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5

·1·

Den døde mand var helt udtørret. Han sad tilbagelænet i stolen med op-
trukne læber og blottede, sortgule tænder. Tjavser af støvet, vissent hår
hang stadig fast i kraniet, og man kunne se de blege, fluorescerende død-
ningeben gennem huden. Fingrene var indskrumpede, sorte og sprukne.
William Wisting bladede gennem resten af de billeder, som kriminaltek-
nikeren havde taget. Manden måtte have været temmelig lille af vækst,
men vævet var krympet og rådnet væk, og det fik kroppen til at virke
endnu mindre, end den havde været i levende live.

Sagsmappen var mærket Viggo Hansen. Fotografierne af ham var
taget fra forskellige vinkler. Wisting studerede de forskellige fremstillin-
ger af det nærmest mumificerede lig. Han var som regel ikke påvirket
af det, han så i deres sagsmapper. Han var vant til døden og havde op-
arbejdet en evne til at distancere sig fra synsindtrykkene. I løbet af sine
mere end 30 år i politiet havde han set så mange døde kroppe, at han
ikke længere havde tal på dem. Men det her var anderledes. Ikke kun
fordi han aldrig havde set noget lignende, men også fordi han kendte
manden i stolen. De var så godt som naboer. Viggo Hansen havde boet
i svinget tre huse længere henne og havde siddet død i sin lænestol i fire
måneder, uden at hverken Wisting eller nogen af de andre naboer havde
været bekymrede.

Han stoppede op ved et oversigtsbillede, der var taget fra køkkendø-
ren og ind i stuen. Manden sad foran fjernsynet med ryggen mod foto-
grafen. Tv’et var tændt, som det havde været, da politipatruljen trængte
ind i huset.

Stuen var sparsomt møbleret. Foruden tv-bordet og stolen, Viggo sad
i, kunne han se et aflangt sofabord, en ekstra stol og en sofa med puder
og et tæppe. Op ad den ene væg stod en reol med underskab. I den mod-
satte ende af stuen var de grå gardiner trukket for vinduerne. Til højre
for fjernsynet stod en standerlampe med frynser og brune brændemær-
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ker i skærmen. Der hang tre malerier med landskabsmotiver på væggene.
På bordet foran manden lå et ugeblad og en fjernkontrol, og ved siden af
stod et glas og en tallerken med nogle ubestemmelige madrester. Ellers
var der ryddeligt i stuen.

Der var ingen tegn på kamp. Ikke noget, der tydede på, at det ensom-
me menneske havde haft uvedkommende på besøg i løbet af sine sid-
ste timer. Ingen grund til mistanke om, at der var sket noget kriminelt.
Omstændighederne krævede alligevel, at politiet undersøgte dødsfaldet,
og Espen Mortensen havde udført et grundigt, men rutinepræget stykke
arbejde.

Det næste foto var et nærbillede af ugebladet, der lå på sofabordet. Det
var slået op på tv-oversigten for torsdag den 11. august.

Wisting løftede blikket og så ud ad vinduet på sneen, der dalede ned,
våd og tung. Kalenderen viste fredag den 9. december. Viggo Hansen
kunne have siddet der endnu længere, hvis det ikke havde været for en
ubetalt elregning. Elselskabet havde sendt flere rykkere med varsel om
strømafbrydelse. Til sidst havde de sendt en mand ud til adressen. Det
var et rent tilfælde der gjorde, at han havde gjort sig ekstra ulejlighed og
havde fået et glimt af Viggo Hansen gennem en sprække mellem gardi-
nerne i stuen.

I tv-oversigten var der sat en ring omkring klokkeslættene og kryds i
margenen ud for de tv-programmer, som Viggo Hansen åbenbart havde
tænkt sig at se. Et af dem var serien FBI’s arkiver, der gik på Discovery
Channel. Wisting kendte serien, der viste rekonstruktioner af nogle af de
største sager i USA.

Wisting bladrede videre. Det næste billede viste den dødes ansigt. Det
var ophovnet og mørkt, med flænger der, hvor huden var tæret bort.
Tandrækken var synlig, helt ind til de bageste kindtænder. Resterne af
tungen lå som en blåsort klump. Øjenhulerne var store og tomme og så
ud som om, de stirrede lige frem for sig.

Han lagde billederne tilbage i mappen, rejste sig og gik hen til vinduet.
Det var begyndt at blive mørkt. En blygrå vinterskumring. Han burde
tage hjem, men havde strengt taget ikke noget at tage hjem til, ikke an-
det end tv.
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Nede i baggården trillede en af patruljevognene ud af garagen. Hju-
lene spandt i sneen, før de fik vejgreb. Det blå lys ramte snefnuggene og
blev reflekteret som små gnister.

Wisting gik stille tilbage til skrivebordet og stirrede på den tynde sags-
mappe. Viggo Hansen havde ingen familie, ingen venner eller andre på-
rørende. Han havde endt sit liv lige så ensomt, som han havde levet.

Han skulle lige til at skubbe mappen hen til bunken af sager, der skulle
arkiveres, men noget holdt ham tilbage. Han vidste ikke hvad. Hverken
erfaring eller intuition tilsagde andet, end at sagen kunne anses for af-
sluttet. Den vigtigste efterforskningsopgave havde været at fastslå den
afdødes identitet. Der var ingen familiemedlemmer at sammenligne hans
dna-profil med, men referenceprøver fra en tandbørste og en kam fra
baglommen på et par bukser, der hang over en stol i soveværelset, stemte
overens. Prøveresultaterne fastslog, at den døde mand var identisk med
ham, der havde boet i huset: Viggo Hansen, 61 år.

Retsmedicineren havde været overrasket over, hvor godt liget var be-
varet. En kombination af lav fugtighed, lav temperatur og et næsten luft-
tæt rum, hvor alle døre, vinduer og udluftningskanaler havde været luk-
ket, gjorde, at Viggo Hansen stille, men sikkert var tørret ind som en
mumie i stedet for at rådne og gå i opløsning. Alligevel havde det været
umuligt at fastslå en dødsårsag. I dødsattesten var der bare anført mors
subita. Pludselig død.

Der kom en lyd fra computeren, og en rød firkant dukkede op på
skærmen. Hastemeddelelse fra vagtcentralen. Wisting stirrede på skær-
men. Fire ord: Ligfund ved Halle Hovedgård.

