
Kapitel 4

Hun har ingen anelse om, hvor længe hun har ligget på
Amalies seng med næsen boret ned i hendes store bamse. 

Ti minutter? En halv time? Fem timer? 
Hun ved heller ikke, om hun har sovet. Efter hun blev

udskrevet fra sygehuset, har hun mistet enhver form for
tidsfornemmelse, og den faste rytme, der før styrede
hendes tilværelse nærmest efter klokkeslet, er sat helt ud
af kraft. Hun har svært ved at sove, og når det endelig
lykkes, er det som regel om dagen, mens hun ligger
vågen om natten af frygt for dæmonerne, som mørket
bringer med sig. Derfor ligger hun med lyset tændt, hvil-
ket blot gør det endnu sværere at falde i søvn.

Hun orker ikke at lave mad til sig selv, men lever af
müsli og cornflakes, hvis hun i det hele taget spiser, for
appetitten er også væk. På sygehuset tabte hun sig ti kilo,
og efter hun kom hjem for en uge siden, er kiloene fort-
sat med at rasle af hende. Den ene gang hun har dristet
sig til at kaste et blik i badeværelsesspejlet, fik hun et
chok. Et blegt, afpillet ansigt med indfaldne kinder og
dybe, sorte øjenhuler stirrede dødningeagtigt på hende,
og det varede flere sekunder, før det gik op for hende, at
spøgelset i spejlet var hende selv.

Siden da har hun undgået sit eget spejlbillede, og hun
forsøger også at undgå andre mennesker. Hendes før så
uundværlige mobil er slukket, og hun aflytter ikke tele-
fonbeskeder. Computeren har ikke været tændt, hendes
propfyldte postkasse er ikke blevet tømt, og dørtelefonen
får lov til at brumme, indtil den tier af sig selv.

Selv sin mor og søster har hun afvist. De erklærede sig
nærmest parate til at flytte ind hos hende “for at hjælpe
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dig gennem sorgen,” som moren så patetisk udtrykte
det, da hun besøgte sin datter på hospitalet dagen efter
begravelsen. 

Gry husker ikke meget fra ceremonien i kirken. Hun
havde været så dopet af ketogan og stesolider, at hun
følte sig som en zombie, tømt for tanker og følelser. En-
kelte slørede indtryk havde dog fæstnet sig på nethin-
den, for eksempel den solbeskinnede, hvide kiste, der så
ud, som om den flød på et farvestrålende blomsterhav.
Hvad præsten havde sagt, hvilke salmer der var blevet
sunget, eller hvem der deltog i højtidligheden, havde
hun kun en vag forestilling om. Det var først i det øjeblik,
kisten skulle sænkes i jorden, at det gik op for hende,
hvad der var ved at ske. Da havde hun rejst sig op i køre-
stolen og skreget til præsten, at hun skulle holde inde.
Ifølge hendes mor havde Jens, efter flere forgæves forsøg
på at bringe hende til ro, sørget for at køre hende væk.
Også denne ydmygende oplevelse var til alt held slettet
fra hendes hukommelse.

Gry havde forsøgt at overtale hospitalspersonalet til
at forbyde besøg. Hun orkede ikke at blive konfronteret
med folks kejtede tavshed eller høre på deres intetsigen-
de, medlidende bemærkninger. Endnu mindre var hen-
des lyst til selv at tale med nogen, men lægerne havde, i
samråd med psykologen, modsat sig hendes ønske. De
mente tværtimod, det var godt for hende at få besøg, så
hun var blevet overdænget med blomster og fine choko-
lader, som hun bad sygehjælperne tage med sig hjem.

Nu er hun heldigvis selv herre over, hvornår hun igen
er parat til at møde mennesker, og det bliver ikke lige
med det samme, har hun besluttet. Hun har behov for at
tage afsked med Amalie på sin egen måde, og derfor kan
hun ikke have sin mor eller søster rendende i tide og
utide. Eller sine venner og kolleger.

Og da slet ikke Jens, selvom han er den eneste, for-
uden hjemmesygeplejersken og hjemmehjælperen, der er
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blevet lukket ind i lejligheden. Dagen efter hun blev
udskrevet, stillede han med to fyldte indkøbsposer fra
Irma samt en masse bekymrede spørgsmål. Indkøbspo-
serne fik han allernådigst lov til at stille fra sig på køk-
kenbordet, spørgsmålene måtte han tage med sig igen
sammen med en bemærkning om, at hun godt kunne
klare sig selv.

