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Døren er åben!

Bladene rislede i luften over dem. Skoven duftede af 
friske, lysegrønne blade, der omgav det meste af den 
smalle skovsti, de gik på. En flok sommerfugle legede 
i luften, og et par fugle havde travlt med at bygge en 
rede af små kviste.
 Sebastian sparkede til en sten, der lå på jorden. 
Den fløj hen over skovbunden og ramte foden af en 
træstamme med et højt dunk. Han nikkede tilfreds 
og forestillede sig, at han netop havde scoret et vig-
tigt mål for fodboldlandsholdet. Den slags forstillede 
han sig tit, og på den måde havde han vundet mange 
verdensmesterskaber og pokalturneringer i sit fiktive 
fodboldunivers. 
 Sebastian gik på stien sammen med sin tante Ketty 
og sin gode klassekammerat Vigga. De var på vej hen 
til Adam, der var opfinder og en af Kettys gode ven-
ner. Han boede i et gammelt vandtårn i udkanten af 
den skov, hvor Ketty også boede. 
 - Godt ramt! Vigga nikkede anerkendende.
 - Det er da nemt nok, pralede Sebastian.
 - Kan du så også gøre sådan her? Vigga samlede en 
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sten op fra jorden, lavede et hurtigt svirp med hånd-
leddet og ramte en halvrådden træstub, der stak op af 
jorden lidt længere fremme ved kanten af skovstien.
 - Ja da! Sebastian udså sig en sten, lukkede det ene 
øje for at sigte og kastede stenen med fuld fart gennem 
luften. Den strøg lige forbi træstubben.
 - Aaargh! udbrød han.
 - Nå, det var nok sværere, end du havde regnet med? 
Vigga smilte overlegent, og tante Ketty lo kærligt. 
 Sebastian og Vigga var tit sammen med Ketty og 
Adam; faktisk havde de en klub sammen. En filosofi-
klub. De mødtes engang imellem for at filosofere - el-
ler tænke - over forskellige spørgsmål; for eksempel om 
man egentlig må lyve, og hvad en god ven er. Men også 
om anderledes spørgsmål som: Findes der en mening 
med livet? Har vi mennesker en sjæl? Hvad er mest vig-
tigt i vores liv, og hvordan skal vi leve? - Filosofi hand-
ler om at undre sig. Undre sig over livet. Som når man 
står alene og kigger op på en klar stjernehimmel og 
tænker over, hvem man egentlig er, sagde Ketty altid. 
Det syntes Sebastian var ret fedt. Faktisk kendte han 
mange, der overhovedet ikke tænkte over livet. Og det 
var især de voksne, der ikke kunne finde ud af det. 