Han lagde Hansen-sagen øverst i bunken med sager til arkivet og klik-
kede sig ind på meddelelsen.
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·2·

Der var stille i redaktionslokalet på Verdens Gang i Oslo. Den våde sne
klæbede sig til vinduerne og dæmpede lydene udefra. Kontorlandska-
bet var allerede pyntet til jul. Tv-skærmene, der viste tavse nyhedsbille-
der fra de internationale nyhedskanaler, var dekoreret med sølvfarvede
guirlander og røde julekugler. VG-logoet var pyntet med hvide engle, og
langs flere af skillevæggene mellem arbejdspladserne blinkede farverige
lyskæder.

Lederen af nyhedsredaktionen hed Knut A. Sandersen. Hans kontor
var udstyret med glasvægge ud mod resten af redaktionen. Line kun-
ne se, hvordan han holdt mobiltelefonen fast mellem skulderen og øret,
mens han sad og tastede. Han burde strengt taget være taget hjem for
længst. Han var blevet far igen for to en halv måned siden. Nu var klok-
ken snart syv, og han havde arbejdet over i tre timer.

Sandersen afsluttede samtalen, tog en slurk af sit kaffekrus og lænede
sig bagover. Over ham havde nogen hængt en mistelten i lysstofrøret.

Line rejste sig for at gå ind og forelægge ham sit forslag. Men telefonen
derinde ringede igen, og Sandersen var atter optaget.

Hun fandt sin kop frem og tænkte på julen, mens hun ventede på,
at nyhedsredaktøren ville blive ledig. Hun spekulerede på, hvordan hun
skulle fejre den. Hun havde ikke snakket med sin far endnu, men regnede
med, at det ville blive de to og farfaren hjemme i Stavern. Måske kunne
Thomas også komme, hendes tvillingebror, der arbejdede som helikop-
terpilot i 330-eskadronen. Han havde ikke haft fri i julen, siden deres
mor levede. Tanken om hende gav uvilkårligt et stik af savn. Det var fem
et halvt år, siden hun døde. Til at begynde med havde den umulige læng-
sel været tung at bære. Der var morgener, hvor hun ikke orkede at stå
op, hun kunne pludselig bryde ud i gråd på møder, og hun var konstant
bekymret for, hvordan hendes far skulle klare livet alene. Nu var savnet
mere stille, mindre desperat, men hun vidste, at det ikke var tilfældigt,
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at hun arbejdede så meget. Hun var blevet afhængig af det, af at mærke
fokus og koncentration, når hun stod midt i en sag.

Nyhedsredaktøren afsluttede samtalen, men denne gang kom der en
ny, inden Line så meget som nåede at rejse sig. Knut A. Sandersen havde
fået flere grå hår i tindingerne i løbet af de år, der var gået, siden Line
fik sit første vikariat på avisen. Nu var hun fastansat og knyttet til po-
litiredaktionen. Den historie, hun ville foreslå ham, lå uden for hendes
område, men de havde kapacitet til at give hende nogle dage til at arbejde
for weekendmagasinet.

Sandersen rejste sig og daskede til misteltenen. Line havde en mistanke
om, at han selv havde hængt den op der. Han snakkede i telefonen på vej
hen til kaffeautomaten, men havde afsluttet samtalen, da han kom tilba-
ge med en håndfuld brunkager og et fuldt krus. Han satte sig bag skrive-
bordet, lænede sig tilbage i stolen og blev siddende sådan lidt.

Line vidste, at hun måtte være hurtig, hun havde ikke mere end tre
sætninger til at sælge sit reportageforslag. Hun rejste sig, tog sin kaffe-
kop med for at gøre samtalen lidt mere tilforladelig og gik ind til ham.
Sandersen lod blikket strejfe hen over misteltenen, inden han igen så på
hende.

“Jeg vil gerne skrive om Viggo Hansen,” sagde hun.
Sandersen begyndte at rydde op på det overfyldte skrivebord.
“Har aldrig hørt om ham,” svarede han og lagde papirerne i bunker.

“Hvad har han lavet?”
“Han er død.”
“Dræbt?”
Hun rystede på hovedet.
“Han sad død foran sit fjernsyn i fire måneder, inden nogen fandt

ham.”
“Altså temmelig død.”
“Jeg vil skrive om, hvordan det kunne ske,” forklarede Line. “Hvor-

dan det er muligt at være så ensom og glemt af alle, at det tager fire må-
neder, før nogen tilfældigvis finder ud af, at man er død.”

Sandersen åbnede munden for at sige noget, men Line kom ham i for-
købet.

“Jeg tror, det kan blive en god historie at have på tryk i en af juleda-
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gene,” sagde hun og tog en slurk af kaffekoppen. “FN har lige kåret Nor-
ge til verdens bedste land at bo i. Men i undersøgelser om indbyggernes
oplevelse af lykke kommer Norge ind på en 112. plads. Det var et eller
andet land i Stillehavet, der kom øverst på listen, et lille øsamfund, hvor
folk har tid til hinanden og tager vare på hinanden.”

Hun kunne se, at Sandersen syntes om idéen. Den artikel, hun havde
foreslået, ville passe godt ind i stofmikset. Som en modvægt til juleglæde,
slankekure og reportager om bytning af julegaver. Alligevel så chefen be-
tænkelig ud.

“Vi må jo skrive om noget andet end vejret,” tilføjede hun overtalende
og nikkede hen mod dagens avis, hvor forsiden kunne fortælle, at Nu
kommer Sibiriens kulde.

Det gik op for Line, at de bekymrede furer i hans pande ikke handlede
om historien, men om de interne forhold. Der sad 25 mennesker oppe
på næste etage, og de kunne godt selv klare at fylde weekendtillægget.
Sandersen havde ikke noget imod at afgive en journalist til dem. Snarere
tværtimod. Så blev der et hoved mindre at fordele nyhedsopgaver til.

“Jeg skal bruge en tre-fire dage,” sagde hun, men vidste godt, at hun
sikkert fik brug for mere. “Hans begravelse er på tirsdag.”

Sandersen tog en kuglepen og bed i den.
“Hvad sad han og så?”
“Hvad mener du?”
“Hvilket tv-program var det, han så, da han døde?”
“Aner det ikke,” svarede Line og tog en slurk kaffe. “Men du kan læse

om det i avisen.”
Sandersen nikkede.
“Det er en aftale,” sagde han og kastede et blik op ad trappen til eta-

gen ovenover. “Jeg tilbyder dem historien og siger, at de kan låne dig i
tre dage.”

