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noget på hjerte. Indeholder et aktuelt og 
veludtænkt plot.
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ind under huden på læseren. Naturligvis 
er emnet meget betændt og følsomt. For-
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en måde, så man går rundt med ”bogen i 
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Kapitel 1

Hun går på det smalle fortov. 
Janne bevæger sig tæt op ad de små byhuse. Så tæt, at hendes 
jakke flere gange rammer murene. 
Hun er på vej mod Vandspejlet. 
På en sensommerdag ligner det en fortovscafe. Står man på 
havnen, kigger over gaden, bliver man mødt af et moderne 
udtryk, men indvendigt er det et klassisk, mørkt stamsted, ind-                                                                                                                            
rettet til de af byens alkoholikere, der stadig kan passe et arbej- 
de ved siden af deres druk. 
De virkelige hårdt ramte står et andet sted på havnen, gemt 
væk i et læskur med poser fra havnekiosken. Udefra virker 
det som dovenskab, at de ikke gider gå op i Netto, men de 
ved selv, at deres pensioner holder liv i kiosken, og der ligger 
også en vis værdighed i at betale kioskprisen, selvom det kni-
ber efter den tiende i måneden. Heldigvis får nogle udbetalt 
penge på ugebasis. De månedslønnede finansierer festerne, de 
ugelønnede redder alles røv. 
Janne kender et par stykker af dém i skuret, men hun skal 
møde én på værtshuset. Han sidder her hver dag, sidst på for-
middagen, så det har ikke været nødvendigt at lave en aftale.

Vandspejlet har ikke ændret sig væsentligt. Hun kigger rundt 
og får ikke øje på en eneste forandring, selvom det er seksten 
- måske sytten - år, siden hun var her sidst. 
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Den eneste forandring er ejerne. De skifter hver gang som-
meren har været dårlig, og turisterne har svigtet udendørs-
serveringen. Godt vejr og en havn fyldt med tyske både er det 
eneste, der kan holde vinterkonkursen fra døren. Kasseappa-
ratet skal fyldes som et forrådskammer. Vandspejlets alkoho-
likere er ikke så dedikerede, som dem i skuret, i hvert fald ikke 
når det gælder om at redde deres udskænker. De finder mod-
stræbende et nyt værthus, indtil Vandspejlet er blevet reetab- 
leret. 
Sommeren har været fantastisk. Endnu ligger der endda en-
kelte både i den gamle havn, hvilket levner det lille værtshus 
en god overlevelseschance i den kommende vinter.

Lugten af sur tobak glider op gennem hendes smalle næsebor.
Man glemmer hurtigt, hvordan det var før rygeloven. 
Hendes øjne tilpasser sig den tykke luft, og hun ser ham straks. 
Han sidder i det fjerneste hjørne med front mod hende. På det 
lille tomandsbord foran ham ligger en udslået avis, og der står 
et stort glas med sort kaffe. 
Han er ikke blevet mere social med årene.  
”Må jeg sætte mig?” spørger hun.
Han kigger op, og uden den mindste overraskelse svarer han:
”Hej Janne - ja, selvfølgelig må du det.” 
Han rejser sig og giver hende en lang omfavnelse. Hun kan 
mærke på hans faste greb, at gensynsglæden er ægte. 
Det er mange år siden sidst, og hun leder efter forandringer. 
De blå øjne har samme sørgmodige skær, hans hud har foran-
dret sig, og han har fået høje tindinger. Der er kommet en flot 
grå nuance i det brune hår. Den udvikling klæder langtfra alle 
mænd, men han kan bære det.
Han holder hende på skuldrene, strækker armene ud og fanger 
hendes blik, men hun er forberedt. Denne gang passer hun på 
sig selv, så hun skubber sig fri og sætter sig. 
”Vil du have noget?” spørger han. 
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”Café Latte,” svarer hun 
Jesper kigger op i baren, hvor der står en tynd, lidt ældre kvin-
de. 
Han hæver stemmen. 
”En dobbelt kaffe mere - med mælk… Yvonne.” 
Det giver et sæt i damen, som om hun først vågner nu. Hun 
smiler til dem og nikker. 
Med en slidt stemme svarer hun: 
”To sekunder.”
Han sætter sig.
”Det er tredje gang på ti år, at Vandspejlet har en bartender, 
der hedder Yvonne,” siger han og fortæller så, at han har tjek-
ket statistikken, og der er cirka tre tusind, der hedder Yvonne 
i Danmark… 
”Mon ikke mindst to tusinde af dém er bartendere,” fortsætter 
han. 
De griner begge ligesom dengang. Det er dejligt at være sam-
men igen. 
Hun er næsten mere smuk og stadig lige sårbar og skrøbe-
lig. Han får lyst til at passe på hende men ved, at opgaven er 
umulig for ham. 
Han har ikke de evner. 
Yvonne kommer med kaffen og vender så tilbage til sin dvale 
i baren. 

