Hvad mon den indeholdt? tænkte hun og begyndte helt bevidst 
at spekulere på, hvordan hun kunne skræmme slangen væk.

”Hallo, er her nogen?” lød det på amerikansk. Mandestemmen var 
meget tydelig i den svage vind.

”Kom nu Darnella, vi skal ikke blandes ind i det her.” Sebastian 
humpede resolut op på toppen af bakken, mens han skævede mod 
Darnella. Han håbede, at hun ville følge efter og ikke tage kampen op 
mod slangen.
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Han blev alvorligt bekymret for den åbne bil, de havde efterladt i 
vejsiden. Alt deres bagage og pas var i bilen. 

Darnella bakkede lidt væk fra slangen på knæene og rejste sig først 
op, da hun følte, at slangen var uden for angrebsrækkevidde. Seba-
stian gik tilfreds ned mod bilen, da han så, at Darnella også var på vej.

”Ja, vi kommer nu,” skyndte Sebastian sig at svare tilbage på engelsk 
til den midaldrende mand og kvinde, der stod ved deres bil lige bag 
den åbne Ford Explorer.

”Er I okay?” spurgte manden igen og smilede venligt.
Sebastian humpede med dunkende hjerte ned mod manden. 
”Ja, vi har det fint. Min kone skulle bare tisse,” forklarede Sebastian 

smilende.
”Det er et dårligt sted at tisse. Her er fyldt med skorpioner og slan-

ger, som især kommer frem, når det bliver mørkt,” bedyrede manden.
”Ja, det er vi klar over,” svarede Sebastian oprigtigt og smilede lidt 

mere.
”Er I turister?” spurgte manden høfligt.
”Ja, vi er på vej til Laughlin på ferie.”
”Oh, så må I have en god ferie.” Manden blinkede til Sebastian, og 

parret satte sig ind i deres bil.
Samtidig med at bilen kørte ud på vejen, vendte Sebastian sig mod 

Darnella, som kun stod en meter fra ham.
”Helt ærligt. Hvad har du gang i? Du kunne være blevet bidt. Du er 

jo sindssyg!” Den sidste bemærkning fortrød han øjeblikkeligt.
Hendes øjne blev med det samme sørgmodige og fraværende. Uden 

at svare satte hun sig ind i bilen. Hun ville gerne have fingrene i usb-
nøglen, der lå i tasken, men Sebastian havde ret. De måtte hellere kom-
me væk, før nogen satte dem i forbindelse med liget.

Sebastian humpede over til førersædet, for smerten efter skorpio-
nens stik var bestemt ikke aftaget. Han satte sig ind og startede bilen.

”Vi siger ikke et ord til nogen,” præciserede Sebastian bestemt og 
kørte hurtigt fra stedet. 

Darnella svarede ikke. Hun sad bare helt stille og kiggede ud ad for-



12

ruden, for hendes tanker hang stadig ved tasken og klapperslangen og 
i særdeleshed usb-nøglen.

I lang tid sagde ingen af dem noget, mens de nærmede sig lyshavet 
fra spillebyen Laughlin.

”Gør det ondt?” spurgte Darnella, da de kørte ind i byen.
”Det svier og dunker i foden,” svarede Sebastian med lidt selvmed-

lidenhed.
”Du skulle være drejet i krydset,” påpegede Darnella, mens gps’en 

gentog med den velkendte enerverende kvindestemme: ”If possible, 
make a u-turn.” En sætning de mange gange havde stiftet bekendtskab 
med på ferien.

*

Efter at have parkeret foran deres hotel, trådte de ind i en gigantisk sal 
fyldt med spillemaskiner. Personer af alle typer stod og trykkede på 
maskinernes knapper, der straks udspyede syntetiske lyde og blinke-
de i alle mulige farver. Disse mennesketyper var mindre velsoignerede 
at se på end dem i Las Vegas. De var gennemgående ældre, og deres tøj 
var mere simpelt. Lugten af kvalm cigaretrøg hang i luften, og i loftet 
var der små, sorte skåle, som dækkede alle overvågningskameraerne, 
og de uniformerede vagter lignede sure stenstøtter.