“Tre dage,” bekræftede hun, inden hun bøjede sig frem og kyssede
ham på kinden.
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·3·

En modkørende sneplov hvirvlede en hvid sky op. Fygesneen lagde sig
tæt på forruden, og Wisting sænkede farten, indtil han igen kunne skim-
te vejbanen.

En patruljevogn og en betjent med sne på kasketskyggen stod ved si-
devejen, hvor han skulle dreje fra ned til det landbrug, anmeldelsen var
kommet fra. Selvhugst – Juletræer, stod der med store, røde bogstaver
på et skilt.

Han nikkede til betjenten og kørte ind på vejen ned til gården. Længe-
re fremme så han lys fra biler og mennesker i aktivitet på en åben plads.

Liget var blevet fundet på en granplantage med ædelgran. Den første
patrulje havde meldt, at det tydede på, at den døde havde ligger der læn-
ge. Wisting vidste, hvad det betød. Vidste, hvor lidt der kunne være tilba-
ge af en menneskekrop, som tiden og naturens gang havde gjort sit ved.

Han svingede bilen ind på parkeringspladsen, steg ud og kunne straks
mærke, at han var for tyndt klædt på.

To uniformerede betjente stod ved indgangen til skovningsmarken. Et
skilt fortalte, at en ædelgran kostede 380 kroner, prisen for et almindeligt
norsk juletræ var 220.

“Ved vi mere?” spurgte Wisting.
Den ældste betjent flyttede vægten fra den ene fod til den anden og

tilbage igen.
“Nej,” svarede han og blæste frostånde i hænderne. “Mortensen er i

gang derinde,” tilføjede han med et nik ind mod granskoven. “Men jeg
tror ikke, der er meget at hente. Ud fra tøjet og støvlerne ser det ud til, at
det er en mand, men det er umuligt at sige med sikkerhed.”

Wisting kiggede ind mod rækken af juletræer. 50 meter længere inde
var der rigget en projektør til, og han så kriminalteknikeren stå bøjet
over noget ubestemmeligt.

“Hvem fandt ham?” spurgte han.
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“En dreng på otte, der var her sammen med sin far for at fælde et ju-
letræ. Liget ligger inde under grenene, helt ind til stammen, som om han
er skubbet så langt ind som muligt.”

Den anden betjent tog over: “De sparkede sne væk for at komme til
med øksen, og først forstod de ikke, hvad det var.”

Wisting nikkede og kunne allerede se avisoverskrifterne for sig: Dreng
(8) fandt død mand under juletræet.

“Hvor er de nu?” spurgte han. “Far og søn.”
“Vi har sendt dem hjem.”
Wisting takkede og gik ind. Sneen knirkede under skosålerne.
Mortensen rejste sig op og hilste med et nik. Våde snefnug havde lagt

sig i hans hår.
Wisting betragtede liget på en meters afstand. Han måtte bøje sig ned

for at kunne se ordentligt ind under grangrenene. En krumbøjet ryg med
en misfarvet og stivfrossen blazer, lyse bukser og et par brune lædersko
med snører og flade såler. Nogle få hårtjavser sad stadig fast i baghove-
det. I nakken var der spor efter fugle eller små gnavere, der havde forsy-
net sig.

Espen Mortensen trak på skuldrene.
“Vi må hente ham ud og lade retsmedicinerne se på ham. Så sætter

vi et telt op og får tag over findestedet, mens vi fjerner sneen. Der ligger
måske noget mere her.”

“Hele proceduren, altså?” bemærkede Wisting. “Du tror ikke, det kan
dreje sig om et naturligt dødsfald?”

Mortensen rystede på hovedet.
“Hvis vi havde været langt fra folk, kunne det jo se ud, som om han

havde lagt sig herind for at søge ly, men der er 50 meter hen til den vej,
der fører ned til gården, og kun nogle få hundrede meter til nærmeste
bebyggelse.”

Wisting bøjede sig ned igen. Mortensen havde ret. Der kunne heller
ikke være tale om en ulykke. Selvmord var en mulighed. Måske ville de
finde et tomt pilleglas derinde under grenene sammen med liget. Det ville
gøre sagen enklere, men noget sagde ham, at de ikke ville finde noget.

“Hvor længe tror du, han har ligget?”
“Siden i sommer.”
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Wisting blev overrasket over svaret og ventede på en forklaring.
“Tøjet,” sagde Mortensen. “Han er i sommertøj.”
Wisting rejste sig igen og trådte et skridt tilbage.
“Der er ingen på listen,” sagde han. “Ingen savnede.”
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·4·

Line tænkte på Viggo Hansen. Hun var vokset op tre huse fra, hvor han
blev fundet død, og hun kunne godt huske ham. Der havde ligesom altid
været et eller andet ved ham. Alle børnene havde været bange for ham,
uden at der var nogen speciel grund til det. De så ham sjældent om dagen,
men han var ofte ude ved nattetid. Hun kunne huske, hendes mor altid
havde sagt, at hun skulle komme hjem, før Viggo Hansen gik ud, hvis
hun ville være sent ude om aftenen. Hun og Thomas havde af og til stået i
vinduet og set ham komme gående lige efter midnat. Han gik krumbøjet,
med en sort frakke, som var lidt for stor til ham, altid på den modsatte
side af, hvor lygtepælene stod.

Der havde været snakket om, at hans mor sad på et sindssygehospital,
og at faren havde siddet i fængsel, men Line vidste ikke, om det bare var
rygter, eller om der var noget om det.

Hun glædede sig til at tage fat på opgaven. Allerede inden hun fik til-
sagn fra Sandersen, havde hun lavet en mappe på computeren, der hed
Viggo Hansen.

Det var en helt anden journalistisk proces at arbejde med featurestof
end det, hun var vant til, både når det gjaldt idéudvikling, research og
formidling. Det var en helt særlig måde at nærme sig virkeligheden på.

I nyhedsartiklerne var hun mere direkte. Sproget var enkelt og nøg-
ternt. I en featurereportage havde sproget en helt anden funktion. Hun
kunne eksperimentere, og selv om det ikke var poesi, hun skrev, kunne
hun sidde og file på sætninger i timevis. På samme måde kunne hun bru-
ge meget tid på selve strukturen i artiklen. Hun forsøgte altid at skabe et
narrativt drive, en krølle på fortællingen, forsøgte at give sammenhæng
og indhold til de mennesker, hun skrev om. Featureartiklerne var en type
journalistik, som gav hende mulighed for at gå i dybden og sætte sit eget
præg på historien. Samtidig var det fascinerende at kunne afspejle vigtige
samfundsmæssige temaer gennem enkeltskæbner, situationsbeskrivelser
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og nogle meget sigende detaljer, som havde en egen evne til at fortælle en
større historie.

