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HAN MÆRKER suget i maven. Som en arrig næve, der spænder ham om 
livet. Hun står med ryggen til. Nederdelen er både for kort og for stram, 
synes han. De tykke lår ses alt for tydeligt og gnider mod hinanden, når hun 
går. Drengene ovre ved bænken stirrer hele tiden og laver grin med hende. 
Men de kender hende heller ikke. Slet ikke som han gør.  

- En kungfu og en ... en ... champagnebrus, stammer hun til Rosa, der ekspe-
derer i Pølsekiosken. 

- Ellers andet, søde, svarer Rosa og henter isene op fra kummefryseren.  
- Nej tak.  
- Det blir otte kroner.  
Han kan se, Karen roder i lommen. Knuger mønterne stramt i hånden, 

inden hun lader dem falde ud på disken. En mønt triller på jorden, og hun 
bukker sig ned for at fange den. Nederdelen kravler op, så man kan se hen-
des trusser. Hvide med mariehøner på.  

Dem ovre på bænken griner og skubber til hinanden. De visker ting, som 
han ikke kan høre, kan bare se det på deres blikke. De har hængt ud her på 
torvet i snart to uger og bor ude på kolonien, har han fundet ud af. Er ga-
ranteret fra København, det kan han høre, når de snakker, de er i hvert fald 
ikke fra her i nærheden. De to store af drengene er lidt ældre end ham selv, 
nok omkring sytten, gætter han. Det er ham med cowboyvesten, der virker 
som lederen. Den anden er lille og tæt med helt hvidt hår i en lang heste-
hale. Han giver hele tiden cowboyvesten ret og griner af alt, hvad han siger. 
De tre andre og pigen er vist et par år yngre.  

Han slår støttefoden på knallerten ned og åbner visiret på klem. Holder 
øje med dem på afstand. Han bryder sig ikke om, at de er her. De kigger 
efter Karen, som om de er interesseret i hende. Det skal de ikke være, hun 
er ikke noget for dem, og de er i hvert fald slet ikke noget for hende, det 
ved han. Hun fortjener en, der kan tage sig af hende, sådan som kun han 
kan. En som ser hende, som kun han gør. Han er ligeglad med, at hun er 
anderledes og at folk griner. De hører sammen, ham og Karen, selvom deres 
kærlighed stadig er hemmelig, for han har aldrig sagt det til nogen, end ikke 
til Karen. Men hun smiler til ham nogle gange, det er han sikker på.  

  Rosa tæller hurtigt. - Der er kun seks en halv her. Karen svarer ikke. Hun 
ser til begge sider. Forlegen. - Det er okay, søde. Rosa skraber mønterne 
sammen. - Du kan bare betale resten næste gang.  
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- Tak. Karen smiler kort, ser ned i jorden og vender sig for at gå.  
- Hov vent, kalder Rosa med hovedet halvt ude af kiosken. Karen standser 

og står helt stille. - Du glemte dine is. Hun skubber dem længere frem over 
disken. - Skynd dig hjem, inden de smelter her i solen. Karen snupper isene, 
mens hun stadig ser ned i jorden, og tripper væk med små skridt. - Og hils 
din mor, råber Rosa. 

- Hun er p ... på arbejde, svarer Karen lavt og skynder sig videre med en is 
dinglende i hver hånd.  

Nederdelen er faldet på plads igen, men han kan stadig se lårene klistre 
sammen helt ned til der, hvor knæene skiller dem ad. Hendes fødder vender 
indad, vist nok det man kalder hjulbenet, tror han. Kan i hvert fald huske, at 
de råbte efter hende en af de andre dage, at hun var så hjulbenet, at hun 
kunne steppe i en spand. Han var lige ved at ryge på dem.   

- Hun vralter som en and, kan han høre en af drengene sige.  
- En gås, retter en af de andre.  
- Hvad?  
- Ja, det er sgu da en gås, der vralter.  
- Nåhja klart professor.  
- Idiot.  
De to begynder at slå hinanden på skulderen.  
- Av for helvede, du jo syg.  
De griner.  
Ham med den hvide hestehale holder hånden op til panden for at skygge 

for solen, mens han kigger efter Karen. - Tror I, hun er vild? spørger han de 
andre og misser med øjnene.  

- Hvad fanden mener du, siger en af de lidt yngre drenge. De to stopper med 
at slås.  

- Ja, sådan i vingummibamsen.  
- Aj slap af, tænder du på sån' en?  
- Sån' en?  
- Altså hun er jo retardo.  
- Lissom dig, siger den ene af dem der sloges. De griner og begynder at slå 

på hinanden igen.  
- Hold nu kæft, jeg mener bare ... den slags får vel aldrig noget, fortsætter 

hestehalen.  
- Du sgu for klam.  
- Hvad fanden ved I om det, I er jo stadig bare rollinger. Han smider sin 

cigaret ned på brostenene og tværer den med skoen. 
- Hvad med dig selv, svarer den mindste af de to og nikker flabet opad med 

hagen. 
Hestehalen griber fat i t-shirten på ham og vrider den rundt, så huden 

omkring halsen ligner en proptrækker. 
- Av for helvede, din psyko, skriger han skingert. 
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- Har jeg overhovedet givet dig lov til at sige noget din mide. Du ved godt, 
jeg kan tvære dit lille ... 

- Kom, siger pigen midt i det hele og rejser sig fra bænken med et hop.  
- Hvad? Hestehalen ser måbende på hende og slipper t-shirten.  
- Ja lad os finde ud af det. Hun smiler og ser rundt på de andre.  
- Hvad vil du?  
- Vi følger efter hende.  
- Hvorfor sku' vi?  
- Hun sagde jo lige, hendes mor var på arbejde.  
De synes alle sammen at tøve, indtil cowboyvesten også rejser sig, som om 

det var kodeordene. - Connie har ret, siger han. 
- Come nu on altså, vi gider sgu da ikke og ... altså skal vi ikke bare skride.  
- Har I da noget, I skal nå?  
- Nej, men ... Rollingerne vrider sig af dovenskab. 
 - Hey vingummibamse, råber pigen efter Karen. Hun kigger flygtigt bagud 

og sætter farten op. Holder isene i kanten af papiret, så de ikke smelter i hånden.  
Cowboyvesten sender de andre et kommanderende nik. - Kom så. Heste-

halen er den første, der følger efter sammen med pigen. De tre andre rejser 
sig modvilligt og sjosker med. Ham med t-shirten spytter efter Vagn, som 
sidder i skyggen bag grillen. Pædovagn kalder de ham, efter de påstod at 
have set ham stirre på de små piger på gyngerne ude ved Byggeren. Så vidt 
han ved, holder han sig ellers altid bare for sig selv der ude i sin skurvogn. 
Vist nok en gammel godsvogn fra DSB, som nu står opklodset på akslerne. 
Ingen ved i virkeligheden, hvad han laver, når gardinerne er trukket for, og 
der kun anes et svagt flakkende lys gennem det orange stof. Alle finder på 
deres egne historier, og efter at de havde spredt rygter om ham, kommer 
der aldrig længere nogen børn og leger derude. Vagn taler faktisk aldrig 
rigtig til nogen og er mest af alt usynlig, også her på torvet, hvor han altid 
hænger ud omme på skyggesiden af Pølsekiosken. Rosa plejer at give ham 
de gamle brød og rynkede pølser fra dagen før, eller dagen før igen. Nok 
den eneste mad, han faktisk får, virker det som. Han holder sig dog fra bæn-
kene, ellers sparker dem fra kolonien til ham og skubber ham væk, ligesom 
med mågerne og duerne. Som om de ejer det hele og tror, de bare kan gøre, 
hvad der passer dem.  

- Satans djævleunger, mumler Vagn og rykker sig væk fra spytklatten.  
   
Solen står højest på himlen lige nu og får knallertsædet til at varme som 

et dyr og stålet til at ånde brændt olie. Han kan mærke adrenalinen begynde 
at sitre i kroppen og knoerne spænde om knallertstyret. Han tager hjelmen 
af og hænger den med remmen over spejlet. Venter til de er nået nogle 
hundrede meter ned ad stien, i retning mod Karens hus ude ved diget, in-
den han følger efter. 
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ERIK KRAGH holder telefonen fast mellem øret og skulderen, mens han 
løsner slipset og forsøger at få den øverste skjorteknap åbnet. Det snetunge 
skydække opsluger den sidste rest af dagslys uden for, så han kan se sit spejl-
billede i vinduet. Han retter pandehåret til siden med fingrene. Som sæd-
vanlig er han den sidste tilbage på kontoret, alle andre er taget af sted til 
familien, squashmakkeren, forældremødet, livet. 

- Hej skat, det er mig. Han kan høre det med det samme. De få sekunders 
forsinkelse, inden hun svarer. Skynder sig at komme hende i forkøbet. - Jeg 
ved det, sorry. 

Hun sukker, så det bruser i telefonen. - Er det virkelig nødvendigt at komme 
i sidste øjeblik? 

- Er på vej ud ad døren, jeg lover. 
- Vi ser dem så sjældent jo. 
- Enig, jeg skynder mig. Han stamper bundtet af papirer sammen mod 

skrivebordet og lægger dem i tasken. Stikker to kuglepenne ned i klem-
merne i forrummet. 