”Føj, hvor her stinker!” udbrød Sebastian. Han spejdede efter recep-
tionen og tænkte på, hvor forfærdeligt det måtte være at arbejde sådan 
et sted med spillemaskinernes konstante larm.

”Det må du nok sige,” tilføjede Darnella. ”Lad os skynde os op på 
værelset. Det kan ikke lugte værre end her.”

Værelset var langt mindre og mørkere end det værelse, de havde haft 
på MGM hotellet i Las Vegas, men prisen var også det billigere her. 

Darnella lagde sig på sengen og pustede ud. Hendes tanker kredsede 
hele tiden om liget i sandet. Var det en gangster eller en røver på flugt? 
Eller var det en spillefugl, der havde fået jackpot og var blevet over-
rasket af en sandstorm? Pistolen og pengesedlerne var jo næsten et al-
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mindeligt syn på disse kanter, men usb-nøglen var interessant. Måske 
var det et mordoffer, de havde fundet. En fandens god historie kunne 
det være blevet til, hvis bare hun havde fået fat på den usb-nøgle. 

Hun havde arbejdet som sportsjournalist, før hun mistede sin søn. 
Det var lang tid siden, hun havde skrevet en artikel nu, og denne hi-
storie kunne måske skaffe hende et job igen. Desværre havde de ven-
lige amerikanere forstyrret dem og ikke givet hende tid til at finde en 
løsning på, hvordan slangen kunne fjernes, uden at hun blev bidt. Se-
bastian havde ret, det ville ikke være smart at blive rodet ind i noget, 
så kort tid før deres hjemrejse. Faktisk glædede hun sig til at komme 
hjem og lægge friske blomster på graven. Hun havde også arrangeret 
sønnens fødselsdag om fem dage. Hendes og Sebastians familie var al-
lerede inviteret til boller og lagkage.

Skulle hun overtale Sebastian til at køre derud igen? Nej, det ville 
han aldrig gøre. Han var forståeligt nok skræmt ved tanken om, at 
nogen skulle opdage dem. Det ville helt sikkert spolere resten af deres 
ferie og måske forlænge den. Hvis de gik til politiet, skulle de forklare 
sig, og måske ville de blive beskyldt for at sjæle nogle af pengene i 
tasken. Det kunne udvikle sig til et langt mareridt, så hellere komme 
hjem som planlagt.

Darnella rejste sig op fra sengen. Det var på tide at komme i bad og 
vaske alt snavset og sandet væk. Sebastian havde også lagt sig på sen-
gen og så på hende.

”Skal jeg se på din fod?” spurgte hun hensynsfuldt.
”Nej, smerten er næsten væk, så der skal ikke pilles mere ved den 

fod,”
”Jeg tager lige et brusebad, så kan vi gå ned og få noget at spise bag-

efter.” Darnella var allerede på vej mod badeværelset.
”Lyder fornuftigt,” mumlede Sebastian og lukkede øjnene. 
Det var et stort badeværelse. Et kæmpe spejl fyldte hele væggen over 

den store håndvask, der var nedsænket i en næsten to meter lang mar-
morplade.

Darnella kiggede sig i spejlet. Hun vippede med øjenbrynene. Ryn-
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kerne var begyndt at komme omkring mundvigene og øjnene. Man 
kunne vel heller ikke forvente andet, når man snart fyldte 30 år? Hen-
des slanke krop havde været i bedre form end nu, for hun havde altid 
løbetrænet meget. Efter sønnens død var motionen dog også blevet 
udsat på ubestemt tid, ligesom resten af hendes daglige forpligtelser. 
Hun havde ikke engang kunnet overskue at lave mad til sig selv. Hen-
des forældre havde næsten dagligt besøgt hende, men det var Seba-
stian, der havde fundet hendes livløse krop på sengen, efter hun havde 
tømt så mange pilleglas, hun orkede. Han var kørt hjem fra sit arbejde 
med hovedpine før fyraften og havde derved reddet hendes liv. Deref-
ter blev hun indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med diagnosen: 
Til fare for sig selv.