Desuden følte hun, at det, hun lavede for magasinredaktionen, blev
mere værdsat. Både af læserne og af ledelsen. Hun kunne godt få ros
af Sandersen og redaktionscheferne for de artikler, hun leverede til ny-
hedsredaktionen, men det kunne ikke måle sig med de begejstrede til-
bagemeldinger, fra redaktøren af weekendtillægget. De kom som regel
spækket med smileys og en række udråbstegn efter sig. Og hun havde
endnu ikke skrevet en featureartikel, som hun ikke efterfølgende havde
fået breve fra læserne om. Ofte på mail, men også håndskrevne breve,
postet med frimærker på, til VG med hendes navn på. Hun havde gemt
dem alle sammen.

Line havde tidligere skrevet flere portrætinterview, og hun kunne godt
lide at prøve at forstå og formidle andre menneskers livssyn og holdnin-
ger. Det havde rigtignok været levende mennesker, men princippet var
det samme. Det gjaldt om at finde ud af, hvem de mennesker, hun mødte,
egentlig var.

Foreløbig indeholdt Viggo Hansen-mappen ikke så meget. Der var et
udklip fra lokalavisen, som havde skrevet om sagen, da han blev fundet,
men der var ikke kommet nogen reaktioner. Ingen læserindlæg med kri-
tik af ældreomsorgen eller sundhedsvæsenet. Sagen var ikke blevet taget
op af nyhedsbureauerne eller nogen af de store aviser.

Hun kendte den journalist, der havde skrevet notitsen. Garm Søbak-
ken. De havde arbejdet sammen, da hun var vikar på lokalavisen. Histo-
rien ville antagelig have spredt sig til andre aviser, hvis Garm havde fået
kendskab til detaljerne i den. I den korte notits stod der bare, at manden
havde boet alene, og at han havde været død i længere tid, inden han blev
fundet. Det virkede, som om Garm havde været mest optaget af, at poli-
tiet ikke havde mistanke om, at der var sket noget kriminelt. Han forkla-
rede, hvordan politiet altid rutinemæssigt indleder en efterforskning, når
nogen dør uventet, og når dødsårsagen ikke er indlysende.

I den samme avis havde Garm også en artikel om et stramt boligmar-
ked for byens studerende og en opfølgende artikel om en voldsepisode, så
han havde sikkert haft meget at lave.

Det, der først og fremmest havde vakt Lines interesse, var, at Viggo
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Hansen havde boet i hendes nabolag. Hun havde set hans navn på post-
kassen, når hun gik til og fra skole, hun havde været på æbleskud i hans
have og solgt lodder for håndboldklubben ved hans dør, men havde kun
en vag erindring om, hvordan han så ud. En lavstammet mand med stridt
hår og en kraftig underkæbe.

Det var hendes far, der havde fortalt, at han var død. Han havde sagt
det i en bisætning en aften, da hun ringede hjem. Hun havde stillet de
spørgsmål, som kollegaen på lokalavisen ikke havde stillet, og fået fortalt
detaljer, der kunne have gjort dødsfaldet til en nyhed, som ville give re-
aktioner. At Viggo Hansen faktisk havde siddet død i en stol foran fjern-
synet siden i sommer. Det, at fjernsynet stadig kørte, da politiet trængte
ind, var en pointe, hun ville bruge i indledningen.

Hendes far havde også forklaret, hvordan det kunne være, at dødsfal-
det ikke blev opdaget før. Viggo Hansen havde levet isoleret. Han havde
ingen familie, ingen arbejdskolleger eller venner, abonnerede ikke på no-
gen avis og fik næsten ikke post. Der havde jævnlig været bevægelse på
hans bankkonto. Pensionen gik ind, og de fleste regninger blev betalt
med betalingsservice. Han havde været et menneske, der ikke fandtes for
dem, der var rundt om ham. Et menneske, der ikke blev set, selv om han
levede midt iblandt andre.

Det gik op for hende, at hun ikke bare kunne lave en historie om
de ydre omstændigheder, om ensomheden og et isoleret liv, men at hun
måtte skrive en artikel om, hvem Viggo Hansen egentlig var. Hvis ingen
kendte ham i live, så kunne de lære ham at kende nu.

Det var som et kigge gennem et nøglehul, når man begyndte på sådan
et projekt, tænkte hun. Til at begynde med så hun kun den del af rum-
met indenfor, som nøglehullet tillod, men hun vidste, at det indeholdt
uendelig meget mere.

Hun måtte bo hjemme hos sin far, mens hun arbejdede på artiklen,
han måtte fortælle hende mere. Viggo Hansen var otte år ældre end hen-
des far, men faren vidste måske besked om nogen, der havde kendt ham.
Desuden kunne han sikkert sige, om det stemte, at moren havde været
indlagt på et psykiatrisk hospital, og at faren havde siddet i fængsel.

Hun skrev en mail fra sin VG-mail. Hvis hun skulle komme nogen
vegne, havde hun også brug for formel information fra politiet. Som
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overskrift valgte hun: Anmodning om aktindsigt i dokumenter i straffe-
sag. Hun havde tidligere skrevet lignende breve og fået en af redaktions-
cheferne til at underskrive dem. Hun kiggede på overskriften og slettede
ordet straffesag. Det her var noget andet end det, hun plejede at arbejde
med. Det var ikke politireportage.

Hun beskrev idéen til artiklen og understregede, at avisen ville lave
en reportage for at synliggøre den stadig stigende mangel på fællesskab
og menneskelighed i samfundet. Til sidst bad hun også om tilladelse til
at komme ind i Viggo Hansens hus. Politiet ville sikkert henvise til kom-
munen, som formelt administrerede dødsboet i den slags sager, men det
ville være lettere at få tilladelse derfra, hvis politiet ikke havde nogen
indvendinger.

Da hun var færdig, lænede hun sig tilbage i stolen og lagde armene bag
hovedet. Sneen faldt tæt uden for vinduerne. Der måtte være kommet
næsten en halv meter, siden hun tog på arbejde. Sandersen havde sikkert
allerede fået en af nyhedsreporterne til at lave en historie om snekaos.