Janne er flyttet tilbage til byen. 
”Jeg blev træt af hovedstaden og ville gerne tilbage hertil.” 
Hun fortæller, at hun er uddannet psykolog nu og har arbejdet 
i en større praksis i de sidste to år. Nu vil hun starte op som 
selvstændig og har lejet det gamle renseri ved rundkørslen. 
”Det er en fordel at være den eneste praktiserende psykolog i 
miles omkreds og her må være masser af tosser, som bare skal 
overbevises om, at de har brug for mig,” siger hun og smiler 
til ham.
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Han smiler ved tanken om, at de igen er sammen, men stivner 
straks, da de kommer ind på deres fælles fortid. 
De cirka fire år, de begge boede på StjerneBo. 
De snakker om deres venskab og deres forhold. Ingen af dem 
berører afslutningen, men Janne leger åbenlyst med tanken 
om, at det kunne være blevet dem. Han kommenterer det ikke 
nærmere… 
Janne er det bedste bud på en kvinde i Jespers liv, men de ved 
begge, at han aldrig kan få sig en fast partner. Han bliver aldrig 
den mand, der kan stå op hver morgen, smøre madpakke og 
køre den lille i børnehave. Han kan ikke gå i seng og vågne op 
med det samme menneske hver dag. 
Han har ikke den evne. Han er ikke monogam. Han er ikke 
familiemenneske og far. Det kommer aldrig til at ske. En 
smertelig erkendelse for dem begge.

Han udnytter tavsheden, rejser sig og går ud på toilettet i bag-
gangen.
Janne sidder tilbage, læser overskrifter i avisen, der stadig lig-
ger foldet ud foran hende.
På vej tilbage betaler Jesper for kaffen, og fortsætter så hen til 
det lille bord og spørger:
”Skal du med?”
Hun rejser sig.
De ved begge, at det bliver lige så godt som dengang, også selv- 
om det måske kun er en enkelt formiddag
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Kapitel 2

Jeg bevæger mig langs med muren. Passerer den sorte hoved-
dør og de klassiske dørtrin, belagt med Sima røde, hårdt-
brændte klinker. Følelsesforladt, kynisk, klædt i sort. Jeg sæt-
ter ingen spor. Hævnen er lige startet, og jeg vil nødig skabe 
uønsket opmærksomhed. 
Langsomt og lydløst åbner jeg skuret og sætter mig på hug 
inden for døren, med ryggen hvilende mod højtryksrense-            
ren. Alle bevægelser er indøvede. Jeg kender hver en krog. Det 
er nødvendigt. Jeg hader overraskelser, ligesom jeg hader alt 
andet. Hadet har været gemt væk, ligget i dvale – alt for længe 
– og i aften starter kulminationen.

Forberedelsen har været lang. Jeg har afdækket de syge men-
neskers helt normale liv og lagt mine planer undervejs. 
Det ligner en tilfældighed, mange tilfældigheder gennem 
årene, men intet er tilfældigt, alt er forudbestemt. Jeg ud-
lever min skæbne som en omvendt Messias. Det startede med 
lidelsen, og jeg tilgiver ikke. 
Min mission er ikke frelsen, men retfærdigheden. Min 
drivkraft er ikke lysten, men at gøre det rigtige. Min gode ger-
ning er i gang, og det føles ikke ubehageligt.

Det summer i min højre underarm. Det er kun to uger siden 
jeg selv fjernede gipsskinnen. Lægerne anbefalede otte uger, 
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men en uges genoptræning af musklerne ville ikke være nok. 
Jeg bevilligede selv syv ugers ro og har så gennemgået et in-
tenst forløb med håndvægte, små bløde bolde, klodser og 
skriveøvelser.
Jeg har genvundet den gamle styrke og koordination i både 
arm og hånd, så jeg er klar til i dag, men jeg hader fornem-
melsen af, at den sover. Den svigter mig, men minder mig 
samtidig om vigtigheden af at gøre det her færdigt.