Hun strøg sig let over det skulderlange, kulsorte hår. Det var ikke 
hendes naturlige hårfarve, men den leverpostejsfarve, hun havde fået 
fra naturens hånd, brød hun sig ikke om, så hun farvede altid håret i 
mørke nuancer.

Da hun tog sine shorts af, mærkede hun pludselig visitkortet. Hun 
tog det op af lommen.

 
Jenny’s Motel
1482 East Main Street
CA 92311 Barstow 

Nederst var der skrevet med en sort kuglepen. 

Vince Callander 
 
Darnella vendte visitkortet om, og på bagsiden var der med kuglepen 
skrevet. 

0407– Black Lion. 

Det gav ingen mening. Var det en kode? Måske, men hvad stod Black 
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Lion for? Måske var det et værtshus eller et lokalt spisested, der hed 
Black Lion? Det kunne sagtens tænkes. 

Darnella lagde visitkortet på marmorbordet og tog hurtigt resten af 
tøjet af.

De varme vandstråler fra bruseren gjorde godt, og mens hun stod og 
nød det, besluttede hun sig for at undersøge motellet og navnene på 
visitkortet på en computer. Måske kunne hun finde ud af navnet på 
liget og anonymt give det videre til politiet. Måske var der en familie 
til liget, som gerne ville vide besked?

Da hun kom ud fra badeværelset, lå Sebastian og snorkede højlydt 
på sengen. Hun besluttede sig for at udnytte situationen. Hurtigt tog 
hun rene lange bukser og en skjortebluse på. Derefter skrev hun en be-
sked til Sebastian og lagde på natbordet. Med sin pung og nøglekortet 
til værelset forlod hun rummet.

 En af stenstøtterne viste hende vej til en internetcafe, som kun hotel-
lets gæster havde adgang til. 

Kort efter tastede hun navnet på Jenny’s Motel på en computer. Ho-
tellet havde en flot hjemmeside og eksisterede altså stadigvæk. Der var 
flere tiltalende billeder af hotellet og af hotellets store swimmingpool.

Derefter googlede hun Vince Callander. Det gav intet. Heller ikke 
navnet Black Lion, som var navnet på et gammelt pladeselskab og flere 
hoteller. Hun sukkede opgivende.

Det var første gang siden hendes mislykkede selvmord, at hun følte 
sig nysgerrig over noget. Hun følte, at oplevelserne på ferien havde 
været ligesom at se en dokumentarfilm med sig selv i hovedrollen. 
Intet havde overrasket hende. Det var lige meget, hvor smuk udsigten 
var over Gran Canyon, når hun aldrig kom til at se sin søns glade an-
sigt igen.

En plan begyndte at tage form i hendes hoved. Det var ikke nogen 
drastisk plan, men et sidste forsøg på at undersøge navnet på visitkor-
tet.

 De skulle alligevel snart rejse hjem, så det kunne der ikke ske noget 
ved, og det kunne give lidt spænding her sidst i ferien.
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Darnella købte nogle dåser colaer og nogle sandwich på vej op til 
hotelværelset, for det var blevet for sent til at spise på restaurant.

Sebastian sov tungt, da hun kom tilbage, så hun spiste en sandwich 
og lagde sig til at sove.

Det mumificerede lig tonede konstant frem i hendes tanker. Mær-
keligt, tænkte hun, for det plejede at være den ødelagte klapvogn og 
Frederiks smadrede hoved, hun altid havde på nethinden, lige før hun 
faldt i søvn. Hun var begyndt at vænne sig til billedet som noget helt 
naturligt. Var hun virkelig ved at acceptere, at hun aldrig fik sin søn 
at se igen? Måske var det derfor, hun nu kun havde billedet af liget på 
nethinden. Hun koncentrerede sig om Frederik, og nu tonede han frem 
og sad i badekaret og grinede. Et smil bredte sig på hendes læber, lige 
før hun faldt i søvn.

 