- Og husk, du skal hente Cecilie på stationen. 
- Yes skat, jeg snakker faktisk selv med hende ind mellem. Bare så det ikke 

kommer som et chok. 
Kirsten griner. - I know, undskyld. Sådan er det at være mor, det ved du. 
- Og at være far, griner han tilbage og stirrer et øjeblik på pc'en. Kan godt 

nå det, tænker han, det tager kun to sekunder. Han sætter sig og tjekker ind-
bakken. Om der skulle være dumpet en ordre ind lige på falderebet. 

- Apropos, så har hun vist en overraskelse, hun vil fortælle. 
- Okay. Han åbner ordrelisten. To nye bestillinger, han vidste det, altid et 

par indkøbere, der også arbejder for meget. 
- Hører du overhovedet efter? 
- En overraskelse siger du? 
- Ja, Cecilie ... tænk dig nu om. 
Han slipper musen og drejer rundt i stolen. - Cecilie, altså ... okay, så du 

mener ... 
- Hun har været skruk længe, ikke. 
- Hvad ... er du seriøs? 
- Du må ikke sige, jeg har sladret. 
- Så det er, hvad jeg tror? 
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- Vidste du det ikke? 
- Nej for pokker ... eller ... nej overhovedet ikke. 
- Det er vildt, ikke. Vores lille Cecilie ... pludselig er hun så voksen. 
- Ja, det må du nok sige ... altså ... de er da også tidlige på den. Har de 

kendt hinanden længe nok, synes du? 
- Hvad mener du? Du var selv kun tyve, da du fik hende, husk det. 
- Jo, det rigtigt, men ... det er bare tidligt, ikke. 
- De er jo glade for hinanden, og hun er vildt lykkelig over det, så det er 

da bare dejligt for dem. 
- Ja, selvfølgelig, det var heller ikke ... jeg er bare overrasket. 
- Og det må du bare lige huske at gemme, til hun selv fortæller det. Vi ved 

intet lige nu, vel. 
- Nej klart, griner han og åbner en knap mere i skjorten. Tørrer sig med 

hånden i nakken og gnider den mod låret. Har haft nogle alt for lange dage 
herinde den seneste tid, men er næsten der nu, hvor han kan ansætte en til 
at tage sig af salget og så selv trække sig lidt mere. Han havde lovet Kirsten 
det for år tilbage, men salget af plastik er bare ikke gået den vej, han havde 
håbet. Klima og alt det pis er pludselig kommet på tværs. Noget Cecilie i 
øvrigt går meget op i. Det har de mange højrøstede diskussioner om ved 
middagsbordet, mens Kirsten ihærdigt forsøger at glatte ud og bevare den 
gode stemning. 

- Jeg elsker dig, siger Kirsten. Han kan høre hendes nærmest hvinende 
smil i stemmen. - Er du på vej. 

- Stort set. Hvad med Claes?  
- De er lidt forsinket. Vist noget med en afleveringsopgave i sidste øjeblik.  
- Som altid, men mit held. Han logger ud på pc'en, lukker tasken og rejser sig. 
- Husker du også vinen, spørger Kirsten. 
- Vinen? 
- Erik for pokker, vi aftalte. 
- Yes ro på, jeg når det. Hvid eller rød … hvad var det, du havde på menuen? 

Det bruser igen i telefonen, og han ved det godt. Hun gør alt for, at det skal 
blive en perfekt aften, og han kan ikke engang huske at komme ud ad døren 
til tiden. - Fransk? forsøger han at glatte, som om han anede, hvad han talte 
om.  

- Hellere italiensk. Jeg sender dig en besked, så du ikke glemmer det. 
- Men er det nu godt med vin, hvis Cecilie er ... Hans opmærksomhed 

retter sig et øjeblik mod mellemgangen uden for kontoret. Han holder te-
lefonen en anelse ud fra øret. Synes at høre en lyd nede fra opgangen. Ren-
gøringen kommer kun om morgenen, vagten først omkring midnat, så der 
burde være tomt i hele bygningen nu. 

En besked plinger ind i det samme. Han smiler og ryster på hovedet. Hun 
er hurtig, tænker han. Altid så opspændt, når børnene kommer på besøg. 
Det betyder alt for hende, og hun forsøger at orkestrere stemningen som en 
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dirigent. Hun led virkelig under savnet, da de begge var flyttet hjemmefra, 
efterladt med ekkoet af børnestemmer og minder. Han selv nød roen og 
friheden mere, end han havde forventet. Havde lige som hende frygtet det 
vakuum, der kunne opstå, men det var udeblevet. Ikke desto mindre suges 
han altid ind i hendes centrifuge af iver, når de en sjælden gang imellem 
kommer på besøg. Fulde af fortællinger fra den store vide verden, som om 
de havde opfundet den selv. Han lytter oftest tålmodigt og lader dem få 
plads. Tanken om, at det hele jo blot er endnu en triviel gentagelse af det 
liv, millioner har levet magen til før dem, er irrelevant. Begejstringen i deres 
ansigter er det eneste, der betyder noget, og den følelse deler han og Kirsten 
ubetinget. Det er altid, som om det bygger sig op, jo nærmere dagen kom-
mer. Spændingen, glæden og endda kærligheden mellem dem er altid 
stærk, når ungerne er på trapperne, og Kirsten stråler. Sådan er det nok, 
når man har skabt det største sammen overhovedet. Liv. 

Han klikker på beskeden på mobilen, mens han har hende i røret. Hun 
kalder på ham, men han stirrer blot fraværende på beskeden. Hvad fanden 
er det, der står? Er til at starte med i tvivl, og det tager hans bevidsthed ad-
skillige sekunder, før den indhenter. Hans smil stivner og ansigtet falder 
ned. En ubehagelig fornemmelse af kold sved, og pulsen der skyder i vejret, 
får hans hånd til at ryste. Beskeden er ikke fra Kirsten. 

*** 

Københavns Politi, Efterforskningsenheden 

Jasmine Faurskov skubber skoene af under skrivebordet og vipper tæerne 
op og ned. Har det nu engang bedst i sandaler, alle andre sko føles klaustro-
fobiske. Giver bare ikke megen pondus, når man skal tvinge en bandeleder 
i håndjern eller afhøre en sinke for hustruvold. Hun prøver diskret at bøje 
sig lidt og snuse, om de er sure. 

- Jeg har den her til dig, lyder Lisbets stemme lige bag hende, så Jasmine 
farer sammen. 

- Fuck, altså. Hun retter sig op. - Kan du ikke få sat noget lyd på. 
Lisbet griner og rækker Jasmine en papirlap. - De har ringet fra din mors 

plejehjem igen. Du tager ikke din mobil, siger hun og sender Jasmine det 
der blik, der er en blanding af omsorg og bebrejdelse. Det er også synd for 
dig med sådan en mor, men du burde skamme dig, at du ikke tager dig af 
hende. Lisbet er en ung upcoming i afdelingen, har haft sin tørn på gade-
plan og er ellevild over at være kommet på Jasmines team. Hun er ret kvik 
uden selv at vide det, men også den introverte og lidt gammelkloge type, så 
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hun var helt sikket aldrig kommet videre fra skrivemaskinen nede i forkon-
toret, hvis ikke Jasmine havde shanghajet hende. 

- Nå for pokker. Jasmine snupper papirlappen ud af Lisbets hånd og prø-
ver at se overrasket ud. Har allerede set de fire ubesvarede opkald på sin 
mobil, men har bare ikke lige orket. Hendes mor er sikkert faldet igen, for 
gud ved hvilken gang. Er sikker på, hun drikker, selv om de påstår noget 
andet. Hendes mor ved nøjagtig, hvordan hun skal snyde dem, det har hun 
et helt livs ekspertise i. En alkoholiker er en mester i at skjule sine flasker og 
sin spritånde. Jasmine har hun dog aldrig kunne snyde, hun kender alle 
hendes tricks. Er vokset op med dem, og har da også selv haft gavn af dem 
nogle få gange, hvis hun skulle snige en forsigtig promille hjem i Passat'en. 
Hun ved godt, det er pissetarveligt, at hun ikke tager derud, men hun mag-
ter ikke alle bebrejdelserne. Hendes mor kan intet huske, og enten aner 
hun ikke længere, hvem Jasmine er, eller også tror hun, at hun stadig er en 
lille pige på syv år, som hun kan sende ned med tomme flasker i bytte for 
smøger og giftig hjemmebrændt fra Urfa henne hjørnet. Hun husker jo ikke 
engang, når hun har haft besøg, så hvad er pointen? At hun er glad, mens 
man er der, det kan man sgu da kalde at leve i nu'et. Hun burde have været 
død for længe siden med den lever. 

Jasmine stirrer ned på den grumsede sjat, der har stået i bunden af kaffe-
kruset siden frokost. Trommer med tommelfingrene på bordet og kigger 
over mod maskinen ved døren, om Torben er i nærheden, og måske kan 
lokkes til at tage en frisk kop med. Ved ikke, hvorfor hun er så rastløs i dag. 
Har rigeligt at kunne kaste sig over, og tænker også, at Erhart snart vil 
komme rendende i forventning om, at hun disker op med en profilanalyse 
på Bjarke Lunds drabsmand. Problemet er bare, at de har nul og en skid. 
Jan og hende har siddet med hovedet håbløst begravet i tekniske data, afhø-
ringslister og psykologiske typemodeller i næsten en uge nu, men de har 
bare intet at proppe ind på alle de tomme linjer. 

Hun rejser sig og går alligevel over til kaffemaskinen. Tager en frisk kop 
og skal tage stilling til, om hun vil have med eller uden pulvermælk, stærk 
eller mellem, og americano eller espresso. Har aldrig helt forstået, hvorfor 
man ikke bare kan få lov at trykke på kaffe. En eneste stor fed knap lige midt 
på maskinen, that's it.  

