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Prolog

En dag måtte jeg pege mig selv ud blandt de anonyme. 

Jeg havde mange år før været nødt til at erklære, at jeg 

ikke stemte overens med den biologiske fremtræden, der 

husede den stemme, jeg talte med og sang mine tekster 

med, når jeg spillede med mit band. Jeg stemte ikke over-

ens med mit dåbsnavn eller med det personnummer, der 

tilhørte dette navn. Et hæsligt brændemærke befandt sig 

på mig, forårsagede, at mennesker kaldte mig et navn, der 

var mig fremmed. Navnets biologi var gået i forbindelse 

med den hud, der gjorde mig synlig. Jeg erfarede, at jeg 

blev båret rundt i en krop, jeg ikke genkendte, og at jeg sad 

fast i et fremmed køns hud. 

Katastrofen var gennemført til en så nedrig grad af 

perfektion, at ingen havde kunnet pege på noget, der så 

forkert ud, da jeg blev født. Umiddelbart var jeg kom-

met til verden som et perfekt køn i andres øjne, hvilket 

var det forkerte i mine. Der var ingen synlige, fysiske 

symptomer. Opgøret stod imellem mig og den frem-

mede krop. Jeg forstod uendelig langsomt, at jeg skulle 



gå til bekendelse, indrømme, erklære, at der var sket en 

frygtelig fejl. 

For efterhånden viste det sig, at min adfærd var en 

drengs, og at ingen kjole i verden kunne gøre mig feminin. 

For at få hjælp til at fjerne de fremmede kropskarakteristi-

ka og sætte noget mere passende i stedet, var jeg tvung et 

til at kategorisere mig selv inden for en kønspolitisk sam-

menhæng. I virkeligheden var jeg ramt af en fejl dybt inde 

i min hjernes hypotalamus. 

Det hed sig, at jeg skiftede køn, selvom jeg blot korrige-

rede en fysisk defekt.

Jeg skjulte mit igangværende kønsskifte i mange år 

med en konstant angst for at de, der vidste noget om det, 

skulle tale over sig. I bandet, jeg sang i, blev ubehaget til 

kryptiske vendinger, der kunne tydes på alverdens måder, 

behændigt pakket ind i voldsom og punkinspireret 80’er-

pop. Og en dag gik det op for mig, at jeg havde været fang-

et i et kønspolitisk klister, som jeg hverken forstod eller 

respekterede. Inderst inde skammede jeg mig over mig 

selv, men jeg havde ikke haft et valg. Jeg havde en defekt, 

jeg var i gang med at blive helbredt, og selv efter utallige 

år i behandlersystemet var jeg endnu ikke færdigopereret. 

Det eneste, jeg kunne, var at give ubehaget ord. Uden ord 

eksisterede hjælpen ikke, for nu var jeg officielt og juridisk 

en mand, og ingen kunne se på mig, at min krop stadig var 

i stykker. For at blive hel som mand var jeg nødt til at hive 

det ubehagelige frem i lyset. 
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Dine hænder hvilede på tastaturet. En gang imellem 

kom der et dybt ‘hm’. Boards of Canada’s ‘Dayvan Cow-

boy’ skramlede ud af højttalerne. De ensomme moltoner 

dundrede på hjertet.

Sorgen spredte sig som mikroskopiske svedperler i dine 

fingres furer. Endnu føltes den kun som en enkelt sørgelig 

tone, der løb frem og tilbage i dit blod. Den bevægede sig 

som en tråd med dit hjertes slag og var tynd og skrøbelig.

Livet var en meningsløs tidssekvens, der skulle overstås, 

trampes til med en aggressiv latter, et uendeligt tab, der 

kun blev værre med årene. Det var kun, hvad man kunne 

forvente. Dit liv var som kassettebåndets obligatoriske 90 

minutter, slet, spol tilbage, spol frem, indspil noget nyt 

og slet. Du var god til at slette, men visse sekvenser lod 

sig ikke fjerne uden at efterlade hvid støj, der dukkede op 

imellem de nye optagelser.  Du kunne jage mig bort med 

en overlegen, indeklemt latter, når du havde tildelt mig en 

kortvarig optræden i dit teater. Jeg kunne godt glemme 

alt om nogensinde at blive lukket ind i dine inderste ge-
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makker igen. Du stod i kulissen med overbærende hævede 

øjenbryn og rystede på hovedet.  