Jeg har længe holdt øje med Bodil og Jørgen. 
De har boet i samme hus siden slutningen af halvfjerdserne. 
Et hvidt et-plans murstenshus med sorte teglsten, der var helt 
nyt, da de flyttede ind. Det var i den periode, hvor parcelhus- 
området var i en rivende udvikling med nygifte, unge par og 
mange børn. Bodil fødte to drenge, der levede hele deres barn-
dom her i det lukkede vænge. 
De kom cyklende hjem fra skole hver dag, greb deres mors 
færdigsmurte håndmadder fra fadet i køkkenet og løb allerede 
ud ad døren igen, mens de tog de sidste bidder af det hjem-
mebagte rugbrød med rullepølse. Altid på farten og med den 
frihed og tryghed et barn har krav på. Måske var de på vej hen 
mod områdets fodboldbane til en kamp mod nabokvarteret, 
eller ned til den lille sø, hvor de fangede skaller og konkurrere-
de om at turde bide hovedet af den lille, levende fisk. Imens 
gik Bodil hjemme og tilberedte næste måltid, så det var klar, 
når de kom hjem med røde kinder på samme tid, som Jørgen 
kom fra arbejdet med sin lille taske, der kun indeholdt den 
tomme madkasse, som Bodil i løbet af aftenen igen skulle fyl-
de op med nye lækkerier. 
Det var et bevidst valg, at Bodil var hjemme, mens børnene 
var små. Intet var godt nok til hendes børn. 
Da drengene blev større, passede hun andre af områdets børn. 
På den måde bidrog hun til det samlede husholdningsbudget 
og fik opbygget en følelse af værdifuldhed. Hun var kendt for 
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sin omsorg og havde altid et par unger på venteliste. Hun el-
skede almindelige menneskers normale børn, og hun forstod 
deres behov. 
Hun indberettede ikke indtægten til skattevæsenet, måske 
som et første, hemmeligt varsel om den manglende moral, der 
senere fik langt værre konsekvenser. 
I niogfirs blev Jørgen fyret og familien økonomisk presset. 
Bodil blev tvunget til at søge rigtigt arbejde. Hun var jo god 
ved børn, robust af natur med en stærk krop og gode referen- 
cer, så hun fik det første job, hun søgte. 
Derfor skal hun dø i aften.

Bodil og Jørgen er blevet gamle, og selvom drengene for længst 
er flyttet i deres egne nye parcelhuse, så har mageligheden 
vundet, og de er blevet boende i det store hus. Det gælder for 
alle områdets andre par, som har klaret kriserne og undgået 
skilsmissen. Området er helt stille sådan en onsdag aften. Det 
har været det samme de sidste tre onsdage. Sådan er det også 
i dag. 

Jørgen er til sit ugentlige madlavningskursus sammen med 
syv andre mænd, der alle har fået den idé, at de skal nå at lave 
al den mad, de aldrig før har lavet. De mødes på den skole, 
hvor drengene gik, og Jørgen laver nu sine første måltider på 
samme komfur som dem. 
Jeg elsker den slags små finurligheder. 
Klokken er lidt i ni, og han kommer gående hjem om en time. 
Omkring ham vil sværme en blanding af vin- og hvidløgsånde. 
Jeg kan genskabe fornemmelsen fra de andre onsdage, men i 
aften slipper jeg for den blandede sansefornøjelse. 
Bodil er sammen med madkursisternes koner. De strikker 
babytøj til børnebørn, syr patchworktæpper og sladrer om 
livsbekræftende ligegyldigheder og siger farvel en time før 
mændene. De skiftes til at lægge hus til, og sidste onsdag var 
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de her hos Bodil, derfor ved jeg med sikkerhed, at det ikke er 
hendes tur til at være værtinde i aften. De siger pænt godnat 
klokken ni, og hun parkerer Kia´en i carporten om ganske få 
minutter. 
Det er en perfekt aften. 
Jesper sidder i Tårnet og stønner over Anna.
Alt det kan ikke være tilfældigt. 
Det er skæbnen, og skæbnens tjener er jeg...