Torben dukker alligevel op og kommer ilende med sit krus. Verdens bed-
ste far, står der. Dem er der nok mange af derude, tænker hun, og de kan 
vel ikke alle sammen løbe med titlen. Hendes egen gjorde i hvert fald ikke, 
han løb vist bare så hurtigt han kunne. Hun kan godt mærke på humøret, 
at det nok heller ikke er i dag, hun skal besøge sin mor. 

Torben kigger ned på hendes fødder og undrer sig formodentlig over, at 
en efterforskningsleder render rundt i strømpefødder på kontoret. Han synes 
dog at ignorere det i sin iver efter at dele sin nyeste opdagelse med hende. 
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Som om han har siddet og ventet på, at en eller anden skulle gå i fælden. Hun 
blev så den heldige. 

- Vidste du, at man kan redde livet ved at gnave i sine sko, hvis man går 
vild i en skov eller lignende. Læderet indeholder næring nok til, at man kan 
overleve i flere dage. Han nikker ivrigt. - Det er vildt, ikke. 

- Fedt, Torben, men jeg går mest i gummisko. 
Hans begejstring skvatter sammen som et spil klodsmajor. - Ja, okay ... men 

alligevel. 
Hun har altid syntes, at Torben virker som et barn, der gemmer sig i en voksen. 

Han kunne aldrig drømme om at møde op i andet end uniform, i modsæt-
ning til hende selv, og han er billedet på den perfekte politimand, rank og 
myndig, som man trygt ville turde lægge sit liv i hænderne på. Alligevel er 
det, som om der sidder sådan en lille flabet møgunge inde bag ved og styrer, 
så man oftest har lyst til at smække ham en. Hvis han altså ikke lige var både 
en halv meter bredere og højere end hende. Lige nu er det dog trods alt 
ikke hans skyld, at skoene klemmer, og at hendes mor render og snubler 
hele tiden, så hun vælger at forbarme sig. - Vidste du så til gengæld, siger 
hun. - At en guldfisk har en korttidshukommelse på tre sekunder? 

- Nej, hold da kæft, hvor har du ... 
- Vidste du så til gengæld, at en guldfisk har en korttidshukommelse på tre 

sekunder, gentager hun. Torben glor måbende på hende. - Aj come on, gri-
ner hun og slår ham med en knytnæve på skulderen. - Fattede du den ikke? 

Han klemmer læberne sammen og griner anstrengt. - Ja okay, ryster han 
på hovedet. Ærgrer sig sikkert stadig over, at hans overlevelsesstrategi, hvis 
han skulle fare vild i skoven, viste sig at have så alvorlige sikkerhedsbrister. 

Hun fik ved en fejl valgt americano med pulvermælk, som absolut har lige 
så lidt med mælk at gøre, som der er studenter i et studenterbrød. Lige me-
get, hun drikker det alligevel kun for koffeinen, er faktisk slet ikke vild med 
kaffe. Kunne måske drikke Red Bull i stedet, men har hørt, at man kan dø af 
et hjertestop, så hun holder sig til den bitre smag. 

Hun sætter sig tilbage foran skærmen. Kigger igen på sedlen fra pleje-
hjemmet og får ondt i maven. I morgen kan hun tage derud. Eller på søn-
dag, der har hun bedre tid. Skal alligevel næsten aldrig noget om søndagen 
andet end at glo på Netflix og æde lasagne fra mikro'en. Hun burde få sig 
en hobby, har hun tit tænkt. Måske begynde at lære spansk, hvis det nogen 
sinde skulle blive til noget med Caminoen. Eller hun kunne prøve sådan et 
ølbryggerkursus. Hun elsker lugten af humle og kan huske den helt fra hun 
var barn, når de fyrede op for gryderne ovre på Carlsberg. Søndag er der 
vist i øvrigt nabodag i gården, husker hun noget om. En seddel i opgangen, 
sammenskud og den årlige dårlige samvittighed over, at hun gemmer sig 
oppe i lejligheden og ikke gider at være social. Det er altid de samme, der 
dukker op. Vesterbros nye unge, barnevognsparrene og de studerende. Det 
gamle Vesterbro er deporteret til de sociale boligbyggerier i forstæderne, og 
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balladen er flyttet til Nordvest. Hun kan bare ikke rigtig se sig selv andre steder 
og elsker duften af byfrost til lyden af gadens evige summen. 

Hun trækker skrivebordsskuffen ud og smider telefonbeskeden ned sam-
men med de andre. Får øje på sin halskæde med guldkorset. Faktisk en gave 
fra hendes mor. Eller gave er nok så meget sagt, hun havde stjålet den fra 
hende, da hun var teenager. Tænkte, at det ville være synd, hvis den blot 
blev vekslet til mere sprut. En sjælden gang i mellem tager hun den på, hvis 
hun skal noget, der føles vigtigt, men aldrig på jobbet. Det meste af tiden 
ligger den bare der i skuffen sammen med pistolbæltet og minder hende om 
det evige dilemma mellem hendes tro og alt shittet derude. Alt det, hun er 
sat i verden for at fikse, men aldrig har forstået. Er der en plan med det hele? 

* * * 

"NÅR MIN HUD ER SKRÆLLET AF, NÅR MIT KØD ER TÆRET BORT, 
SKAL JEG SKUE GUD", står der i beskeden, intet andet. Meningsløse ord 
for de fleste, men han har en bange anelse om, hvad de lige præcis betyder. 
Tanken har hjemsøgt ham i de stille nattetimer, når hele familien sov, mens 
han selv lå vågen og kæmpede for at glemme de indre billeder. Især efter at 
Bjarke blev fundet dræbt i sidste uge, var angsten blevet vækket til live. Som 
en dvalende mikrobe, der begynder at sitre dybt nede i underbevidsthedens 
ursuppe. Det er bare så langt væk, så længe siden og så fortrængt nu. Allige-
vel føles det, som om han altid har ventet på, at det ville indhente ham. 

- Erik? kalder Kirsten igen. Hendes stemme lyder som en fjern skratten. 
Han tager telefonen langsomt op til øret. - Jeg er nødt til ... Hans stemme 

knækker. - Jeg er nødt til at lægge på. 
- Hvad er det? Du lyder lidt ... 
- Ikke noget, rømmer han sig. - Jeg skal bare lige ... vi ses om lidt. 
- Erik?  
Han afbryder. Vender sig og kigger op. Denne gang er han sikker, lyden 

kom nede fra bagtrappen ved elevatorerne. Han stiller sig i døråbningen ud 
mod gangen og kigger til begge sider. - Hallo ... er der nogen? kalder han. 
Intet svar, intet at se. Kontoret ligger på anden sal, alle indgange til bygnin-
gen kræver adgangskort, og kun hans ansatte har kode til denne etage. Kan 
han have overset en kollega? Var ellers sikker på, han var den sidste. 

Beskeden på mobilen spøger stadig. Han kigger ned, læser den igen. En 
simpel telefonbesked, intet andet end den ene sætning, ingen afsender, 
ukendt nummer. Han plejer ikke at blive skræmt nemt, men det er ordene, 
lige præcis de ord, der kalder fra fortiden. En fortid, han for længst havde 
begravet så effektivt, at han næsten kunne overbevise sig selv om, det aldrig 
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havde fundet sted. Han stikker mobilen i bukselommen. Tøver et øjeblik og 
tager så brevkniven fra skrivebordet og begynder at gå langsomt ned mod 
elevatorerne. Ved ikke helt, hvad han er på vagt overfor. Han standser ud for 
døren til trappetårnet. Et lysstofrør i loftet sitrer, som om det er ved at gå ud. 
Det irriterer ham. Skulle service ikke fikse den slags? 

Han stiller sig med siden til døren i forsvarspositur. Holder brevkniven i 
et baghåndsgreb, klar til at hugge i struben. Tænker, at det helt sikkert vil 
synes pinligt og temmelig akavet, hvis han møder en kollega sådan her. Han 
trækker ganske forsigtigt ned i håndtaget og åbner. Kigger ud i opgangen. 
Tomt, bortset fra den svage susen af undertrykket fra ventilationen. Han 
lukker døren bag sig igen og sænker paraderne. Står stille og lytter. Stadig 
intet andet end den klikkende lyd, hver gang relæet på lysstofrøret mister 
tålmodigheden og går ud i et sekund, inden det tænder igen. Måske var det 
den lyd, han hørte. Tåbeligt at fare sådan op over. Han ryster på hovedet 
over sig selv. Havde det ikke været for den forbandede besked, var han på 
vej for at hente Cecilie på stationen nu. 

Han går tilbage til kontoret. Finder en pen og notesblok frem fra skrive-
bordsskuffen og skriver en seddel til service. De skal tjekke lyset på anden 
sal, rør der flimrer. Han kan smide den i deres brevbakke nede i receptio-
nen på vejen ud. Kunne selvfølgelig bruge vagttelefonen i ren irritation, 
men det er måske at overreagere. Alle er gået hjem for i dag, og de vil sand-
synligvis alligevel skide hans forfængelighed et stykke. 