Jeg, der engang havde været den eneste årsag til, at du 

ville tage dit eget liv, var ikke en trussel mere. 

Jeg svømmede lige under din hud, masede som en van-

vittig for at nå ud i dine fingre, presse mig igennem og få 

adgang til tastaturet. Til min store ærgrelse var jeg ikke 

fast form. Jeg befandt mig i dit mørke, der var så tæt, at jeg 

ikke kunne se mig selv. 

Jeg var ikke hurtig nok, og i stedet blev det dig, der 

kom til at klapre planløst om ligegyldige og ondskabsfulde 

emner. Dig og dine latterlige historier interesserede ikke 

engang dig selv. Du spildte livet, barnligt og i trods. Livet 

havde spildt dig. 

Et øjeblik overvejede jeg at resignere som sædvanligt. 

Så tog fanden ved mig. Jeg mærkede en overvældende 

trang til at leve. Jeg trak mit vejr så krampagtigt, du spa-

rede med vilje på min ilt. Jeg var nødt til at arbejde mig 

igennem til dig, inden jeg blev kvalt. Jeg måtte finde en 

måde at  køre dine åndssvage historier i sænk, trække mig 

selv frem i lyset. 

Du mærkede det end ikke, da jeg fik tiltvunget mig ad-

gang til dine fingerspidser og tog kampen op. Min færd 

var af ustabil karakter, mine kræfter slap hurtigt op. Du 

blev svimmel, dine fingre prikkede og det susede for dine 

ører, da blodet sprang ud og ræsede urytmisk rundt i dine 

årer. Jeg måtte være mere varsom. Det eneste, der ikke 
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måtte ske, var, at du rejste dig fra tastaturet. Jeg koncen-

trerede mig voldsomt om at styre mit angreb, forsøgte at 

finde hoved og hale på mig selv. 

Fortællingen åbnede sig langsomt og mudret, den lig-

nede det billede, du havde skabt mig i, ramte tilfældigt 

papiret i udechifrerbare stumper og stykker som spredte 

nedslag i et uoverskueligt kaos, en evigt ekspanderende 

cirkulær og rodet bevægelse, hvor kronologisk tid, absolut 

sandhed og intenderet løgn både fandtes og ikke eksiste-

rede på én gang. 

De frygtelige ord, der ikke var undsluppet din mund 

i årtier, væltede ud i dine beretninger, hvor de skreg sig 

selv hæse og ulykkelige, befriede, forvirrede, drev hen-

over jord en, spildtes på bygninger og steder, stænkedes 

på mennesker, dryppede fra bladene og sejlede usynligt i 

gaderne, hvor du end gik, trængte ind i bøger og medier, 

kom ind i dig igen. Og ud af din mund som besynderlige, 

ondskabsfulde sætninger. Den løsslupne bølge sugede dig 

ind i sin malstrøm, insisterede på, at du skulle reagere, fil-

trere den, afkode den for andre. 

Udenpå var der intet at se. Dit ansigt var den sædvan-

lige, lettere distræte plamage, nogenlunde lige så udtryks-

fuldt som et spejlæg. 

Du klaprede begyndelsen på endnu en hovedløs fortæl-

ling, trommede på bordkanten, når ordene ikke kom til dig, 

spændte halsmusklerne og pressede læberne sammen, når 

du ventede på et ord, du havde forlagt i din tågede erindring.
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Jeg holdt mig lige under din hud, lod dig skrive dine 

fingre varme og ventede på, at dit raseri ville være opbrugt 

for en stund. Jeg bemærkede, at du var begyndt at drikke 

enorme mængder af vand, langt mere end sædvanligt. Det 

tog jeg som det første tegn på en reaktion. Du skyllede alle 

mineraler ud af din krop, det lignede en fornuftsbetonet 

handling, men det var dit sædvanlige selvpineri i endnu 

en ny forklædning, og det ville før eller senere få den lat-

terlige historie, du nu lagde al din galde i, til at løbe ud i 

sandet. 

Du skulle fandme blive siddende. 

Hvis du rejste dig, skulle jeg have etableret en langt sik-

rere forbindelse til dig, så jeg kunne holde kommunikatio-

nen åben, lægge dig ord i fingrene, som du var tvunget til 

at hælde på historien. Men lige nu ville du hellere træde et 

søm op igennem foden og lade det sidde, til din fod råd-

nede væk, end se i min retning. Jeg var ved at sprænges. Så 

voldsomt havde jeg aldrig villet leve før.