Jeg trækker kniplen op af bæltet. 
Den er hjemmelavet. 
En tyk stålwire, fem små blylodder, det hele snøret sammen 
med sort Gaffatape. Den ene ende er tung og tyk og vil give 
et tilpas chok, hvis jeg rammer præcist. Den anden ende er 
tyndere og ligger perfekt i min hånd.
Jeg hører bilen i det fjerne, genkender lyden og véd, at det 
starter nu. 
Jeg spænder op i alle muskler. 
Hun drejer bilen ind i det lukkede vænge og kører forsigtigt 
ligeud, indtil motoren bliver slukket lidt over en meter fra mig 
- på den anden side af den tynde trævæg. Hun trækker hånd-
bremsen, og bildøren giver et lille klik, da den åbner, men 
Bodil bruger lang tid på at få samlet alle sine ting. 
Sådan er det hver onsdag. Intet kan overraske mig. 
Til sidst smækker døren, og bevægelsessensoren fanger i 
samme øjeblik hendes krop. 
Lyset tænder ved carporten og oppe ved bryggersdøren. 
Uden for skuret er der stadig mørkt. 
Der er en blind vinkel for alle naboer, men Bodil er ikke bange 
for mørket. Hun har gået her tusindvis af gange. 

Jeg rammer hende perfekt i nakken. 
Jeg bruger alle mine kræfter og får hjælp af centrifugalkraften, 
hun mister øjeblikkeligt bevidstheden og falder om. Panden 
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lander først ned i de gamle betonfliser, det giver et forbavsende 
lille bump og en stor hudafskrabning. Hendes åbne håndtaske 
lander lidt over en meter fra hende i græsset, indholdet falder 
ud og lægger sig rundt på den nyklippede plæne. 
Jeg var allerede i gang med at tænde pandelampen, inden hun 
ramte jorden. Nu river jeg kluden og tapen op af det lille læ-
deretui i mit bælte i samme bevægelse, som jeg sætter kniplen 
tilbage. 
Mine knæ lander på hendes overarme, da jeg kaster mig ned. 
Hun er stadig helt væk men stønner, da hendes humerus knog- 
le knækker under min vægt. Jeg bevarer fokus og propper 
kluden ind i hendes mund, inden jeg placerer enden af ta-                                                                                                               
pen over de gamle rynkede læber og trækker rullen flere gange 
rundt om hovedet på hende. Jeg bider tapen over og klemmer 
enden fast på hendes kind. 
Hendes højre arm er helt slap, da jeg tvinger hænderne sam-
men over hendes ryg. Venstre arm gør lidt modstand. Hun er 
ved at vågne men er stadig ikke så klar, at hun opdager, hvad 
der sker med hende. 
Bagefter sætter jeg mig på hendes ben og vikler dem sammen 
lige under knæene. 
Hun gør mere modstand nu, stønner ind i kluden, men lyden 
er for lav til at tilkalde hjælp. 
Alligevel bruger jeg kniplen endnu en gang.
Som dengang jeg var hjælpeløs i hendes varetægt, er hun nu 
hjælpeløs i min.
Det tager lidt tid at læsse hende op i Jørgens trillebør, som jeg 
på forhånd har stillet klar på græsplænen. 
Jeg kender mine begrænsninger og har på forhånd testet løs-
ningen med en sæk og en trillebør. Bodil er ikke så stor mere, 
ikke som dengang. Hun vejer lidt mindre end sækkens firs 
kilo. Alligevel har det været godt med en øvelse. 
Det giver mig den fornødne selvtillid. 
Jeg ved, det kan lade sig gøre.  
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I første forsøg vælter trillebøren. 
Jeg har god tid, forsøger igen, og nu lykkes det. 
Jeg lader hende ligge, mens jeg putter indholdet tilbage i hen-
des store læderhåndtaske. Jeg sikrer mig, at jeg har det hele, 
inden jeg lyner lynlåsen i og smider tasken op i trillebøren, så 
den ligger ved hendes knæhaser. 
Hun ligger sammenkrøbet, halvt i forsterstilling. 
Det er næsten bevægende.