 I dag var det lørdag, og Sebastian besøgte tante 
Ketty, fordi hans forældre var på arbejde - det var 
de tit om lørdagen. I det hele taget arbejdede de rig-
tig meget. Det var også det, de talte mest om. Nogle 
gange føltes det som om, at Sebastians forældre ikke 
kunne tale om andet end deres arbejde. Måske var det 
derfor, han så godt kunne lide at være sammen med 
Ketty og Adam. De var i hvert fald ikke særlig vok-
sen-agtige, fordi de var nysgerrige og stillede en masse 
spørgsmål, hvis der var noget, de ikke forstod.  
 Sebastians forældre stillede aldrig rigtig nogen 
spørgsmål - slet ikke om meningen med livet eller 
sådan noget - det virkede som om, de udmærket var 
klar over alting. 
 - Den her vej har jeg nok gået tusind gange, pro-
klamerede Ketty, mens hun i én bevægelse pegede 
både bagud og fremad. 
 - Har du virkelig besøgt Adam så mange gange? 
spurgte Vigga. 
 - Tusind gange, siger du? spurgte Sebastian skep-
tisk, mens han betragtede sin tante Ketty. 
 - Hvis vi nu siger, at jeg har besøgt ham hver dag i 
ét år. Så har jeg gået turen 365 gange. Allerede efter tre 
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år har jeg gået turen over tusind gange. Og vi har jo 
faktisk boet herude i ret mange år efterhånden, så jeg 
har helt sikkert gået her mange gange, sagde Ketty.
 - Nå ja, det har du ret i, nikkede Sebastian og 
tænkte sig om. Kettys grå, krøllede hår stod ud til 
alle sider. Hun havde nogle klare, smilende øjne, der 
gjorde én i godt humør. Hun havde en stor, lilla kjole 
på med et orange mønster. Der var i hvert fald ingen 
fare for, at hun blev væk i skoven, tænke Sebastian og 
grinte for sig selv. Han vidste egentlig ikke, hvor gam-
mel hun var. Måske 70 år. Eller mere. Hun havde en 
del rynker omkring øjnene og på halsen. Han var selv 
12 år. Han regnede ud, at Ketty nok var næsten seks 
gange ældre, end han var. Var hun så også seks gange 
klogere, end han var? Det ville hun sikkert ikke selv 
mene, men det syntes Sebastian faktisk, at hun var. 
 - Hvorfor er det egentlig, han bor i det der vand-
tårn? spurgte Vigga. Hun havde sat sit mørke hår op 
i en knold i nakken. Sebastian syntes, at hun så me-
get ældre ud, når hun havde håret sat op. Hun havde 
en gul t-shirt på, der stod i skarp kontrast til hendes 
mørke hud. 
 - Tja, hvorfor gør han egentlig det? funderede 

Ketty. Han elsker jo at opfinde ting, måske får han 
flere gode ideer, når han bor deroppe. 
 - Og så kan han også have plads til sin store stjerne-
kikkert, indskød Sebastian. 
 De drejede til venstre ved et stort egetræ, der stod 
majestætisk ved en lysning i skoven. Det udstrålede en 
form for autoritet, som om det sagde »Jeg er skovens 
konge.« Ketty havde engang fortalt, at det var flere 
hundrede år gammelt. Sebastian syntes, det var vildt, 
at et træ kunne blive meget ældre end mennesker. 
 - Hvis træer kunne huske, ville de kunne fortælle os 
alt muligt om, hvad der var sket for mange hundrede år 
siden, tænkte Sebastian, da de gik forbi  egetræet.
 - Kom! Hvem når først hen til den træstamme,  der 
ligger derhenne? råbte Vigga pludselig, og inden Seba-
stian kunne nå at reagere, spurtede hun hen mod en 
træstamme, der lå tværs over stien et stykke længere 
fremme. Sebastian begyndte at løbe, men var  allerede 
kommet langt bagefter. Vigga løb hurtigt. Hendes 
lange, slanke ben bevægede sig let hen over jorden, og 
hendes krop vippede elegant fra side til side. Han ville 
egentlig gerne indhente hende, men på den anden side 
kunne han godt lide bare at se på hende, mens hun 
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løb. De havde været de bedste venner i mange år ef-
terhånden – alle i klassen troede, at de var kærester. 
Det nægtede Sebastian altid og sagde, at det var de i 
hvert fald ikke. Han vidste egentlig ikke, hvorfor han 
sagde det, for han kunne måske godt tænke sig at blive 
kæreste med Vigga. Hun var jo både sød og rigtig flot. 
Og han kunne også mærke, at han fik et stik i maven, 
når hun talte med andre drenge – så blev han jaloux, 
selvom han ikke ville. Det var ikke en rar følelse, men 
han kunne bare ikke styre den; det var en følelse, der 
strømmede gennem ham, uden at han kunne kontrol-
lere den. Men han vidste bare ikke rigtig, hvad det 
ville sige at være kærester. Skulle man så til at holde 
i hånd og kysse og sådan noget? Og hvordan spørger 
man, om man vil være kærester?
 Vigga nåede først hen til træstammen og hoppede 
let og ubesværet op på den. Hun tog triumferende  ar-
mene op over hovedet. 
 - Verdens hurtigste pige! 
 - Du tyvstartede! Og jeg har også den her rygsæk 
på, grinede Sebastian, der kom susende op på træ-
stammen og stillede sig bag hende. Bagved kunne de 
se Ketty vinke til dem. 