Hun vippede forover på stolen igen og tog sin telefon. Hun tastede sin
fars nummer for at fortælle, at hun kom til at bo hjemme i nogle dage.
Han svarede ikke. Hun så op på uret. Den var kvart over ni. Han var
sikkert faldet i søvn på sofaen.
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·5·

Wisting stod ved vinduet i mødelokalet på første sal på politigården og
kiggede ned. Gadelygterne lavede blege cirkler i sneen. Byen virkede lu-
nere, når den var pakket ind i sne.

Nils Hammer kom først. Han satte sig tavs på sin faste plads oppe ved
hjørnet af det lange bord, tog et plastikkrus og strakte den grove næve
over efter kaffekanden. Hammer var en dristig efterforsker. Han var til
at stole på, ærlig og arbejdsom, stoisk og lun. Nogle gange kunne han
forårsage heftige diskussioner over frokostbordet. Han var den suverænt
mindst politisk korrekte på stationen, og Wisting mistænkte ham for at
finde en vis glæde ved at tirre sine medarbejdere.

Så kom de andre samtidig. Torunn Borg, Christine Thiis og Benjamin
Fjeld. Der var ikke flere.

For bare få år siden kunne meddelelsen om alvorlige sager som drab,
grove røverier, legemsbeskadigelse eller et ligfund som dette let samle
mere end ti efterforskere i et team. I dag var det vanskeligt at samle mere
end en håndfuld rundt om mødebordet.

Benjamin Fjeld var den yngste og mindst erfarne. Han var blond og
kortklippet, havde blå øjne, og han havde stadig den nyuddannede politi-
mands veltrænede krop. Han havde tidligere været volontør ved afdelin-
gen, men nu var han blevet en af de faste efterforskere. Han var engage-
ret, vidende og arbejdsom, og han havde et godt øje for detaljer.

Torunn Borg havde som efterforsker lige så stor erfaring som han selv.
Hun var den mest metodiske af dem og havde en egen evne til at tænke
logisk og systematisk og drage konklusioner. På den måde kunne hun få
øje på sammenhænge og forbindelser, som ofte kunne være afgørende
for udfaldet af en sag.

Christine Thiis var jurist og havde kun været ved politistationen i godt
et år, men Wisting havde lært hende at kende som et eftertænksomt men-
neske med god vurderingsevne. Måske havde hun større indsigt i psyko-
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logi og menneskekundskab end i efterforskningsteknik, men det gjorde
hende under alle omstændigheder til en dygtig politiadvokat.

Wisting satte sig for bordenden og lagde en blank notesblok foran sig.
“Det er fint, at I kunne komme ind så sent,” sagde han. “Vi ved endnu

ikke, hvad det her er for noget, men alligevel er det vigtigt, at vi kommer
i gang.”

“Hvad ved vi egentlig?” spurgte Hammer og bed i kanten af plastik-
kruset.

Wisting bredte et kort ud og bøjede sig frem over bordet for at ud-
pege findestedet for de andre. Hans finger fulgte Brunlanesveien udad
mod Helgeroa. Ved Hallevannet fandt han den rigtige afkørsel og et ly-
segrønt, skraveret område. Han tog kuglepennen frem og satte et kryds,
der hvor findestedet måtte være.

“Ud fra skoene og tøjet er der grund til at tro, at det drejer sig om en
mand,” sagde han og satte sig ned igen. “Og at han har ligget der siden
i sommer.”

“Og vi har ingen savnede, der passer?” ville Christine Thiis have be-
kræftet.

Wisting rystede på hovedet.
“Om sommeren kommer der cirka 40.000 turister hertil,” mindede

Hammer dem om. “Vi burde måske udvide registersøgningen.”
“Det er gjort,” oplyste Torunn Borg og trak en udskrift frem af pa-

pirdyngen foran sig. “Det bliver man nu ikke meget klogere af. To tyske
turister forsvandt under en fisketur på Vestlandet midt i juli, kun den ene
er fundet. Og en hollandsk vandreturist er fortsat savnet på Hardanger-
vidda.”

Wisting så på uret.
“Mortensen kommer snart ind fra findestedet,” sagde han og skrev ID

på notesblokken. Identitet. Det var det vigtigste, før de kunne gå videre.
“Måske får vi mere at vide, når han kommer.”

“Hvordan går det med drengen, der fandt ham?” ville Christine Thiis
vide.

“Faren er vist resursestærk,” svarede Wisting. “Lærer ved højskolen
eller sådan noget. Han ville i hvert fald ikke have krisehjælp. Vi må håbe,
det går godt.”
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“Er medierne på banen?” spurgte Hammer.
Christine Thiis nikkede. Hun var tiltaleansvarlig, og henvendelserne

fra medierne gik først og fremmest til hende.
“Så længe vi ikke er sikre på, at der er en sag, holder de lav profil,”

forklarede hun. “Meget tyder jo på, at det kan dreje sig om et selvmord.”
Hammer var enig.
“Vi har set det før. At nogen tager pilleglasset med sig og går ud i

skoven.”
De andre nikkede.
“Desuden er det et underligt sted at gemme et lig,” mente Benjamin

Fjeld og trak kortet hen til sig. Afstanden fra krydset, som Wisting havde
tegnet, og hen til gårdens bygninger var kun nogle få hundrede meter.

“Han var ikke på nogen måde skjult og ville jo blive fundet før eller
senere.”

“Hvem bor på gården?” spurgte Christine Thiis.
Wisting tjekkede sine notater.
“Per og Supattra Halle.”
“Supattra?”
“Hans kone er fra Thailand. Det er hende, der er ansvarlig for jule-

træerne.”
Hammer himlede med øjnene, men sagde ikke noget.
“Patruljen har snakket med dem, og de kunne vist ikke bidrage med

ret meget,” oplyste Wisting. “De møder op i morgen for at afgive en for-
mel forklaring, men kunne ikke komme i tanker om noget fra i sommer,
som de kunne sætte i forbindelse med fundet.”

“Hvad med obduktionen?”
“I morgen formiddag. Hvis vi er heldige, så virker det nye videosy-

stem, så vi kan følge med herfra.”
Hammer strakte sig efter kaffekanden og fyldte kruset igen.
“Det er underligt,” sagde han. “At han ikke er på listen over savnede.

Hvis han har ligget der siden i sommer, burde nogen da savne ham?”
Wisting rakte ud efter en kop uden at kommentere det. Han havde set

det før. Der fandtes mennesker, der var usynlige for alle andre. Det ri-
mede bare ikke med, at nogen skulle ønske at tage livet af dem.
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·6·

Mobiltelefonen lå på kontoret, da han kom tilbage. Han havde et ube-
svaret opkald fra Line og to fra Espen Mortensen. Den unge kriminaltek-
niker havde også sendt ham en besked om, at liget nu var kørt bort, og
at han havde gjort et fund på afdøde. Han ville være inde på politigården
inden klokken ti. Det var om en halv time.