Han tjekker klokken. Cecilies tog kommer ind om et kvarter. Er nødt til 
at sætte turbo på nu. Han griber sin taske og henter jakken fra knagen bag 
døren. Han skal ud herfra i en fart. Må få tankerne væk fra tekstbeskeden 
og tilbage på det, denne aften handler om. Cecilie og Claes, ham og Kirsten, 
familiehygge når det er bedst, selv om han ved, det bliver umuligt. Beskeden 
har sat sig i ham som en formørket front af tordenskyer, der trækker lang-
somt ind over. Den burde ikke være kommet. Hvem kunne dog finde på at 
sende sådan noget? Kun ganske få andre kender til det, der skete, og det er 
helt utænkeligt, at de ville sende en sådan besked til ham. Han har ikke hørt 
fra nogen af dem i adskillige år. 

Han lukker døren ind til kontoret bag sig og roder efter nøglebundtet. 
Finder dem i bunden af tasken under stakken af papirer. Altid hjemme-
arbejde, excelark med bestillingsordrer, der skal laves tilbud på. Alt det, han 
ikke når på kontoret hver dag. Han låser døren, smider nøglerne i jakke-
lommen og går ned mod elevatoren. Det irriterende lysstofrør flimrer i kon-
stante korte sekvenser, der får refleksionen i ruderne på gangen til at blitze 
som et stroboskop. Han standser op midtvejs. Holder på jakkelommen, så 
nøglerne ikke rasler, og står helt stille. Der var den lyd igen. Denne gang, 
som om det kom fra et af kontorerne længere fremme. Han mærker pulsen 
i halsen pumpe hurtigere. Hader, når han ikke er i kontrol. Han spænder i 
knoerne omkring nøglebundtet. Var beskeden bare en syg joke? 
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Mobilen plinger igen og brummer mod låret. Det giver et sæt i ham og 
skyder en dosis adrenalin mod tindingerne. Han tør ikke se på den. Gør det 
alligevel. "Husk vinen skat ;-) italiensk <3". Det trykker i maven. Kort lettelse, 
der med det samme bliver til anspændt irritation. Kan sgu ikke tænke på 
italiensk vin lige nu. Han trommer med tommelfingeren på kanten af mo-
bilen. Forsøger at ånde langsomt ind og ud gennem næsen. Selvkontrol, 
tænker han, selvkontrol. Tjekker klokken endnu engang. Cecilie er på stati-
onen lige om lidt, han kommer for sent. Bliver nødt til at træde pedalen i 
bund. Hun skal ikke stå der på en øde perron helt alene en mørk aften. 
Kirsten bliver også rasende. Han stikker mobilen tilbage i lommen, holder 
fast i taskeremmen over skulderen og fortsætter ned mod elevatoren. 

Et øjeblik efter går alt lyset på etagen pludselig ud. Han farer sammen og 
står helt stille. Alle sanser og indre alarmsystemer går amok. Brevkniven lig-
ger inde på skrivebordet. Forbandet. Han føler sig blottet som en gnu på 
åben savanne. Kan mærke angsten gøre ham svag. Han er sgu ikke gearet til 
det pis her nu. Er bare en skide plastikgrossist. Han har altid bildt sig ind, at 
han var stærkere. Manden i huset, direktøren i det store kontor, og nu står 
han her i mørket og er ved at skide i bukserne. Patetisk. 

Han drejer hurtigt rundt. Lyden af skridt i den modsatte ende. Et lysglimt 
nede ad gangen og så helt stille igen. Han kan intet se, pupillerne er stadig 
trukket sammen fra det skarpe loftlys og de flimrende blink. Han forsøger 
at orientere sig til begge sider, men alt er sort, bortset fra en svag antydning 
af EXIT-skiltene i begge ender. Han trækker ind mod væggen, aldrig blotte 
ryggen, tænker han. Hvad fanden er det, der foregår? Er han ved at blive 
gal, eller er det den besked, der fucker med hans hjerne. 

- Hallo? kalder han og kniber øjnene sammen. Har mistet orienteringen 
af højre og venstre. Han holder vejret og lytter, mens han skiftevis kigger i 
begge retninger. Ingen ting. Sikkert bare en elektrisk generator nede i kæl-
deren, der genstartede eller noget. Han retter sig op og ryster igen på hove-
det over sig selv. Du er sgu blevet et skvat Erik, tag dig sammen for helvede. 
Han vælger at gå til venstre og træder et par skridt frem, mens han holder 
den ene hånd for. - Er der nogen? kalder han igen. Hiver mobilen frem. 
Flashlight, hvor fanden er det, den gemmer sig? Han ved det jo godt, men 
er blevet forvirret, kan ikke fokusere og fumler rundt mellem et hav af ubru-
gelige apps. 

Hurtige skridt et stykke bagfra. Han snurrer rundt igen. Kan stadig intet 
se og leder videre på mobilen. Finder endelig knappen i kvikmenuen øverst. 
Skridt bagfra igen, denne gang tættere på. - Hvem er det? råber han og ven-
der sig rundt i cirkler, mens halspulsåren dunker. Han får tændt lygten på 
mobilen, men når ikke at vende sig denne gang. Et øjebliks uagtsomhed. 
Han mærker et jag i siden af halsen som fra en nål, der går dybt og trækkes 
ud igen. Han slår omkring sig i blinde. Rammer noget hårdt med knoerne. 
En karm. Slår hovedet mod en glasrude. Vakler og taber mobilen. Tager sig 
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til halsen, der hvor det svider. Han får en prikkende summen i læberne og 
i fingrene, som hurtigt spreder sig til armene, benene og trommehinderne. 
Han prøver stadig at få øjne i mørket, men kan kun se en flygtig skygge, 
inden det begynder at snurre som en svimmel ubalance. Han falder, forsø-
ger at tage fra, men mærker slaget mod panden, da han rammer gulvet. 
Kraniet slår gnister, og det knaser i nakkehvirvlerne. Han prøver at komme 
op igen. Kravler hen ad gulvet i retning mod skærmlyset fra mobilen, men 
armene giver efter under ham. Den stikkende filt fra gulvtæppet skurer mod 
underlæben og næsen, inden verden giver slip og gør ham vægtløs. 

* * * 

Københavns Politi, Efterforskningsenheden 

Politiassistent Jan Kofoed haster forpustet ned mod Jasmines bord, mens 
han vifter med et papir fra printeren. - Der er kommet et foto mere. 

Lyden af tastaturklik og summende stemmer standser øjeblikkeligt i hele 
afdelingen, som cikader ved solopgang. Jasmine ser først befippet op på Jan, 
derefter på fotoet, der er en elendig kopi, formodentlig udskrevet med spa-
refunktion. - Et foto ... lige nu? 

- Landede i min indbakke for et øjeblik siden. 
- Fra Morgenavisen? 
- Ja, sendt til samme journalist som det forrige. Han videresendte det hertil 

med det samme. 
Hun flår papiret ud af Jans hånd og spidser munden, mens hun studerer 

det. Kigger på tidspunktet under mailhovedet. Afsendt klokken 16:55. Et 
hurtigt blik på uret på pc-skærmen. Ni minutter siden. - Pis os. Hun rejser 
sig, så stolen knalder ind i skrivebordet bagved. Finder skoene under bordet, 
griber sit kaffekrus, der stadig damper, og sætter kursen mod mødelokalet, 
mens Jan halser efter. 

Et øjeblik efter er hele efterforskningsteamet samlet. Sagsmappen ligger 
opslået på bordet, og Jasmine peger på billedet, der samtidig smides op på 
projektoren midt mellem de to whiteboards. Den blege nøgne krop, svæ-
vende vandret en meter over gulvet, fylder den halve væg, mens en klæbrig 
stemning af ubehag breder sig i lokalet. 

- Det er stort set identisk med det forrige. Jasmine rykker sig et skridt til 
siden, så alle kan tage synet ind. - Bortset fra personen på billedet. 

- Er han i live? spørger Lisbet. 
- Det synes tydeligt, men som sagt er det nu ... Jasmine kigger på uret over 

døren. - Elleve minutter siden. 
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- Samme komposition og samme fremgangsmåde, siger Jan. 
- Og samme modtager, ja. 
- Kan vi konkludere så, at der er tale om den samme gerningsmand? 
- Umiddelbart. Jasmine slår sprittussen hurtigt mod håndfladen. - Men lige 

nu er det underordnet. Førsteprioritet er at identificere offeret og lokatio-
nen så hurtigt som overhovedet muligt. Hun vender sig og begynder at 
skrive på whiteboardet i et stressende tempo. Et hurtigt skema med navne 
og opgaver. Ordrer slynges ud, mens kopier bliver delt hastigt rundt om 
bordet. - Lisbet, du er på ansigtsgenkendelse. Sæt svinet i gang med at søge. 
Og analyse af fotoet, den tager du Torben. Send det ned til IT, og pres så 
meget ud af billedet som overhovedet muligt. Jan, du får samlet alle vores 
noter fra profilen på Bjarke Lunds drabsmand og sammenligner modus her 
op imod det, vi har fra teknikerne og ligsynet. Hun standser endelig og ven-
der sig forpustet. Læner sig ind over bordet og hviler håndfladerne mod 
bordkanten. - Og hør godt efter nu. Hvert sekund tæller, hvis vi skal nå at 
redde hans liv. Vi ved fra det forrige offer i sidste uge, at gerningsmanden 
ikke er gavmild med tiden. Efter al sandsynlighed har vi ikke en jordisk 
chance for at nå det, og hvis nogen overhovedet, så taler vi minutter. 