Jeg slukker lygten og skubber trillebøren ned gennem flise-
gangen midt i haven, mens jeg genvinder mørkesynet. 
Lågen står åben ud mod det grønne anlæg, sådan som jeg lod 
den stå for en halv time siden, da jeg ankom. 
Jeg kører trillebøren direkte ud på græsset. Her er mørkt i læ 
af de store kastanjetræer, så jeg tager mig tid til at lukke lågen. 
Der vil gå nogle dage, inden de opdager, at trillebøren er væk, 
men lågen skal ikke stå åben, det gør den aldrig… 
Jeg kører langs med de høje hække, der skærmer husene fra 
parken. Det er ni huse, jeg skal forbi, og jeg ved præcis, hvor 
lang tid det tager.
Jeg er ikke nervøs. 
Ingen færdes i parken en onsdag aften. Slet ikke på den her 
side af den smalle, lange sø. De offentlige stier fører forbi søens 
anden bred, men efter en uopklaret voldtægt for flere år siden, 
er der heller aldrig nogen dér. En enkelt idiots sølle sexbehov 
har forandret stedet - fra et livligt fristed - til en menneskefor-
ladt fuglepark.
 
Jeg er hurtigt fremme ved den lille asfalterede vej, der fører 
ned til parken og den lille kolonihaveforening på den anden 
side. 
Dér holder bilen, bagsædet er lagt ned, og jeg har på forhånd 
bredt en tynd presenning ud i hele bunden. 
Dørene giver et lille klik og bilens hjørner blinker ubehageligt, 
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orange, afslørende, da jeg trykker på den store nøgle i min 
lomme. Jeg åbner bagklappen og kører trillebøren de sidste 
meter hen til den bagerste kofanger. 
Bodil er nu helt vågen, og jeg fjerner min ansigtsmaske. 
Hun skal se, det er mig, og det er tydeligt, at hun genkender 
mig. Hun vender og drejer sig, forsøger at stritte imod. 
Det er ikke den store modstand, men alligevel tager jeg kniplen 
frem og giver hende endnu et slag. 
Bag i bilen har jeg lagt et gråt hundetæppe, som jeg nu bre-
der ud over bilens bagende for at undgå afslørende ridser, og 
så tager jeg fat om trillebørens røde håndtag, løfter så højt 
jeg kan, tipper ladet til hun lander bag i bilen. Jeg sætter tril-
lebøren tilbage på græsset og presser Bodils ben helt ind på 
plads, inden jeg folder tæppet sammen igen, smider det ind 
til hende og smækker bagklappen i, for så at opdage, hvor for-
pustet jeg er. 
Det er hårdt at slå et menneske ihjel – ikke mentalt – fysisk, 
ja... jeg har ikke helt forudset, hvor træt det gør mig. 
Jeg står lidt, slapper af, sænker skuldrene og ryster armene, 
forsøger at få musklerne til at reagerer. 
Den forbandede arm sover igen. 
Jeg er kun halvvejs. 

Tilliden til musklerne vender langsomt tilbage, og jeg skub-
ber den tomme trillebør ned til søen, opdager at jeg har glemt 
hendes taske, så jeg går tilbage og finder den i det høje, våde 
græs bag bilen. 
Endnu en undgået katastrofe. 
Jeg er fejlfri. 
Der er siv fra bredden, cirka fem meter ud i søen, der hvor jeg 
står. Jeg starter med tasken, kaster den langt ud over den yder-
ste sivkant og løfter så trillebøren op over hovedet og kaster 
også den. 
Den lander et godt stykke ude, ligger godt gemt af sivene. Jeg 
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vurderer, at den kun kan ses, hvis man leder efter den. 
Igen mærker jeg tilfredsheden, mens jeg går tilbage mod bilen.
Jeg åbner venstre fordør, stiger ind og kæmper lidt med at 
finde nøglehullet, starter så motoren, sætter i gear og kører 
stille op ad vejen. To gange skal jeg dreje til højre, inden jeg er 
fri af området og kan fortsætte gennem byen. 

Det er den helt rigtige by. 
En lille, stille provinsby uden ret mange tilbud. 
Mennesker mødes kun i hallen, på skolerne, på de få værts-
huse og i den lille biograf. 
Jeg møder tre biler på vores vej mod centrum. 