Jeg fornemmede, at jeg havde øjne, der så en hånd langt 

væk uden at kunne forbinde den til mig selv. Jeg svøm-

mede i vand og i blod. Et kort sekund overvejede jeg, at vi 

kunne være flere i mørket. Uha. Jeg havde besvær med at 

dirigere blodet, den generende prikken og svimmelheden, 

lade dem spille hver deres rolle, der skulle bane mig vej 

uden at slå dig helt ud. Det gjaldt om, at du blev, hvor du 

var. 
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I næsten en time fulgte jeg med i en rablende tanke-

strøm om din version af en ideel verden. Et sted, hvor man 

kun måtte drikke sort kaffe uden sukker, en verden, hvor 

fuldskæg på mænd under 40 var forbudt, mainstream 

r’n’b var utilladeligt, og ingen fik lov til at spise dyr. Til 

sidst gik det op for dig, at en sådan verden også ville ude-

lukke dig som noget af det første.

Så løb du endelig tør for spydigheder, og din anden hi-

storie om din døde nabo kunne ikke kobles på din rasende 

fortælling om den ideelle verden, så du slettede dem begge 

og lyttede til musik i stedet. Hele ‘Leaving Hope’ med Nine 

Inch Nails sivede ud fra Mac’en, uden at du rørte på dig en 

eneste gang, du sad bare og stirrede på de dumme ord på 

skærmen. Men dine fingre var varme, og det var alt, hvad 

jeg havde brug for. 

Det var mig, der havde fået dig til at hade så indædt. 

Jeg prikkede dig på indersiden af dine fingerspidser. Jeg 

var ikke en tragikomisk marionet, du kunne få til at for-

svinde, når det passede dig, og du var ikke usårlig. Hvis 

noget kunne tage livet af dig, var det mig. Dér havde vi 

været før. Men nu kom jeg i et helt andet ærinde. Jeg kom 

med livet til dig. Et endnu større liv til dig end du nogen-

sinde havde forestillet dig. 

Jeg havde kendt dig altid og gættede på, at vores for-

hold havde stået på igennem utallige liv, i forskellige skik-

kelser. Det var overordentlig kompliceret. Vi hang sam-
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men, uløseligt. Ingen af os kunne gå vejen alene. Men du 

havde længe været i færd med at forsøge. Jeg havde lagt 

giften ind i den krop, du mødte verden med. Du var i lige 

kulturel blodlinje med sagnomspundne, dobbelttydige 

og fremmedartede skikkelser, der skræmte dig fra vid og 

sans og havde rystet resten af verden: Tiresias, Lili Elbe, 

Christine Jorgensen. En snærende, forkrøblet forbindel-

se, der stak på huden, isnede hjertet og løb tilbage i krop-

pen, ødelagde din holdning. Blot det at rette ryggen var 

en krampagtig foreteelse, som du skulle koncentrere dig 

om helt bevidst. 

Jeg hældte en hovedrystende og panikagtig humor ned 

i alle dine ord. Og et had uden grænser, der havde fået 

dig til at hælde ætsende væsker på miniatureflasker med 

velkendte, besnærende etiketter i et sygt håb om, at nogen 

ville drikke dem ved en grusom fejl. Selv hvis det havde 

været en af dine venner, der havde sat en så dødelig cock-

tail til munden, ville du have været pisseligeglad. Flasker-

ne var først forsvundet for nylig, og det var rent held, at 

ingen havde drukket noget af dem.

Jeg var en ambolt kylet fra himlen med kurs mod din 

pande. Jeg genkaldte mig, hvordan du havde stået, da 

det forfærdelige indtraf. Med et latterligt ansigtsudtryk, 

der trak dine mundvige ud i mild forundring, sænkede 

du dine skuldre i et opgivende sidste suk og hævede dine 

øjenbryn lige inden sammenstødet. Dine sko sad fast i jor-

den. Selvfølgelig havde jeg ramt dig. Lige i panden.
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Jeg havde umiddelbart derefter banket en pæl af skam 

ned igennem din isse og helt ned til hælen. 

Da det gik op for dig, at jeg ikke var en fase i alle men-

neskers liv, at jeg ikke var noget, du naturligt ville vokse 

fra, sortnede dit sind.  