- Men hvor mange? spørger Lisbet. 
- Umuligt at sige. Vi ved ikke, hvor dybt der er skåret. 
- Hvis vi antager, det er det samme som sidst. Jan finder det forrige foto 

frem fra mappen. - Så har det taget offeret omkring en halv time at forbløde. 
- Og der er allerede løbet meget blod, da billedet her blev taget, kan man 

se. Torben peger op på væggen. - Så vi har hvad ... tyve minutter endnu? 
- Noget i den stil, that's it, siger Jasmine og slår ud med armene. 
- Og hvad med selve tidspunktet ... det er stort set samme tidspunkt som 

det forrige. Hvad kan vi lægge i det? spørger Lisbet og ser rundt. 
- Well, at det er stort set samme tidspunkt, svarer Jasmine. 
- Jo, men jeg mener, det kunne være en del af modus. 
- Det er en mulighed, men lige nu kan vi ikke bruge det til ret meget, vel. 

Uret tikker, og det er det, der betyder noget. 
- Uden at vi har det fjerneste at gå efter. Torben lægger armene over kors. 
- Gerningsmanden ønsker at give os tid, så meget ved vi. 
- Øhh tyve minutter? Han løfter øjenbrynene. 
- I stedet for at dræbe ham med det samme, det er det, jeg mener. 
- Tid til at vi skal rende desperate rundt her som skoldede kalkuner for at 

nå det, velvidende at vi er til grin. 
Jasmine standser talestrømmen for at trække vejret for første gang, siden 

hun fik stukket fotoet i fjæset. Og for at tænke. Kigger ufokuseret ud i luften, 
mens hun knapper manchetterne op og folder skjorteærmerne et par 
gange. - Hvorfor sender gerningsmanden fotoet til avisen ... og hvorfor lige 
den samme journalist begge gange ... er han tilfældigt udvalgt? 
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- Han sidder på krimistoffet. Torben trækker på skuldrene og ser rundt på de 
andre. - Og på landets mest sensationsliderlige sprøjte. Kunne være grunden. 

- Så gerningsmanden vil have sensation? 
- Måske. 
- Det må siges at lykkes. Kan vi forhindre, at det ryger på forsiden i morgen? 

Det er jo ikke ligefrem et foto til familiealbummet det her. 
- Kan vi forhindre teenagere i at spille pik? Torben grynter og kigger igen 

rundt, ingen reaktion. Jasmine plejer i det mindste at grine af medlidenhed 
over hans sædvanlige platte forsøg på at være morsom. Ikke i dag. 

Hun retter sig op og begynder igen at banke tussen hurtigt mod håndfla-
den. - Hmm ... okay, det må vi se på senere. Lige nu er vi flintrende ligeglade 
med, hvem gerningsmanden er, og hvilken sygdom han lider af i sit hoved. 
Lige nu skal vi finde ud af, hvem offeret er, og hvor det her billede er taget, 
alright? 

De ser alle på hinanden, og rådvildheden suser rundt i lokalet som et riko-
chetterende projektil. 

* * * 

Erik Kragh åbner øjnene. Har været vågen før, fornemmer han. Føler, at 
han falder ind og ud af bevidsthed hele tiden. Han mærker spyt, der hænger 
ud af munden og vil tørre det af med hånden, men kan ikke bevæge sig. 
Rammes straks af smerter og mindes nu pludselig, at de kommer fra de 
lange snit over forkroppen og fra remmene omkring håndled og ankler. 
Han har kæmpet for at vride sig fri så længe, at remmene har skåret sig dybt 
ind i kødet. 

Han var et øjeblik et helt andet sted, svævede i en forvirrende drøm, men 
blev afbrudt af virkeligheden. Han er spændt ud en meter over gulvet, nøgen, 
hejst op med trisser, og remmene er fæstnet til dørhængsler på hver side af 
gangen. På gulvet foran ham står et stearinlys, det eneste lys i rummet, og 
bag skæret fra den svajende flamme kan han se silhuetten af en person som 
en flakkende skygge. Personen står helt stille, og i korte glimt, når lyset ram-
mer rigtigt, aner han dyret, masken, og de kulsorte øjne. 

- Hvem er du? får han fremstammet. - Jeg har intet gjort ... du må forveksle 
mig med en anden. Det flår i brystkassen, når han forsøger at tale. Lungerne 
presser sig ud mod de dybe snit og sender et jag gennem hele kroppen. - Skal 
jeg ... Smerterne æder hans kræfter, og hans stemme svigter. - Skal jeg dø nu? 
Han lader hovedet falde ned for at hvile nakken. Stirrer på pølen af urin og 
savl og især blod på gulvet under sig. Der er for meget, ved han, alt for meget, 
derfor han er svag. Hans hjerne får ikke længere ilt nok. Intet blod til at trans-
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portere det rundt, kun lige akkurat nok til at holde ham i live lidt endnu, men 
ikke længe, kan han regne ud på de store dryp. 

- Jeg ber dig ... jeg har familie ... børn. Han forsøger at kigge rundt, men 
det gør ondt, når han drejer hovedet. Ved ikke, hvorfor han bliver ved med 
at håbe, at han har en chance. Hans sind kæmper desperat med tanken om, 
at det ikke er slut, før det er slut. Som om sindet ikke vil acceptere det uvir-
kelige. Døden er aldrig virkelig. Den er som noget, der kun findes på film, 
og noget der sker for andre. Syge og gamle, bander og soldater, men ikke 
for almindelige mennesker, ikke for ham.  

- Hvorfor siger du intet? Han ser op mod skyggen med masken. - SÅ SIG 
DOG NOGET! råber han af de sidste kræfter. Kan slet ikke genkende sin 
egen stemme. Den er tynd og skinger. - Hvem er du? 

Der kommer intet svar, blot det stirrende blik bag masken. Sorte afven-
tende øjne, som han har svært ved at afkode. 

* * * 

- Så hvad har vi? Jasmine kigger med hyppig frekvens op på uret. De røde 
digitale sekunder synes at skifte alt for hurtigt. 

- Stort set nada. Jan slår ud med hænderne. - Mand, hvid, midt i fyrrerne 
kunne det tyde på. Giver os meget lidt at arbejde med. 

Jasmine står helt stille med korslagte arme og ser tavst på ham. Han hader, 
når hun er tavs. Som når en ventilator pludselig slukker, og stilheden synes 
at standse tiden. Bedre når hun bare plaprer løs, så er hun mere forudsige-
lig. Han retter sig i stolen, klikker på laptoppen, zoomer lidt ind og ud på 
fotoet. - Altså baggrunden er meget mørk. Billedet er taget med blitz fra en 
oldnordisk mobiltelefon, det gir’ en blåhvid korona omkring offeret og ikke 
meget lys til omgivelserne. Det kunne ligne en lang gang, døre, kontorer, 
måske en arbejdsplads ... kontorbygning. 

- Jamen så er vi da allerede nede på sådan cirka en halv million lokationer. 
Vi skal bruge noget mere på manden. Hvem er han? Jasmine slår ud med 
armene. - Lisbet? 

- Scanningerne tager tid, ved du, og sandsynligheden for at vi har ham i 
systemet er jo også ... 

- Hvor lang tid? 
- Men det kommer jo an på, om et match er det første i kæden eller det 

sidste, så hvis ... 
- For pokker, kom nu. Jasmine knipser utålmodigt. 
- Op til femten minutter ... men der er blod i ansigtet på billedet, så det 

kan være svært for computeren at genkende. 
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- Jan, kan vi bede IT om at fikse billedet. Fjerne blodet. 
- Klart et forsøg værd. Giv mig lige to sek. 
- Og bed dem også om at blæse det op i stor. 
- Interpolere. 
- What ever, alle detaljer skal med. Der må være noget i baggrunden, der 

kan vise, hvilken virksomhed det er. Et logo, et navneskilt på en dør, en re-
fleksion i en rude, anything. 

Jan hamrer løs på laptoppen. Torben sidder med hovedet begravet i type-
modeller og adfærdsanalyser. Lisbet venter utålmodigt med telefonen på 
venstre øre. Klikker tvangsneurotisk med kuglepennen, indtil Jasmine sender 
hende et tiggende blik. Hun smider den demonstrativt på bordet og laver øjne.  

Jasmine gnider sig i ansigtet med begge hænder. Hun ved, at det hele er 
proforma, formålsløst, de når det ikke. Manden på billedet er stensikkert 
død, inden hendes kaffe er blevet kold, og ingen kan gøre en skid. Alligevel 
bliver de ved, det er sådan de arbejder, foregiver at tro på det vedholdende. 
Hun trækker vejret dybt og puster langsom ud. - Hvad med sporing? Jasmine 
ser igen søgende hele vejen rundt. 

- På beskeden til avisen? spørger Lisbet. 
- Nej, på din mor selvfølgelig. 
- Sorry! Lisbet ruller med øjnene. - Billedet er sendt fra en mobil. Avisen 

sendte den videre til os på mail. 
- Såe ... har vi nummeret? 
Torben vifter med en gul lap. - IT har allerede tjekket ... det er et taletidskort. 
- Klart, så ingen ID? 
- Nope, men de forsøger at lokalisere den via sendemaster og serverkald, 

den slags. Skulle give en god chance. 
Jasmine studerer sine ulæselige kragetæer på de to whiteboards. Har hun 

glemt noget? Det må have en eller anden betydning, tænker hun, at ger-
ningsmanden sender billedet til pressen. Hun vender sig igen mod teamet 
og peger på billedet på bordet. - Motivet må ligge i motivet. De ser alle sam-
men op. Afventer øjensynligt en uddybning af den krypterede sætning. - Det 
siger vel sig selv, hvorfor ellers overhovedet sende billedet. Gerningsmanden 
ønsker at fortælle noget, en besked, et statement. Enhver kan stikke en kniv i 
maven på sit offer, det sker ude på gaden hver lørdag nat, men hele denne 
her iscenesættelse, den har et specifikt formål. 