Wisting var fristet til at ringe og spørge, hvad det drejede sig om. Må-
ske havde de fundet et pilleglas, da de løftede den døde krop væk, eller
en tegnebog og noget id.

Line måtte han ringe til senere. Hun plejede at ringe, når der var stille
på avisredaktionen, for at spørge, hvordan han havde det, og hvad han
var i gang med. Han ville helst slippe for at forklare. Ligfundet var ikke
sluppet ud i medierne endnu, og det var fint nok. De havde alligevel in-
gen svar at give.

Han gabte. Det måtte være snevejret, der gjorde ham træt. Store, fyl-
dige flager dalede ned uden for vinduet.

Ti minutter i ti dukkede Espen Mortensen op på kontoret. Timerne
udendørs havde givet kriminalteknikeren en frisk farve i ansigtet, og han
havde smeltet sne i håret. Han stod med en dampende kaffekop i den ene
hånd, en lille papæske i den anden og et kamera hængende over skulde-
ren.

“Nu har vi fået liget sendt af sted,” sagde han og satte sig i gæstesto-
len. “Han bliver obduceret i morgen formiddag.”

“Hvad fandt I?” ville Wisting vide.
Mortensen stillede papæsken på bordet.
“Vi gennemgik hans lommer, inden han blev kørt væk,” forklarede

han.
“Tegnebog?” spurgte Wisting og øjnede et håb om at få et navn på

blokken.
Mortensen rystede på hovedet.
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“Nøgler?” forsøgte Wisting. Han havde erfaring for, at systemnøgler
kunne føre til en adresse.

“Nej.”
Kriminalteknikeren åbnede låget på den lille papæske, tog en pose i

klar plastik op og lagde den på bordet. Wisting bøjede sig frem. Inden
i bevisposen lå en lignende, gennemsigtig pose, som indeholdt et krøllet
stykke glittet papir. Det var en folder. På forsiden af den var der et bil-
lede af en båd med store, hvide sejl. Elida, stod der med store bogstaver.
Sailing for Jesus.

Wisting løftede forsigtigt plastikposen op.
“Hvad er det?” spurgte han og vendte den rundt.
“Välkommen till Hamnen för att fira gudstjänst tillsammans med

Elida!” læste han på bagsiden. “Det bjuds på livemusik och livsberättel-
ser direkt från Elidas däck.”

“Det er en løbeseddel fra en svensk menighed,” forklarede Mortensen.
“Elida er en sejlende kirke, og menigheden rejser rundt i verden på den
for at forkynde Jesu ord.”

“Har du kigget i den?” spurgte Wisting og viftede med posen og bro-
churen.

“Internettet,” forklarede Mortensen. “De var på sommerturné i Nor-
ge i uge 32 og 33. Første stoppested var Stavern. De lå her den 9. og 10.
august, før de tog videre til Stavanger.”

Wisting forsøgte at sortere sine tanker. Han troede ikke, at den døde
mand var en del af mandskabet på den sejlende kirke. En efterlysning af
en svensk statsborger ville under alle omstændigheder være registreret i
det norske system, hvis han var forsvundet fra et udenlandsk fartøj, mens
det lå i norsk havn.

Han lagde bevisposen fra sig og bladrede fire måneder tilbage i bord-
kalenderen. Forbi de dage, hvor han havde været suspenderet fra tjene-
sten og jagtede løsningen på en 17 år gammel forsvindingssag, tilbage
til sensommerdagene i august, da han stadig havde været sammen med
Suzanne. Han havde været på arbejde, men havde ikke så mange afta-
ler. I det åbne notatfelt nederst på datobladet den 10. august havde han
noteret Sommerkoncert. Han kunne huske, at det havde været en varm
aften, og at han og Suzanne havde været til en jazzkoncert i Bøgeskoven.
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Det var fire måneder siden nu, og i løbet af de fire måneder var han igen
blevet single. Og i al den tid havde den ukendte mand ligget inde under
et grantræ ved Halle Hovedgård.

Løbesedlerne gav dem naturligvis et holdepunkt, når det gjaldt tids-
rammen. Det var mest sandsynligt, at manden havde fået fat i den en el-
ler anden gang efter den 9. august, da båden lagde til i havnen i Stavern.
Det var det første konkrete, de havde at arbejde ud fra, og et stort skridt
i efterforskningen.

Han løftede posen op igen og studerede indholdet nærmere. Den in-
derste plastikpose mindede om de bevisposer, de selv brugte, men den
var blegnet og bar præg af at have været udsat for vind og vejr.

“Den lå i inderlommen på hans jakke,” forklarede Mortensen.
Wisting ville være sikker på, at han havde forstået det hele rigtigt.

“Løbesedlen fra Elida lå i en plastikpose i inderlommen på hans jakke?”
spurgte han.

Mortensen nikkede.
“Spørg mig ikke hvorfor, men det giver håb om, at der kan være fin-

geraftryk på den.”
Wisting blev siddende med posen foran sig lidt endnu. Spørgsmålet

om, hvorfor den døde mand havde passet på løbesedlen, meldte sig, men
han holdt det for sig selv.

“Noget andet?” spurgte han og lagde posen fra sig.
Espen Mortensen havde lagt kameraet på gulvet ved siden af stolen.

Nu tog han det op og lagde det i skødet.
“Det er lidt tidligt at sige, hvilken betydning det kan have,” svarede

han. “Men jeg har nogle billeder.”
Han trykkede på nogle indstillinger og vendte bagsiden med displayet

om mod Wisting.
Manden var rullet rundt og lå på ryggen. Det meste af huden og vævet

var revet af ansigtet. Der hvor munden, næsen og øjnene havde været, var
der kun tomme huller, men dele af den venstre kind og øret, som havde
ligget ned mod jorden, var intakte.

Ugenkendelig, tænkte Wisting. Men alligevel uomtvisteligt resterne af
et menneske.

Mortensen gik videre i billedrækken og standsede ved et nærbillede
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af den døde mands højre hånd. Den havde ligget beskyttet under bry-
stet og var forholdsvis godt bevaret, men ikke så godt, at de kunne tage
aftryk af fingerspidserne. Hudresterne lå læderagtige og indskrumpede
rundt om blege benstumper. Ingen ringe eller armbåndsur, registrerede
Wisting. Neglene var borte, og de sorte ligfingre var knyttet, som om
hånden var stivnet i et greb rundt om noget, han ikke engang i døden
ville give slip på.