Amalies sjæl fylder stadig det hele. Den er i hendes
ting og i hendes tøj og i billederne på væggen. Usynligt
svæver den rundt i rummene, for nogle gange at krysta-
lisere sig i en lyslevende Amalie, som hun kan tale med
og indvie i sine inderste tanker.

Når det sker, glemmer hun sorgen og føler sig lykke-
lig, men det varer kun til det øjeblik, hvor hun ikke læn-
gere kan modstå fristelsen til at gribe ud efter hende og
trække hende ind til sig for at føle varmen fra den spink-
le skikkelse. Da brister lykkeboblen og afløses af savnet,
som suger al kraft ud af hende og gør hende så blytung i
kroppen, at benene nægter at bære hende.

Så er det, hun bliver nødt til at lægge sig på Amalies
seng og lade sig overmande af søvnen, hvor mareridtene
ligger på lur. Mareridtene om ulykken, som hun oplever
igen og igen. 

I et af dem befinder hun sig i et stort, koldt rum med
hvide vægge. Midt i lokalet, oplyst af en skarp projektør,
står et sterilt stålbord, draperet med et hvidt lagen, der
buler på midten. Med rystende fingre løfter hun op i klæ-
det for at identificere den døde, og hun beder til, at det er
en anden end Amalie, der gemmer sig under lagnet, men
hver gang er det datterens blodige ansigt og livløse øjne,
der stirrer op på hende.

Næsten alle mareridt slutter med, at præsten kaster
jord på Amalies blomstersmykkede kiste, akkompagne-
ret af kvalmende orgelmusik og kirkeklokkernes tunge,
forstemmende bimlen. 

Begravelsesscenen går lige over i en ny drøm, som
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optræder i forskellige former, men med samme indhold: 
Hun fuldfører sin hævn. 
Mustafa - sådan har hun valgt at kalde Amalies mor-

der, indtil hun finder frem til hans rigtige navn - er ble-
vet tortureret og slået ihjel på alle tænkelige og utænke-
lige måder. Hun har skamferet hans ansigt og skåret te-
stiklerne af ham, hvorefter hun har gjort arbejdet færdigt
ved at bore en kniv i hans hjerte. Hun har oplevet hans
angstfulde blik, inden hun skød ham for panden eller
henrettede ham med nakkeskud, hun har mast ham op
ad en væg ved at torpedere ham med sin bil, og hun har
holdt hans hoved under vand i et badekar, indtil hun var
sikker på, den sidste luftboble var steget op til overfla-
den. Hver eneste gang har han tryglet for sit liv, og hun
har nydt at se hans desperate hjælpeløshed, nydt at give
ham et lille håb, der udstillede hans ynkelighed - for der-
efter at slukke det ved, koldt og kynisk, at udslette hans
liv. Som han udslettede Amalies.

Mareridtene begyndte på sygehuset, og da hun fortal-
te om dem til psykologen, fik hun den forklaring, at det
var en naturlig måde at bearbejde sorgen på. Hævnfølel-
sen var en del af healingsprocessen, og ved at leve hæv-
nen ud i sine drømme ville følelsen efterhånden aftage,
for til sidst helt at forsvinde. Hun ville komme til at se
begivenheden i “det rette perspektiv.”

Det rette perspektiv! Psykologen tager fejl. Helt fejl. En
dag vil hun gøre en af sine drømme til virkelighed. Ellers
får hun aldrig fred med sig selv.

Hjemmesygeplejersken, der er blevet udstyret med en
nøgle, kommer en gang om dagen for at rense et sår på
hendes hofte, som ikke vil hele, fordi hun blev smittet
med stafylokokker på sygehuset. Men ellers er det gået
fremad med helbredet, i hvert fald det rent fysiske, selv-
om hun stadig må tage smertestillende medicin på grund
af rygsmerter. Hun kan nu bevæge sig rundt i lejligheden
uden krykker, og ifølge overlægen vil hun formentlig
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slippe fra ulykken uden mén, når hun har fuldført sit
genoptræningsprogram på Frederiksberg Hospital.

Uden mén! Lægen havde åbenbart forventet, hun ville
se glad og taknemmelig ud, da han overbragte hende
den optimistiske prognose dagen før udskrivelsen, men
hun havde blot stirret uforstående på ham, og han havde
derefter stirret lige så uforstående på hende. 