- Snittet på overkroppen, tænker du? 
- Ja, for eksempel. Det er i hvert fald præcis samme snit, samme mønster, 

som ved det første drab. 
- Kan det være noget religiøst? 
- Who knows, men jeg mener, hvorfor skulle gerningsmanden sende bille-

det midt under akten med risiko for at blive taget ... ikke at nå væk. 
- Nogle serieforbrydere ønsker jo at blive stoppet. Jan kigger kort op over 

brillen. 
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- Ikke ham her, han er først lige begyndt, siger Jasmine. 
- Så hvis gerningsmanden ikke ønsker at blive fanget, men tipper os alligevel 

helt bevidst, så kan det vel kun være fordi ... 
- At beskeden slet ikke er til os, svarer Torben ivrigt. 
- Eller til avisen, supplerer Jan. - Den er til nogle andre derude. Nogen der 

ved, hvad det her handler om.  
- De næste ofre måske? Jasmine holder hånden på panden. 

* * * 

- Vent lidt, siger Jan og skifter skærmbilledet på projektoren. - IT har givet 
os en foreløbig pejling. 

- Hvor præcist? spørger Jasmine. 
- Stadig meget usikkert, det er en roaming. Vi taler op mod en kvadratkilo-

meter ved Lautrupparken i Ballerup. Han åbner kortet og tegner en rød cirkel. 
- Ret stort erhvervsområde. 
- Ja, men det med kontorbygningen matcher da i hvert fald. 
- Og der er stort set ikke andet i det område. Jasmine går tættere på ende-

væggen og peger opgivende på de hundredvis af bygninger inden for 
cirklen. - Det vil tage os flere døgn at gennemgå ... er det deres bedste bud?  

- So far. Mobilen er tilsyneladende en gammel en af slagsen uden GPS. Der 
skal parres mange data. 

- Så vi har med en meget lavteknologisk gerningsmand at gøre? 
- Eller meget kvik måske.  
- Under alle omstændigheder ... vi skal have en patrulje derud. Jasmine 

nikker til Torben. 
- Yes, den ryger ind til Kommando med det samme, svarer han. - Hvad er 

instruksen? 
- Standby indtil videre. Bed dem tage nogle runder derude og holde øje 

med alt, der kan virke det mindste mistænkeligt. 
- Og med mistænkeligt mener du? 
- En kat der løber over vejen, hvad fanden ved jeg, anything. 
Jasmin begynder at gå uroligt frem og tilbage langs mødebordet. Kigger sta-

dig på det røde digitalur, der lige nu synes at blænde som et stoplys. - Fandens! 
bander hun og vender sig. - Lisbet, Jan, please, fortæl mig, at I snart har noget. 

- Venter på svar fra journalisten ovre på avisen, svarer Lisbet, mens hun 
taster på mobilen. 

- Okay ... og stadig ikke noget fra maskinen? 
- Den er på 76 procent. Intet match. 
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Jasmine spænder i knoerne og knækker begge pegefingre. Kigger over på 
Torben. - Er der overhovedet noget, vi kan bruge fra profilen? Du må snart 
have kogt den der suppeterning helt ind. 

Torben bider læberne sammen og sukker langsomt ud gennem næsebo-
rene. - Synes sgu den er svær. Noget må forbinde de to ofre, jeg kan bare 
ikke finde det. Det virker utænkeligt, at de skulle være tilfældigt udvalgte. 

- Der er intet tilfældigt over det her. 
- De er i hvert fald omtrent samme alder ... og alt andet på billedet er stort 

set identisk. 
- Hvad hvis ofrene rent faktisk kender hinanden? foreslår Lisbet. 
- Det er jo en mulighed, selvfølgelig. Jan nikker, læner sig tilbage i stolen 

og skubber brillerne op i panden 
- Som bør tjekkes ud, ikke? Jasmine ser spørgende på ham. 
- Hvordan ... altså på så kort tid? Han retter sig op igen. 
- Få fat i enken fra det første drab. Find ud af, om nogen af hans relationer 

er meldt savnet, forsinket, forsvundet, hvad ved jeg. Det er et forsøg værd. 
- Kan vi det? Jan ser overrasket på hende og derefter på de andre. - Jeg 

mener, det er kun en uge siden, at hendes mand blev ... 
- Nej du har ret, så er det bedre, vi viser hensyn og lader staklen der på 

billedet tørre ud. 
- Fair nok, men altså giver det mening? Der er sgu da ingen, der ringer til 

politiet, fordi manden er et kvarter forsinket til frikadellerne, vel. 
Torben og Jasmine ser tavst på hinanden. Hun ved, at de tænker det 

samme og slår opgivende ud med armene. Jan skubber brillen på plads og 
synker tilbage ned bag skærmen. 

* * * 

Erik Kragh vågner igen. Denne gang husker han drømmen. Et kvalmende 
tåget mareridt. Han gik nøgen gennem en flod af blodige afhuggede krops-
dele, indvolde, flåede ansigter og levende fostre, mens hans sjæl langsomt 
blev ædt nedefra. Lige nu håber han, at det her også blot er et mareridt, han 
vågner af om et øjeblik. 

Snittet over hans bryst er dybt nok til, at blodet ikke koagulerer, men bliver 
ved med at dryppe. Samtidig heller ikke dybere, end at han ikke dør med 
det samme, men forbløder langsomt. Tid nok til at angre. Døden venter 
tålmodigt, ved han, selvom formålet her alene synes at være lidelsen og yd-
mygelsen i sig selv. Dyret foran ham siger intet, ønsker intet, stirrer bare. 

Han tænker på sine børn og på Kirsten, at de skal miste ham, alle dem han 
efterlader. Han elsker dem, og de er afhængige af ham. De forventer, at han 
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er i deres liv, det var planen. Ikke det her, men et langt liv med familien. Det 
hele var lykkes, han var lykkelig sammen med Kirsten, og de havde gjort det 
godt. Skønne børn, velfungerende, Claes på sit drømmestudie på business, 
Cecilie lykkeligt forelsket. Hun har brug for, at han er der for hende, nu 
mere end nogensinde. Var han dog bare gået til tiden, havde prioriteret 
familien, købt italiensk vin. Det hele var kørt i stilling som altid. Kirsten går 
rundt derhjemme lige nu og tripper af forventning som et lille barn før ju-
leaften. Cecilie står og venter på stationen i mørket, forstår ikke hvor han 
bliver af. Claes glæder sig til at fortælle om al sin succes, gøre sin far stolt. 
Det hele skulle have været, præcis som det plejer. 

Han synker spyttet, der har samlet sig under tungen. Prøver at få kontakt 
med skyggen igen. - Vil du ikke nok lade være ... vil du ikke nok lade mig 
slippe? Det svider i øjnene. Presser fra halsen og op i øjenlågene. - Ikke for 
min skyld ... for mine børn ... min datter er gravid. De salte tårer blander sig 
med den metalliske smag af blod. Snot der løber. - For hendes skyld, jeg ber 
dig ... vil du ikke nok slippe mig. Hans stemme dirrer skrøbeligt, er svag og 
går over i en hvisken. Skal det her virkelig være hans æreløse exit? tænker 
han. Ikke i kamp, ikke med flag og fanfarer, ikke i et hændeligt trafikuheld 
og ikke ved Kirstens side, men her, savlende, tiggende og ydmyget. 

Han aner ikke hvor længe, han har hængt her. Måske er Kirsten allerede 
blevet urolig og har ringet til politiet. Vagten må også snart komme. Hvis 
han bare holder ud en time endnu, måske to. Han skal blot undgå bevæ-
gelse, trække vejret helt forsigtigt, så blodet drypper langsommere. Dyret 
foran ham virker bare så roligt. Som om hans skæbne allerede er afgjort for 
længst og tiden alene har til formål at forsinke det uafvendelige. Give ham 
et falsk håb som en sidste syre i såret. 

Han får løftet hovedet igen. - Jeg har penge, siger han. - Du må få, alt hvad 
jeg ejer, hvis du bare vil slippe mig fri. Ynkeligheden gør ham rasende, og 
han hader sig selv for at forsøge. Har jo allerede forstået, hvorfor det her 
sker, og at det ikke kan være anderledes. - Hvorfor siger du intet? 

* * * 

- Fandeme så. Lisbet klapper i hænderne, så det giver et sæt i Jasmine, der 
kortvarigt var svævet væk til en strandstol ved middelhavet med en jordbær-
mojito i hånden. - Der er et match! 

Jasmine ryger op af stolen. - På offeret? 
- Yes, journalisten fra avisen har lige skrevet tilbage. De har kørt deres egne 

arkiver igennem, og han syntes at kunne genkende ansigtet, og ... 
- Og? 



 
 
 

27 
 
 

- Ja, de fandt en artikel, de havde lavet for omkring fem år siden. En feature, 
som han kaldte det. Hun kigger rundt, som for at vise at hun ikke aner, hvad 
det er. - Any way, noget med hans passion for hestesport og arabiske fuldblods... 