Wisting bøjede sig længere frem og stirrede på det lille skærmbillede.
Der stak noget ud fra de krumme fingre. Han skottede op til Mortensen
og ville have det bekræftet.

“Hår,” nikkede den anden.
På det næste billede var det endnu tydeligere. Nogle blonde hårtjavser

sad fast i hans greb.
Wisting lænede sig tilbage i stolen og vidste, at kriminalteknikeren tol-

kede det på samme måde som ham. Den døde mand havde været i kamp.
En kamp på liv og død. Manden på billedet havde tabt, men ikke uden at
have givet drabsmanden modstand.
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·7·

Line vågnede langsomt og blev liggende og lyttede til de dæmpede lyde
af trafikken ude på gaden. Så slog hun dynen til side og svingede benene
ud af sengen. Gulvet var koldt, og hun trak et par ragsokker på, inden
hun søvnigt trissede ud i køkkenet.

Hun fik gåsehud på den vinterblege hud, lagde den venstre arm over
brystet og gik hen til vinduet for at se, hvor meget sne der var faldet i nat-
tens løb. Det måtte være holdt op nogle timer efter, at hun gik i seng, men
alt i alt var der nok kommet godt en halv meter. Så vidt hun kunne se,
var det hendes bil, der holdt nede ved fortovskanten. Sneplovene havde
pakket sneen godt op rundt om den. En af de mindre maskiner var ved
at rense fortovet. En mand med en hund stolprede ud til siden og lod den
komme forbi. Hun lavede dug på ruden der, hvor hun stod og stirrede på
det gule blinklys på taget, der svirpede langs husmurene.

Skyerne var grå og lå lavt. Termometret viste minus en. Det betød, at
sneen var våd og tung. Hun tændte for kaffemaskinen og håbede på, at
en af de naboer, som havde parkeret deres biler foran og bag ved hendes,
skulle ud først. I hvert fald var det ikke nødvendigt at tage bad, før hun
havde fået bilen skovlet fri, og hun trak bare i en tyk sweater. Det var
egentlig Tommys, og den var blevet tilbage, efter at han var flyttet ud
for over et år siden. De havde truffet hinanden siden, så hun havde haft
lejlighed til at give ham den igen flere gange. Men noget i hende holdt
hende tilbage. Selv om det var evigheder, siden han havde haft den på,
syntes hun endnu at kunne mærke lugten af ham. Hvis savnet blev for
stort, tog hun sweateren på, det var bedre end at ringe til ham. Det ville
bare holde intensiteten i hendes følelser oppe, og hun havde bestemt sig:
Tommy Kvanter var ikke en mand, hun ville dele sit liv med. Hun øn-
skede at stifte familie, hun ville have en mand, hun kunne stole på, en,
der var ansvarlig og tryg. Tommy var ingen af delene. Han var ubekym-
ret og tiltrækkende, og hun vidste, at han ikke var god for hende. Derfor
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denne hengemte sweater, indtil der dukkede noget andet op. Så ville hun
skille sig af med den.

Kaffemaskinen brummede svagt og udstødte varm damp. Hun tog
den fyldte kop med hen til køkkenbordet og satte sig med hænderne
rundt om den. Der var køligt i lejligheden.

Hun åbnede den bærbare og tjekkede forsiden på netavisen. Mere sne
i vente, var hovedhistorien. Hun orkede ikke at læse om det og tjekkede
mails i stedet for.

Der var kommet svar på den henvendelse, hun havde sendt til en af
researcherne i arkivet. De havde hentet oplysninger i folkeregistret, som
bekræftede det, hendes far havde fortalt, nemlig at Viggo Hansen ikke
havde nogen familie. Han var født i Stavern i februar 1950 og havde
boet i Herman Wildenveys Gate, siden huset blev bygget i 1964. Hans
far stod opført som død i 1969, mens moren døde, da Viggo Hansen var
24 år gammel. Der var ikke registreret andre beboere på adressen. Hvor
han havde boet de første 14 år, stod der ikke noget om. Line vidste, at
ældre personoplysninger ikke var gemt elektronisk, og at hun måtte lede
i papirarkivet, hvis hun ville have fat i oplysninger, der ikke var søgbare.
Men da Viggo Hansen var født i Stavern, var der grund til at tro, at han
havde boet i området hele sit liv.

De levende kilder var imidlertid altid de bedste, havde hun erfaret. No-
get af det sidste, hun havde gjort aftenen før, var at gemme resultaterne fra
en søgning i skattelisterne, hvor hun havde søgt efter personer, der var bo-
sat i Stavern og født samme år som Viggo Hansen. Det havde givet 56 hits.
28 kvinder og 26 mænd, hvoraf Viggo Hansen var en af dem. Der var også
flere andre bekendte navne på liste, mennesker, som hun vidste altid hav-
de boet i Stavern, og som måtte kunne fortælle hende om Viggo Hansen.
Der var blandt andre en kunstner, som hun havde lavet et interview med i
forbindelse med en udstilling, dengang hun arbejdede på lokalavisen. Des-
uden var der en advokat Realfsen, og en dame, der havde været lærerinde.

Kunstneren hed Eivind Aske. Hun googlede ham og fandt hans hjem-
meside. Han var tegner, maler og grafiker med eget galleri, atelier og
trykkeri i Stavern. Hun genkendte tegningerne, der dukkede op på skær-
men. Det var for det meste børneportrætter, lavet med en mørk farvebly-
ant. Der var et ømt og følsomt udtryk i dem.
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Både hans telefonnummer og e-mailadresse var anført nederst på si-
den. Hun tastede nummeret. Han svarede næsten med det samme.

Line præsenterede sig og forklarede, at hun havde interviewet ham for
nogle år siden, men nu arbejdede på VG. Eivind Aske kunne godt huske
interviewet og spurgte, hvad han kunne hjælpe hende med.

“Jeg håber, jeg må stille dig nogle spørgsmål om Viggo Hansen,” sag-
de hun.