Uden mén ... hvad kunne hun bruge det til? Om hun
blev i stand til at smide krykkerne eller kom til at sidde i
kørestol resten af sine dage, var for hende totalt ligegyl-
digt. Selv den bedste læge i verden kunne ikke tilbyde
hende et liv, som hun ønskede at leve.

Hun tror først, bankelyden hører med til drømmen. At
det er en haj, der slår med halen. Sammen med Amalie
svømmer hun rundt i en undersøisk eventyrverden mel-
lem forrevne koralrev, omgivet af spraglede, eksotiske
fisk, der er så tamme, at man kan røre ved dem. Også ha-
jerne. 

De næste bankelyde kan hun ikke få til at passe ind i
drømmen. Modstræbende slår hun øjnene op og genken-
der straks klovneuroen i loftet. Savnet af Amalie rammer
hende som et knivstik i maven, og hun krummer sig
sammen i smerte.

Bankelydene stiger i styrke, for til sidst at blive til en
buldren. Hun rejser sig op på albuen og stirrer ud i entre-
en.

– Hallo, er der nogen? Det er politiet. Vær venlig at
lukke op, siger en stemme så højt, at det nærmer sig en
råben. Det må være en beboer i opgangen, der har lukket
dem ind, for hun har slået dørtelefonen fra. 

Gry kommer med besvær på benene og humper ud i
entreen, hvor hun løsner haspen og låser døren op.

– Gry Holm? spørger en høj, lysblond kvinde i politi-
uniform. Ved siden af hende står en rødmosset mandlig
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kollega med en kuvert i hånden.
Gry nikker.
– Du skulle for mere end en uge siden have modtaget

en vidneindkaldelse fra politidirektøren, siger den rød-
mossede. – Det lader ikke til, du har reageret på den?

– Nej, jeg har ikke fået åbnet min post. Jeg ...
Gry kan selv høre, hvor tåbeligt hendes undskyldning

lyder.
– Der er blevet sendt en rykker, og vi har også ringet

til dig flere gange, men du tager åbenbart heller ikke tele-
fonen? fortsætter den kvindelige politiassistent. – Og
dørtelefonen ...

– Ja, den virker ikke, skynder Gry sig at sige, for det er
for pinligt, at hun har slået den fra.

– Kommunen har også forsøgt at komme i telefonisk
kontakt med dig, så vi tænkte, vi hellere måtte kigge
forbi for at se, om der var tilstødt dig noget. 

– Og vi har taget en ny indkaldelse med til dig, ind-
skyder kollegaen og rækker Gry en gulbrun rudekuvert.
– Denne gang må du hellere åbne den, for retssagen be-
gynder på tirsdag.

– På tirsdag? udbryder Gry lamslået. – Jamen, det kan
jeg ikke ... jeg mener ...

Gry husker pludselig afhøringen på sygehuset. Den
havde været kortvarig, for det var begrænset, hvad hun
kunne bidrage med af oplysninger. Alligevel havde hun
indvilget i at stille op som vidne, hvis der blev brug for
det, mest for at slippe af med de to unge betjente, der af-
hørte hende. Siden havde hun skudt løftet fra sig - som
alt andet, der havde med virkeligheden at gøre.

– Hvad kan du ikke?
Den kvindelige betjent smiler venligt til hende.
– Jeg kan ikke ... jeg kan ikke se det menneske i øjne-

ne, som slog min datter ihjel, får Gry endelig fremstam-
met, mens det prikker bag øjenlågene. – Det er kun fire
uger siden ...
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– Det har vi fuld forståelse for, siger den rødmossede.
– Men du ønsker vel heller ikke, han går fri?

Gry forsøger at fokusere på de to politifolks ansigter,
men de flyder ud for hendes blik på grund af de forban-
dede tårer, som hun stadig ikke har kontrol over.

– Nej, selvfølgelig ikke, svarer hun og knuger næver-
ne så hårdt, at kuverten bliver krøllet. Der lyder skridt
ovenfra, og det benytter betjentene til at tage afsked.

– Udfyld erklæringen og send den med posten, helst
allerede i dag, siger den mandlige betjent og tager sin
hue på.

– Det skal nok gå.
Kvinden giver Grys arm et hurtigt klem, hvorefter

hun følger med sin kollega ned ad trappen. Gry når lige
at se overboens bukseben, inden hun får lukket døren.
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