- Et navn for pokker! råber Jasmine. 
Lisbet klapper i og tjekker beskeden fra journalisten på mobilen. - Altså, der 

er tale om en Erik Johannes Kragh. 
Jasmine knipser og peger på Jan. - Har du den? 
- Yes, Ellehøjen 12 i Værløse. 
- De har allerede haft fat i konen, fortsætter Lisbet. 
- Hvem har ... avisen? 
- Hun oplyste, at han stadig var på kontoret, da hun talte med ham for kort 

tid siden. At de skulle have gæster, og at han skulle være på vej hjem lige straks. 
- Alt det? 
- Åbenbart. Lisbet slår ud med hænderne.  
- Han er ejer af en importvirksomhed i Ballerup, supplerer Jan. - Scantrade 

i Lautrupparken. Noget med plastik. 
- Okay, det matcher pejlingen. Det er ham! 
- Og det kunne meget vel være kontoret, som vi ser på billedet. 
- Så kan vi roligt regne med, at dine venner fra avisen er der ude før os, 

siger Torben og nikker med løftede øjenbryn til Lisbet. 
Jasmine smækker sagsmappen i. - Er patruljen på plads derude? 
- Nærmeste vogn er syv minutter derfra. Torben kigger op på uret. 
- Godt, så få dem til at holde de forbandede journalister langt væk. De skal 

ikke ind, er det klart? 
- Yes mam. 
Jasmine sætter i fart og vinker Torben med. - Send adressen til min mobil, 

Lisbet, vi kan hente vigtige sekunder nu. Hun råber gennem afdelingen, 
mens hun får fat i sin jakke, bilnøgler og pistol inde fra skrivebordet. - Og få 
indsatstyrken af sted med det samme. Vi aner ikke, hvad vi kommer ud til. 

* * * 

Erik Kragh bider tænderne sammen og spænder i hele kroppen. Er fanget 
i dilemmaet mellem anger og ynkelighed. Han ved, at det de gjorde er util-
giveligt, og alligevel klamrer han sig til håbet om, at han kan slippe fri og 
vende tilbage til sin familie. At nogen vil redde ham, at døren om et øjeblik 
springer op, og kampklædte betjente vælter ind, kaster uhyret til jorden og 
tager ham med. Sletter alt det her fra verdens hukommelse og putter ham 
tilbage, hvor han kom fra, i familiens uvidende favn. Han er ussel, fordi han 
ikke vil stå til regnskab for sin synd, men i stedet ønsker at glemme det og 
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tror, at han kan se sin familie i øjnene igen. Det giver ham kvalme, at den 
stærkeste følelse i ham lige nu, på den yderste kant, er angsten for sit efter-
mæle. Vil de få det at vide? Vil de hade ham, når han er væk, hvis det kom-
mer frem. Vil den maskerede bøddel, der er kommet efter ham her, fortælle 
dem sandheden? Han vil hellere vælge tusinde års piskeslag i helvede, end 
den skam, der vil følge ham i døden, hvis hans børn får at vide, hvad han 
har gjort, og hvad han har været for et menneske. Det føles som en betæn-
delse, der gnaver i ham indefra og får hjertet til at hamre tungt mod inder-
siden af ribbenene, så de åbne sår begynder at dryppe alt for hurtigt. 

Han river og rusker hidsigt i remmene. - SLIP MIG! råber han. Remmene 
trækker i skuldre og hofter, så det føles, som om de bliver flået af. - Slip mig 
fri, dit svin! Snot og savl hænger ud af munden og næsen i en tyk tråd ned 
mod gulvet. Hans krop bliver slap. Ingen muskler kan tage fra længere, så 
knoglerne bryder mod huden. Han kæmper med de sidste kræfter for at 
presse ordene frem. - Jeg var kun femten år dengang ... jeg sagde, de skulle 
stoppe. Ordene kommer i små ryk, som hikke. Han var en anden, og han 
kunne have taget straffen dengang, men ikke nu. Han har forsonet sig med 
det og er blevet et bedre menneske. Det er ikke rimeligt, ikke nu. Har tiden 
da ikke helet? - Skal jeg bede om tilgivelse ... er det det, du ønsker? 

Skyggen bevæger sig for første gang og træder et skridt nærmere. To hæn-
der med plastikhandsker tager fat om hans hoved og løfter det op. Masken 
kommer helt tæt på, så han kan høre dyrets ånde bagved. De sorte øje stirrer 
på ham med et blik, han ikke kan bestemme. Er det had eller er det sorg? 
Det giver at sæt i ham, da en stemme pludselig taler. 

- Jeg ønsker intet af dig. 
- Men hvis jeg angrer? 
- Det er ikke op til mig at afgøre din skyld. 
- Min skyld? Erik spytter tråden af savl ned mod gulvet. Kniber øjnene sam-

men. - Min skyld for hvad ... jeg var jo kun ... hvem er det så op til? 
- Jeg stiller dig blot for den øverste dommer. 
- Jeg forstår ikke ... jeg fatter ikke, hvad du siger ... mener du Gud? 
Masken svarer ikke, men træder blot et skridt tilbage igen, ud af det flak-

kende lys. 
- Der er ikke nogen fucking gud, der kommer og reder mig, vel, råber Erik 

skingert. - Tror du selv på det? 
- Det er ikke min tro, du har brug for lige nu, det er din, svarer masken fra 

mørket. 
- Du er fucking syg, slip mig fri for helvede! Han rusker igen i remmene, så 

de skærer sig endnu dybere ind i kødet. Giver op og bider smerten i sig, 
mens snotten bobler ud af næseborene. Hans krop spjætter i små ryk. Han 
kan ikke kontrollere det. Kæmper for at fastholde billedet af dem, han el-
sker, men han er for svag. Kan ikke længere se deres ansigter for sig, har 
ikke kræfter til det og kan ikke fokusere. Han ønsker, at tanken om dem 
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skal være med ham hele vejen ind i døden, følge ham det sidste stykke, men 
han kan mærke, at de toner ud. Det er hans bevidsthed, der giver slip. 

Skyggen tjekker sin mobil og ser kort op igen. - Tiden er inde, siger stem-
men bag masken, inden det flakkende lys går ud og mørket overtager. 

* * * 

Lautrupparken, Ballerup 

Jasmine ser de blå blink foran bygningen på lang afstand. Patruljebiler, am-
bulancer og indsatsstyrken, alle er der. Hun og Torben er åbenbart de sidst 
ankomne til festen her. Lennart, indsatslederen, vinker dem over til højre 
for udrykningskøretøjerne, hvor de kan parkere. Desværre er det også her 
de to journalister fra Morgenavisen er blevet henvist til. Henning, ham der 
modtog fotoet til at starte med, og hans fotograf, er klar på aftrækkeren som 
en revolvermand ved daggry. Jasmine har knap fået foden ud ad døren, in-
den de er over hende. 

- Har I noget signalement af gerningsmanden? 
Jasmine undviger kameraet med håndfladen og styrer direkte mod Lennart, 

der venter ved hovedindgangen. 
- Er han stadig i live derinde? råber Henning, mens han iler efter. - Sidste 

gang kom I jo også for sent. 
Jasmine er lige ved at lade sig provokere og bide på, men hun besinder 

sig. Æder det og fortsætter i øget tempo. De har med sikkerhed ikke lækket 
til andre medier, da alt i den verden jo handler om at have historien for sig 
selv. De mener til gengæld, at de har en form for særlig adgang til politiet, 
eftersom det er dem, morderen har udvalgt som kommunikationskanal. 

- Vi ved jo allerede, at han er familiefar. Kone og to voksne børn. Er de 
blevet informeret? 

Så fik han hende alligevel. Hun standser op. Presser læberne sammen, og 
spænder i knoerne. Kan høre, at han har indhentet hende og vender lang-
somt rundt. Stirrer et øjeblik på ham. - Henning. Hun ved, at langsom tale 
gør ens ord tungere, og lige nu skal de veje som et containerskib. - Jeg kan 
naturligvis ikke forbyde dig at skrive historien, men lad mig sige dig to ting. 
For det første, så kan du godt glemme alt om at komme ind og tage billeder. 
Det kommer ikke til at ske. Og for det andet ... Hun træder helt tæt på ham. 
- Så garanterer jeg dig, at du slet ikke har kognitiv kapacitet til at forestille 
dig de konsekvenser, det vil få, hvis du smækker det der foto på forsiden i 
morgen. I viser kraftstejlemig familien det minimum af respekt, got it! 
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Henning ser ud til at ville indvende noget, men fortryder øjensynligt og 
nikker modvilligt. Han ligner mest et forurettet barn, der er blevet smidt i 
seng lige før julegaverne. Jasmine sikrer sig, at beskeden har bundfældet sig, 
ryster på hovedet og dykker under afspærringsbåndet. Torben sender hende 
et skævt smil. Hun ved, at han er ved at eksplodere indvendig for ikke at 
skraldgrine. 

Lennart kommer dem i møde på trappen og følger dem ind i forhallen. - Vi 
har lagt en ring omkring bygningen på en kilometer og sendt en intern efter-
lysning ud. 

- Er det nok? Jasmines spørgsmål er helt retorisk, hun kender svaret. 
- Det er nok til at kræve stort set al mandskab, vi har til rådighed. 
- Jamen, det er da betryggende. Hun ved godt, at det ikke er helt fair, og 

hun fortryder med det samme. Lennart er sådan en, der altid er god at have 
ved hånden, når en dør skal sparkes ind og en bygning stormes. Tror ikke, 
han er typen, der er til lange snakke over et glas rosévin, tænker Jasmine, 
men hans loyalitet og pålidelighed er mejslet i granit. Ligesom hans skuldre 
og brystkasse. 