 - Hun er da ret nem at finde i skoven i den kjole, 
hvá ? sagde Vigga med et smil. 
 - Jeg tænkte præcis det samme lige før! nikkede 
Sebastian. Han stod ret tæt på Vigga og rørte næ-
sten hendes nakke med næsen. Hun duftede af laven-
del. Han skulle lige til at sige til hende, at hun duftede 
godt, men i samme øjeblik hoppede hun ned fra træ-
stammen og løb hen mod Ketty. Sebastian så på hende 
og løb efter hende. 

Lidt senere stod de foran Adams vandtårn. Det var en 
gammel otte-kantet murstensbygning. Tårnet var lige så 
højt som et fireetagers byggeri, men meget smallere. 
 - Hov, døren er åben! Det plejer den da ikke at 
være, mumlede Ketty. 
 De trådte ind i vandtårnet. Langs væggen snoede 
en trappe sig op mod toppen, så det lignede det ind-
vendige af et sneglehus. 
 - Hallo! Adam? råbte Ketty bekymret. Det rungede 
i hele tårnet. 
 - Jeg er heroppe, Adam stak sit hoved ud for en-
den af trappen, man kunne lige skimte hans skaldede  
hoved og runde briller. - Skynd jer, der er sket noget 
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forfærdeligt! Adams stemme hvirvlede rundt i opgan-
gen og ramte deres ører som en spøgelsesagtig lyd. 
 - Noget forfærdeligt! gentog Vigga og spærrede  
øjnene helt op. 
 Sebastian sank en klump i halsen; hvad mon der 
var sket? 
 - Vent på mig! gispede Ketty, der slet ikke kunne 
følge med Vigga og Sebastian, som sprang i fuldt ga-
lop op ad trappetrinene. 
 

En helt særlig ting 

Da de trådte ind i Adams lejlighed i toppen af vand-
tårnet, fik de et chok: Alt var blevet endevendt, og ting 
fra reolerne var blevet kastet ned på gulvet, papirer lå 
og flød, kasser var blevet tømt for indhold; bøger, mø-
trikker, batterier og ledninger fyldte det meste af gul-
vet i ét stort rod. 
 - Jamen, hvad i alverden er der sket? udbrød Ketty, 
da hun omsider kom op ad trapperne. 
 - Der har været indbrud! Jeg er lige kommet hjem 
efter en tur i skoven, og det så sådan her ud, da jeg 
kom ind ad døren. Jeg har ringet efter politiet, der er 
på vej, forklarede Adam. Han så forvirret omkring sig 
og rystede på hovedet. Han tog sine runde briller af og 
pudsede dem i sin fløjlsjakke, som om han ikke rigtig 
troede på, hvad han så, og at det hele ville ændre sig, 
hvis han pudsede sine briller. 
 - Indbrud? Det er da skrækkeligt, sagde Ketty og så 
sig omkring. 
 - Hvad har de taget? ville Sebastian vide, han fik 
øje på Adams computer, der lå på gulvet, der var en 
revne tværs hen over skærmen. 
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 - Den er gået i stykker! udbrød Vigga. 
 - Det er nu ikke det værste, sagde Adam med et 
dybt suk og holdt nogle papirer frem for sig, der var 
revet midt over.  - Det her er mine tegninger af kom-
mende opfindelser, dem har de revet over og ødelagt. 
 - Det er jo en katastrofe! Hvor er det frækt! Ketty 
rystede på hovedet. 
 - Så der er nogen, der har villet ødelægge dine op-
findelser? Og hvorfor har de ikke taget nogle af alle de 
her ting? Sebastian tog forsigtigt computeren op – der 
var også en flænge i tastaturet, det så ud som om, no-
gen havde sprættet det op med en kniv. 
 - Næh, jeg tror nu godt, jeg ved, hvad det er, ind-
brudstyvene har været ude efter, sagde Adam hemmelig-
hedsfuldt. Og nu er det på tide, at jeg viser det til jer. Han 
pegede hen mod en kaktusplante, der stod i en krukke. 
 - Er de ude efter en kaktus? spurgte Vigga og så 
mistænksomt på Adam. 
 - Det er på tide, de får det at vide, sagde Ketty ind-
forstået og nikkede til Adam. 
 - Prøv at se her, Adam skubbede forsigtigt planten 
til side og nikkede ned mod gulvet, hvor der sad en 
lille gylden ring i gulvbrædderne. 