“Hvem?”
“Viggo Hansen,” gentog Line. “Han er død nu, men I var lige gamle,

og jeg tænkte, om I måske havde gået i skole sammen?”
Der blev stille, mens den anden tænkte sig om. Line tænkte på, om

hun selv kunne huske alle fra sin klasse. De havde været nogle og tyve
elever, der havde gået sammen i ni år i grundskolen. Hvis hun blev bedt
om at lave en navneliste, ville nogle af dem nok være glemt, men hun ville
kunne huske dem, hvis hun hørte navnene. I hvert fald de fleste.

“Viggo Hansen,” sagde manden i den anden ende og smagte på nav-
net. “Jo, jeg kan godt huske ham. En lille, spinkel fyr. Han var meget syg,
tror jeg. Han var i hvert fald meget væk. Det er vist stort set det eneste,
jeg kan huske.”

“Må jeg alligevel kigge ind til dig i eftermiddag?” foreslog Line.
“I eftermiddag og i aften er jeg ikke hjemme, men du kan komme i

morgen, en gang efter klokken fire.”
“Kan vi sige klokken fire så?” foreslog Line.
“Klokken fire,” bekræftede Eivind Aske. “Du har jo været her før og

kender vejen.”
Line afsluttede samtalen. Det var nok med den ene aftale foreløbig.

Hun måtte hellere få nogle navne fra Eivind Aske på mennesker, som han
mente måtte kende Viggo Hansen bedre end han selv, og ikke spilde tid
på aftaler, som måske ikke gav noget.

Hun fandt et blankt stykke papir frem og tegnede den del af gaden op,
hvor han havde boet. Den gik nedad fra det gamle vandbassin. Nede i
bunden bøjede den af og mødte Tyrihansveien, som igen gik parallelt op-
over på nordsiden. Hun havde ikke tænkt over det før, men de to gader
dannede en aflang hestesko. Husene på begge sider havde store natur-
grunde, som grænsede til friarealer.
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Hun placerede farens hus, Herman Wildenveys Gate nummer 7, og
tegnede Viggo Hansens hus ind som nummer 4, nede i svinget på den
modsatte side af gaden.

Så placerede hun de andre huse, skrev navnene ind på dem, der boede
der, og lavede pile og streger der, hvor folk var flyttet ind eller ud.

Jeg må begynde indefra, tænkte hun, hos dem, der boede nærmest, og
så gå videre i ringe udenom.

Den nærmeste nabo var Greta Tisler i nummer 2. Hun var enke og
havde ingen børn. I huset på den anden side var Silje og Steinar Brunvall
vokset op. Steinar havde gået i samme klasse som hun, mens Silje var tre
år yngre. Forældrene hed Tor og Marianne. Hun mente at kunne huske
noget om, at Steinar havde overtaget huset, og slog ham op i telefonbo-
gen. Det stemte. Han boede der sammen med en, der hed Ida. Hans for-
ældre fandt hun ikke noget på.

Det ville blive mærkeligt at møde Steinar igen. De havde været bar-
nekærester, mest fordi han var den eneste jævnaldrende dreng på vejen,
og han var den første, hun havde kysset, og den første, der havde taget
hende på brysterne. Det var sket på skråningen ned mod hovedvejen, og
det var før, hun begyndte at gå med bh. Der var en hytte oppe i træerne,
hvor der knebent var plads til to. De havde ligget helt tæt sammen, og
nærmest helt tilfældigt havde deres læber rørt hinanden. Han havde lagt
sin hånd på hendes bryst, uden på tøjet, og så havde han stukket den ind
under sweateren og efterhånden trukket den op, så han kunne se dem.
Hun var 12 eller 13 år og vidste ikke, hvad der mere kunne være sket,
hvis ikke hans søster var kommet.

Tankerne vandrede videre. Hvor havde Viggo Hansen været den dag?
Havde han nogen sinde rørt en pige eller kvinde på den måde? Det var
svært at forestille sig et menneske gå gennem livet uden at dele det med
nogen, på nogen som helst måde.

Hun hældte resten af kaffen i sig, rejste sig og tog mobiltelefonen med
hen til vinduet. En af naboerne var faktisk ved at skovle den bil fri, der
stod foran hendes.

Hun tastede farens nummer og lagde håndfladen mod det kolde glas,
mens hun ventede.

“Hej,” svarede han. “Jeg er på vej ind til et møde.”
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Line vendte sig om, støttede hoften mod vindueskarmen og kastede et
blik på notaterne, der lå spredt ud over køkkenbordet.

“Jeg ringer bare for at sige, at jeg kommer en tur sydpå i dag,” sagde
hun. “Jeg bliver nogle dage.”

“Åh,” svarede faren. “Hvorfor det?”
“Passer det dig ikke?”
“Selvfølgelig passer det. Jeg havde bare ikke regnet med at se dig før

til jul.”
“Jeg skal skrive om Viggo Hansen,” forklarede hun.
“For VG? Hvorfor det?”
Line svarede ikke.
“Kendte du ham?” spurgte hun i stedet.
“Vi hilste på hinanden.”
“Ja, men ved du noget om ham?”
Der blev stille.
“Jeg er på vej ind til et møde,” gentog faren.
“Jeg tror ikke, at nogen egentlig kendte ham,” sagde Line. “Det er

derfor, jeg skal skrive om ham. Om hvordan det er muligt at være alene
gennem et langt liv.”

Der blev stille, mens faren tænkte. Det virkede, som om han godtog
hendes pointe.

“Det kan blive en interessant artikel,” sagde han så. “Men er det ikke
lidt for tæt på?”

“Hvordan det?”
“Han var jo vores nabo. Du var jo en af dem, der var her, men ikke

kendte ham.”
Line gik over til køkkenbordet. Hun havde tænkt på det, at hun selv

var en af grundene til, at Viggo Hansen var ensom. Det ville blive en ud-
fordring, når hun skulle afbalancere stoffet, men hun kunne ikke se no-
get galt i det. Det blev næsten som at arbejde på lokalavisen igen, hvor
man kendte de fleste, man skrev om, eller i hvert fald vidste, hvem de var.

“Jeg har sendt en forespørgsel til Christine Thiis om aktindsigt i sa-
gen, fra han blev fundet,” fortalte hun og fandt en kopi frem af sin e-
mail. “Kan du forhøre dig hos hende, om hun har fået den? Jeg har også
sendt den til dig.”
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“Det er ikke en straffesag,” indvendte faren. Hun kunne høre, at han
gik, mens han snakkede.

“Det ved jeg godt,” sagde hun. “Jeg prøver bare på at finde ud af,
hvem han var. Spørger du hende?”

“Det skal jeg nok, men nu kan jeg ikke snakke længere. Vi ses i aften
så.”
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