- Vi har clearet hele bygningen, så I kan gå op nu. Det er på anden sal.  
Torben og Jasmine trækker i hver deres dna-dragt og tager trappen op, da 

elevatoren er spærret for tekniske undersøgelser. Jasmine begynder at ryste 
indvendig ved tanken om det, de er på vej op til, og hun skal koncentrere 
sig for at bevare fatningen. Lige nu, tænker hun, giver den rå version af 
Lennart en kærkommen følelse af tryghed. 

En betjent spærrer adgangen ved fordelingsgangen oppe på etagen. Jas-
mine hiver politiskiltet frem. - Jasmine Faurskov. Efterforskningsleder hos 
Københavns Politi. 

Han nikker høfligt og træder til side. - Det er lige nede ad gangen. Hans 
blik virker usikkert. - Men jeg skal nok advare jer. 

- Jeg har set en del, don't worry, svarer Jasmine. 
- Jeg tror nu alligevel, at det vil ... 
Jasmines mobil ringer, og hun kan se, at det er nummeret fra plejehjem-

met igen. Pis os. Gad vide, om det måske er mere alvorligt med hendes mor 
denne gang? Må hellere få ringet, så snart hun er færdig her. Hun nikker 
fraværende til betjenten og svinger om hjørnet ind til Scantrade Shipping. 
Standser brat op ved siden af Torben. Det lamslående syn, der møder hende 
cirka tyve meter længere nede ad gangen, serveres med en fortættet stank 
af urin og varmt blod. Den nøgne blege krop er spændt ud en meter over 
gulvet. Arme og ben er strakt mod de fire verdenshjørner. Spændremmene 
er fastgjort til dørhængslerne på hver side af gangen, og dryppene fra de 
åbne flænger over brystet har dannet en sortrød sø på gulvet. Han hænger 
som et slagtesvin, nøjagtig som på billedet, nu pludselig bare meget virkeligt. 
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- Jøsses, udbryder Jasmine og træder et halvt skridt baglæns. Lader kulde-
gysningerne brænde af under huden, inden hun fortsætter langsomt fremad 
igen, mens hun trækker sine plastikhandsker på. Rækker Torben et par.  

- Sgu da godt, det var os, der fandt ham sådan her og ikke konen eller en 
af børnene. Torben tager imod handskerne. 

De to betjente, der var først på stedet, sidder begge sammensunkne op ad 
væggen, den ene med ansigtet gemt i hænderne. Venter blot på at kunne 
afrapportere og så ellers komme ud herfra i en allerhelvedes fart. Tilbage til 
en simpel hverdag med husspektakler og bandeskyderier. De rejser sig, da 
de får øje på Jasmine og Torben. 

- Han var stadig varm, da vi ankom, siger den ene betjent, og kæmper tyde-
ligvis med at undertrykke kvalmen. 

- Nærmest, som om vi nåede hans sidste udånding, tilføjer den anden, der 
også er svært betynget. 

Jasmine nikker og kigger rundt, mens hun forsøger at finde en indre ba-
lancetilstand. Kan ikke lade sig påvirke af det visuelle. Det er, hvad det er. 
Hendes opgave er alene at finde svar, ikke at forholde sig til, hvorfor Vor 
Herre har skabt verden så fucked up. - Og ingen spor af gerningsmanden? 
spørger hun. 

- Spor må I tale med teknikerne om. Betjenten nikker over mod de to, der 
er i gang omkring offeret. Teknikerteamet har belejret hele bygningen. Alt 
bliver penslet, belyst og puttet i poser ned til mindste atom. 

- Så han var long gone, da I ankom, hører jeg dig sige? Jasmine sukker træt. 
- Korrekt. 
- Overvågningskamera? 
- Ingen, desværre. 
- Uden for? 
- Heller ikke. 
- Hmm ... pis os. Vidner? 
- De to, der var i nærheden af bygningen, er afhørt. De har ikke set noget. 
- Storartet. 
Jasmine kigger igen søgende rundt. Det synes, som om gerningsmanden 

ikke har efterladt andet end offeret, og så de nanospor, som teknikerne for-
håbentlig kan finde. Virker gennemtænkt og veltilrettelagt om end sygt.  

- Hvad med masken? spørger Torben, mens Jasmine er væk i sine spekula-
tioner. 

- Den sad på, da vi fandt ham, svarer betjenten. - Vi har intet rørt. 
- Jasmine ser på Torben. - Den var ikke på billedet. 
- Gerningsmanden må have givet ham den på bagefter så. 
- Endnu et statement måske. 
Jasmine takker de to betjente og sender dem af sted. Hjem og skrive rap-

porten, inden de kan holde fyraften med fødderne oppe og en genudsen-
delse af Hammerslag. 
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- Var det meningen, tror du? spørger Torben. 
- Om hvad var? 
- At han næsten var i live? 
- Helt sikkert. 
- For at vi skulle tro, vi havde haft en chance? 
Jasmine trækker på skuldrene. - Overlad lommefilosofien til akademi-

kerne, vi skal bare fange ham, alright. 
En af teknikerne kommer over til Jasmine og Torben. - Vi fandt denne 

her. Han rækker en mobiltelefon pakket i forseglet plastikpose. - Den er låst, 
såe ... 

Jasmine rækker den videre til Torben. - Får du den ind til IT.  
- Den er låst med fingeraftryk, uddyber teknikeren. 
- Det kan de vel hurtigt ordne. Tænker ikke, vores ven der vil gøre mod-

stand. Hun nikker over mod offeret.  
Torben vender posen med mobilen i hånden. - Det kræver alligevel en 

dommer ind over. Du ved, hvordan det er.  
- Det kan vi ikke vente på. Send den til IT, så tager jeg mig af resten. 
- Yes mam. Torben stikker den i lommen. 
Da alle formaliteterne efterhånden er gennemspillet, får Jasmine og Tor-

ben endelig tid til at se nærmere på det, det hele handler om, offeret, som 
i mellemtiden er blevet frigjort fra spændremmene og sænket ned på gulvet, 
hvor han er ved at blive pakket ind i plastik. 

- Kunne tyde på et seksuelt motiv, siger Torben. 
- Seksuelt? 
- Han er nøgen. Skamferet. 
- Du mener som hævn for noget? 
- Måske. En krænkelse, voldtægt, den slags. 
- Og det forrige offer så? 
- Vel det samme. En der rydder op. 
- Du har set for mange film. 
Jasmine går nogle skridt bag om offeret og standser. - Vi skal have afhørt 

alle ansatte, vagter, rengøring, what ever. Alle, der har sin gang her. Hun fort-
sætter op langs siden, mens hun betragter det blege, drænede legeme. - Og vi 
skal vide, hvem han har været i kontakt med op til dette øjeblik.  

Torben har hevet notesblokken frem og grifler løs. - Hvad med adgangs-
systemet? 

- Også det, ja. Find ud af, om nogen mangler sit adgangskort, og find ud 
af, hvem de har været i kontakt med de sidste to hundrede år. 

- Tænker du, at det kan være en intern? 
- Absolut no way. Det ville jo heller ikke give mening i forhold til det forrige 

drab. Jasmine standser ud for offerets hoved og bliver stille. Hun knæler, 
lukker øjnene og mumler for sig selv. - Herre, giv ham den evige hvile og lad 
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det evige lys lyse for ham. Hun åbner øjnene igen. Laver korsets tegn over 
brystet. - Amen. 

Torben ser forundret på hende. Forstår hende ikke, men har vænnet sig til 
det. Hun gør det hver gang, og han har hverken mod eller lyst til at kommen-
tere på det. Foregiver at ignorerer det. - Gerningsmanden har haft god tid, 
siger han i stedet, da Jasmine har rejst sig op. - Rigtig god tid. 

Hun sunder sig et øjeblik og nikker. - Må have vidst, at vagten først kom-
mer omkring midnat. 

- Og at vi er mindst en halv time om at regne den ud. 
- Det ved vi nu. Næste gang er vi nødt til at være to skridt foran. 
- Næste gang? 
- Der kommer flere, tro mig. 
- Så hvordan kan vi ... 
- Det her har krævet en hel del planlægning, afbryder hun. - Vores gernings-

mand er med sikkerhed syg, men også begavet. Vi får brug for en opgradering. 
- En opgradering? 
- Til at knække denne her profil, jeg har aldrig oplevet noget lignende. 
- Nogen speciel i tankerne? spørger Torben. 
- Nok ret speciel, ja. Jasmine trækker plastikhandskerne af og stikker dem 

i jakkelommen. 
- Du mener Peter Storm? Torben presser læberne sammen og løfter øjen-

brynene. 
- Han tænker anderledes end os, og måske kan han vende vrangen ud på 

tingene, det plejer han. 
- Uden tvivl, men ... altså han endte sgu da som en narkoman dernede i 

Sydafrika eller hvor pokker det var og blev reddet af en eller anden trold-
mand ude i junglen? Jeg tænker bare, at det måske ... 

- En shaman. 
- Hvad? 
- Ja det var en shaman, der reddede hans liv, har han fortalt. 
- Præcis, kan du ikke se det? 
- Har du da nogen bedre forslag? Jasmine ser spørgende på Torben. Han 

ryster på hovedet med rynker i panden. - Tænkte jeg nok. 
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Vil du læse mere? 
 
Blev du grebet af historien, og vil du læse mere, så kan du købe bogen 

enten som paperback eller som e-bog på forfatterhuset.dk/ondt-fodes. 
Den sælges også på de fleste andre bogportaler, kan findes på biblioteket 

samt på streamingtjenester. 
 

God læselyst. 
 

De bedste hilsener 
 

Morten Bracker 