Mit udkast til en fysisk fremtræden var det mest geme-

ne forslag, du nogensinde var blevet stillet. Vi talte forbi 

hinanden. Dit gensvar var en aggressiv krig mod dit eget 

kød for at komme ud af det mystiske og dobbelttydige sel-

skab, jeg havde gjort dig til en del af og tilbage til det selv, 

du mente, var dit oprindelige. 

Du indledte en rekonstruktion uden lige. Den bedste 

lindring var systematisk at ignorere mig, slette mine spor, 

fjerne pælen og ambolten ved bogstavelig talt at skære mig 

væk, brænde mine aftryk til følelsesløst kød og bekæmpe 

min gift med indsprøjtninger af en tyk hormonvæske, der 

udvidede dine stemmelæber, så du kunne trække dit eget 

vejr og det, du mente var dig selv, frem fra mit hæslige 

ydre. 

Du trådte langsomt frem på en ny krop, der lignede no-

get, du begyndte at kunne genkende, roen kom rykvist i 

små, befriende doser efter hvert indgreb, dit nye kyniske 

mod kom langsomt til overfladen. Men mistroen til min 

tilstedeværelse forsvandt aldrig, og det fysiske resultat 

blev aldrig helt, som du havde ønsket. Der var ingen op-

rindelig arbejdstegning. 
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Flere modsatrettede kræfter havde raset i dig så længe, 

du kunne huske. Ormen var en af dem, og den var en op-

mærksomhedskrævende eksistens. Det var ormen, der 

stak sit ækle fjæs frem, når du havde fundet dig til rette 

blandt mennesker, der blot tiltalte dig med dit navn og op-

fattede dig som en hvilken som helst fyr. Du følte dig godt 

tilpas i selskab med mennesker, der intet vidste om dig. 

Men ormen blev træt af ikke at kunne vise sig, chokere pø-

belen, eller hvad den fandt på af tåbelige indfald. Den ville 

være i centrum, fortælle alle noget, de aldrig havde drømt 

om kunne have noget med dig at gøre. Ormen vidste godt, 

hvorfor du så meget yngre ud end din faktiske alder, og den 

ville ønske, at alle mennesker vidste det. Den så ikke dig, 

men kun den ufattelige, operative forvandling, den troede, 

du selv havde valgt. Ormen forrådte dig, talte varmt for 

queerteorien, og den var ligeglad med, hvilke konsekven-

ser det fik for dig. Den fortalte historier for at se folks reak-

tion, og den muterede i andre mennesker, som heller ikke 

kunne holde tæt med den viden, de havde fået om dig. 

Dit angreb på mit gemene forslag til, hvordan du burde 

have set ud, spaltede en anden eksistens til live. Endnu en 

fjende, som du denne gang selv var kommet til at sætte i 

verden. Uforvarende.

Den nye mulighed for iscenesættelse havde form som en 

kappe, som du heller ikke kunne finde dig til rette i, var et 

fluepapir for fascination, et fænomen, en historie, folk for-

talte for selv at få opmærksomhed eller en hemmelighed, 
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der blev delt mellem indviede og hvisket i dit kølvand. Og 

fortællingen om kappen var både rystende, lattervækken-

de, pinagtig, ondskabsfuld og spændende. Kappens egen-

skaber var uforudsigelige og gjorde dig enten langt mere 

respekteret eller skrællede al troværdighed af dig med øje-

blikkelig virkning. For dig var begge dele lige ubærlige. 

Jeg var fortællingen om din største sorg, og du kunne 

ikke længere tale på dens vegne.

Jeg var plottet, og du var så uendelig træt af altid at bli-

ve mindet om det hæslige faktum, at du efterhånden var 

begyndt at krænge kappen af, hænge den bagest i verdens 

ubestridt mest omdiskuterede skab, hvor du var en af de 

eneste, der vidste, at den ikke hørte til. 

Du så, hvordan din tilbagevenden til dig selv blev fejl-

tolket som en drastisk forandring, hvordan smerterne, 

som du ikke havde et skuldertræk til overs for, fik status 

af et helligt martyrium, selvpineri, forargelig dekonstruk-

tion. Du opdagede, at din indsats for at finde dig selv blev 

opfattet som et forløb, en proces, og at de beskrivelser, 

der fandtes for disse misforståelser var rædselsvækkende. 