Jeg parkerer i Skrædderstræde, slukker strømtilførslen med 
nøglen, så der øjeblikkeligt bliver helt stille og mørkt. Her 
holder vi i passende afstand og vækker ikke opsigt. På Den 
Gamle Byskole er der flere foreninger og klubber, der samler 
mennesker sådan en hverdagsaften, men senest klokken ti for-
lader de deres fritidssysler og går hjem i seng. 
Jeg må vente til klokken bliver halv elleve, inden vi kan 
fortsætte. 
Jeg kigger rundt, men der er ingen, der kan have set os, så jeg 
lægger min overkrop ned over passagersædet. 
Jeg er så træt.
Søvn virker fristende, men det er ikke en mulighed. 
Bodil er også vågen, hun bevæger sig så meget tapen og kvæs-
telserne tillader. 
Det pusler på bagsædet, lyder helt uskyldigt.
Mon det er hendes frygt eller hendes smerter, der gør mest 
ondt. 
For mig er det ligegyldigt, bare hun lider. 
Jeg hvisker til hende, at det er bedst, hvis hun ligger stille. 
”Både dit hoved og din arm er smadret, måske vil det gøre 
mindre ondt, hvis du forholder dig roligt.” 
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Hun forstår og bliver helt stille. 
Da jeg fortæller, at hun skal dø i aften, siger hun små lyde ind 
i kluden, kæmper med at få vejret gennem næsen, men hun 
bevæger sig ikke. 
Tiden føles nok længere for hende eller måske er den alt for 
kort. 
Det er svært at vurdere, hvordan hun oplever det. 
Jeg fortæller roligt om alle de ting, som hun var med til - eller 
accepterede, at de gjorde ved os – dengang. Jeg kan ikke lade 
være med at sætte mig lidt op, så jeg kan nyde hendes skræk-
slagne øjne. 
I starten kæmper hun med at forstå fakta. 
Efter lidt tid kan jeg se, at hun giver op. Det giver hende en 
dejlig ro at acceptere det uundgåelige. 
Jeg overvejer, om hun er så syg, at hun også nyder sin egne 
pinsler, som hun nød vores.

Tiden går hurtigt.
Præcis da bilens ur skifter til toogtyve-tredive, starter jeg mo-
toren, og vi kører stille hen til skolen. Jeg slår over på par- 
keringslyset, inden jeg styrer bilen ind gennem porten til den 
gamle skolegård. 
Jeg kører langs med gymnastiksalen og drejer op langs den 
bagerste bygning. Stopper. Finder bakgearet. Jeg er helt be-
vidst om, at baklyset afslører mig yderligere i de fire sekunder, 
det tager at bakke helt op til spindeltrappen. 
Går det galt, er det forudbestemt. 
Jeg har ikke andre muligheder. Det er her, det skal ske. 
Trappen er placeret op ad gavlen på bygningen. 
Det er en gammel brandtrappe, der vil bringe Bodil tættere 
på himlen. 
Ikke at hun fortjener det, men fra Tårnet er der den perfekte 
udsigt. 
Læskuret på trappens top er ideelt. De to trævægge og bygnin-
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gens mur sikrer, at hele byen ikke kan se med. 
Skuret har kun en åbning, der vender hen mod Tårnet. 

Allerede på min første rekognoscering så jeg straks, at det her 
var stedet. 
Det har siden motiveret mig til at finde kreative løsninger. 
Bodils død retfærdiggør sig selv, men kun deroppe kan den 
tjene første del af et højere formål.
Jeg forberedte rebet i nat og prøvede det med sækken. 
Begge ender af rebet ligger klar bag bilen, den ene med en 
løkke, den anden med ottetalsknob for hver meter, så rebet 
ikke glider fra mig. 
Oppe i loftet har jeg monteret en dobbelt taljeblok, som rebet 
løber gennem to gange. Det har kun et enkelt gennemløb af 
taljeblokken i gulvet.
Det simple trissesystem sikrer mig en tredobling af mine 
kræfter, så jeg kun skal trække cirka femogtyve kilo.

Jeg åbner ind til bagagerummet. 
Bodil ligger stille. Hun har allerede opgivet. Jeg havde forven-
tet mere kamp, men hun er åbenbart afhængig af magten, når 
hun skal kæmpe. Når hun er magtesløs, er hun forbavsende 
svag. 
Jeg trækker løkken ned over hendes forslåede hoved. Hun kig-
ger opgivende på mig, tapen over hendes mund bliver trukket 
en anelse ind mellem hendes læber og så pustet ud igen. 
Jeg kommer til at tænke på et dokumentarprogram, jeg en-
gang så. Det handlede om et færgeforlis og forskellen på at 
overleve og dø i den kolde redningsflåde. Bodil har allerede 
accepteret døden, som hendes eneste befrielse. Hun ligger al-
lerede i bunden af den redningsflåde og venter på at sove ind. 
Det gør mit arbejde nemmere men skuffer mig også lidt. Det 
skulle ikke være en befrielse.
Jeg strammer løkken til og tager fat i den anden ende af rebet. 