Som om du ændrede noget, ingen mennesker måtte røre 

ved, mens du i virkeligheden ledte efter selve dit grundlag, 

som du aldrig havde fået med dig ind i verden. 

“Aaaaaarg! Okay, det her er det, der er. Det er fandme 

ikke godt nok, det vigtigste mangler. Rend mig i røven!” 

Det var din første indsigt. Den direkte vej til enden på dit 

liv. Du gjorde kun et enkelt forsøg, kiggede på dit håndled, 
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der endnu ikke havde nået teenagealderen, betragtede dit 

fejlslag, så dit blod, der begav sig ud i en befriet stribe ad 

din underarm. Vidste, at det lignede et uheld og lod det 

blive ved det. Jeg var ikke værd at dø for, uanset hvor uri-

melige kort, jeg havde tildelt dig.

I stedet lod du din ødelagte krop møde verden, trodsede 

dens groteske mangler, vidste, at ingen nogensinde ville 

holde af dig, men gemte et naivt håb under dit mistroiske 

og hånlige panser. Du søgte andres selskab, fortabte dig i 

smukke mennesker, fik samlet dig en gigantisk omgangs-

kreds, du ikke kunne forklare, for du anede ikke, hvad 

mennesker så i dig. Alligevel handlede du stædigt, insiste-

rede på et liv, der højst kunne komme til at ligne et rigtigt 

liv til forveksling. Du forventede ikke noget af nogen. 

“Jeg har det, der er, det er ganske ubrugeligt. Nu tager 

jeg det med ud i verden, til skræk og advarsel, sætter det 

sammen til noget, der ligner et menneske og lover mig selv 

at opgradere det. Indtil videre lader jeg, som om jeg har, 

hvad jeg skal bruge.”

Nu lå der stykker af ambolt og pæl rundt omkring i din 

fortid, jeg befandt mig i yderste havsnød, plumrede rundt i 

det uigennemsigtige vand og ledte efter det, der var tilbage 

af mig selv. Du ville aldrig finde på at gå tilbage og samle 

noget af det op. Fandme om du ville være så letsindig at 

sætte de groteske stumper sammen med dig selv igen. 

Jeg var Ødelæggeren i dit liv og bidrog i dine øjne kun 

med en tragedie. Du trampede det pinefulde længere og 
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længere ned i jorden for hver dag, smed det bag dig med 

alderen, brændte rester af pælen om natten, forsøgte at 

smelte ambolten til flydende masse, prøvede at gøre histo-

rien til en fodnote, komprimere den i små, sarkastiske be-

mærkninger. Det var et fandens mas, men det var værre, 

at andre kun ville fatte tragedien på én måde. 

Jeg kendte ikke andet end tragedien, jeg var tragedien, 

den var mit udgangspunkt, og jeg insisterede på min be-

rettigelse. Jeg var den hver eneste dag, en uønsket, dob-

belttydig eksistens, der ragede ud som ståltråd, lød nøj-

agtig lige så sindsoprivende som de første 22 sekunder af 

Bauhaus’ ‘Dive’. 

Efterhånden havde du bedt mig om at pakke min mær-

kelige optræden væk, for i dit iskolde liv kunne den ikke 

udspille sig. Først var jeg blevet overrumplet, fornærmet.

Men du havde bevæbnet dig med ondsind og de rigtige 

argumenter. Det nyttede ikke noget, jeg så, hvordan jeg 

plagede dig, jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at 

jeg kunne løbe tør for fascination så hurtigt. Fascinatio-

nen havde suget piger til dig, piger, der ville gøre alt for 

dig, og som syntes, du var smuk og indsigtsfuld. Fascina-

tionen blev kun forstærket af, at du ikke forstod, hvor den 

kom fra. Den besatte pigerne, de hævede dig til det gud-

dommelige, og du trak dig væk i afsky. 

Dine ord foregik i Weltschmerz-mode. Når andre opdage-

de det, undrede de sig over, hvorfor fanden du havde frem-
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bragt sådanne ord, der tronede i et højstemt og storsnudet 

landskab, ved første øjekast blottet for den selvironi, der 

ellers kendetegnede dig. 

Jeg var dine ord. Selvironien var min, det var mig, der 

fik dig til at lyde som et behageligt bekendtskab. Men det 

var også mig, der fik folk til at fare op og skrige ‘What!?’, 

feje ølglas af bordet i befippelse eller vælte stole bagover 

med knæhaserne, når de opdagede min tilstedeværelse. 

Det var du træt af.  

Efter din beslutning havde vi begge gjort os den største 

umage for at dække min tilstedeværelse til med et tåget 

spind, omviklet med det ene lag af glemsel efter det andet. 

Jeg fortrød en gang imellem og satte sirenerne i gang, for-

søgte at fjerne et lag, men du blev mere og mere stædig. 

Til sidst havde mit imponerende horn fået en lyd som en 

utæt kazoo. Processen tog adskillige år og var et helvedes 

svineri. Langt om længe havde du gjort mig mindre synlig. 

De dumpe og latterlige kvæk, der undslap mig en sjælden 

gang, kunne være hvad som helst. 

Igennem årene brugte du min indespærrede tilstede-

værelse til mange forskellige formål. Du trak mig frem 

på scenen, når du havde personlige problemer, kæreste-

sorger, rod i økonomien. Så fik jeg lov til at give et af 

mine tragiske numre, så du fik lindring for det, du led 

under. Intet var værre end mig. Mine sange var de mest 

uhyggelige, min tilstedeværelse var det værste selskab i 

verden.
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Et par korte numre var nok til, at alle andre problemer 

blegnede i sammenligning. Og hvis jeg havde været ekstra 

skræmmende at se på, kunne du give mig et par sarkasti-

ske klapsalver med på vejen, inden jeg blev henvist til mit 

tavse og klaustrofobiske mørke igen. 

Jeg befandt mig bag en hinde, der effektivt holdt lys 

og lyde ude. Jeg fornemmede kun ydre påvirkning som 

dovne bølger, der skvulpede ind og bragte hinden i dvaske 

svingninger med så meget forsinkelse, at jeg ikke længere 

kunne reagere på egen hånd. 

Således havde du besejret det værste i hele verden. Der 

fandtes ikke den psyke, der var mere robust end din. 

***

En formiddag hørte du Leela Gandhi tale om postkolo-

nial teori. Historien bragede igennem hinden, ind i mit 

mørke i en springflod af sætninger og episoder, som jeg 

ikke kunne rumme på én gang. 

Jeg lyttede. 

Jeg kunne se på dine noter, at du blev distraheret af 

hendes skønhed. Hendes tykke, lange hår, der snoede 

sig ned ad hendes ryg som et flettet tovværk i glinsende 

sort, hendes hænder, hendes smukke, mørke hud, hendes 

absolutte integritet og hendes stemmeføring gjorde dine 

noter til de sædvanlige kruseduller og tegninger af fugle-

skeletter, du frembragte, når du ikke hørte efter. Og allige-
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vel trængte hendes ord igennem dit tillagte uakademiske 

lømmelpanser, helt ind til mig. 

Hun sagde noget, du ikke kunne bære at høre. Men jeg 

hørte hende så tydeligt. Hun aede min kind. Et ulmende 

overtryk begyndte at bevæge hinden.

Veltalende forklarede hun Homi Bhabha, hybrid-identi-

teter, the uncanny, alt sammen ting, du havde læst mange 

gange, men hvad fanden ragede det dig? Det var først, da 

hun talte for en dialektisk vekselvirkning, afdækning af fler-

tydighed og et opgør med dikotomier og totalitære systemer, 

at noget gik løs og dirrede foruroligende i dine tanker. 

Pludselig lød det, som om det, hun sagde, havde noget 

med dig at gøre. Det rumlede i mit mørke. Som den mest 

selvfølgelige ting i verden hævdede Leela Gandhi, at kolo-

niseringen var en gave, som tidligere kolonier ganske vist 

aldrig havde bedt om, men som de kunne vælge at mod-

tage med tak. 

Det var dig, hun talte om. Dig med din ambolt i panden 

og pælen i rygsøjlen. I et splitsekund fornemmede jeg, at 

også jeg kunne komme til at ligne et menneske. Jeg for-

nemmede organer, der også hørte til mig, at jeg langt væk 

fra min vågne bevidsthed også havde en skikkelse.  

Et blodsus brusede igennem noget, der føltes som mit 

baghoved og fortsatte ned ad min formodede nakke. Der 

var virkelig en slags form på mig, for jeg kunne med sik-

kerhed mærke, at blodet vendte i mit ødelagte mellemgulv 

og blev sendt tilbage med en befriende styrke. I næste se-