 - Hvad er det? spurgte Sebastian. 
 - Er det et hemmeligt rum? sagde Vigga og spær-
rede øjnene op. 
 Adam nikkede og hev i ringen med sin pegefinger, 
et lille udsnit af gulvbrædderne løftede sig op og et 
lille, mørkt rum kom til syne under dem. 
 - En hemmelig lem, sagde Sebastian overrasket. 
 Adam stak hånden ned i hullet og hev en mørk 
trækasse op. Han satte sig på knæ, så de alle kunne se, 
mens han langsomt åbnede kassen. Inden i lå en gam-
mel pistol. 
 - Er den ægte? hviskede Vigga. Adam nikkede. 
 - Er det den, de ledte efter? spurgte Sebastian. 
 Og mere nåede han ikke at sige, før nogle blå blink 
pludselig spejlede sig i vinduerne. 
 - Det er politiet! udbrød Ketty. 
 Adam så forskrækket op og skyndte sig at lægge 
pistolen tilbage og lukke lemmen. De kunne høre be-
tjentene stige ud af bilen og banke på døren nede for 
enden af trappen. Adam forsøgte at få sin finger ud af 
den lille guldring, men den sad fast; hans pegefinger 
var ikke til at få ud. 
 - De kommer! Skynd dig! sagde Sebastian. Men  
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pegefingeren ville ikke ud. I stedet begyndte den bare 
at blive mørkerød ude i spidsen. 
 - De er på vej op ad trapperne, sagde Ketty. Adam 
satte sig på knæ og brugte hele overkroppen til at 
trække i fingeren. Nu kunne de høre politiet komme 
nærmere trin for trin lige ude foran. 
 - Vent! Ketty fik øje på en flaske med cykel-olie på 
gulvet, hun hældte hurtigt nogle dråber på fingeren, 
og netop som to betjente trådte ind i rummet, gled 
Adams finger ud og lemmen faldt i ét med gulvet. 
Han rejste sig roligt op. 
 - Godaften! Er det her, der har været indbrud? 
sagde den ene betjent, en yngre bredskuldret mand i 
uniform og med store bakkenbarter. 
 - Ja, det er mig, der har ringet. Adam gik over til be-
tjenten og hilste, mens han tørrede olien af fingeren med 
sit lommetørklæde. - Der har været indbrud, jeg ringede 
til jer med det samme. Mine venner er lige kommet på 
besøg, Adam pegede på Ketty, Vigga og Sebastian. 
 Betjenten nikkede kort til dem og hev sin notes-
blok frem. 
 - Og har du umiddelbart noget overblik over, hvad 
der mangler? 

 - Det ser ikke ud til, at de har taget noget. Men de 
har ødelagt min computer. 
 - Hm, altså bare hærværk, mumlede betjenten og 
skrev løs på sin blok. Den anden betjent, en kvinde 
med en lang, lys hestehale, der stak ud under kasket-
ten, kiggede undersøgende omkring i rummet og på 
alle tingene, der lå hulter til bulter. 
 - Er I familie? spurgte hun Ketty. 
 - Ja, vi er ... eller vi er venner, og det her er min 
nevø. Og hans skolekammerat. Jeg passer dem i dag, 
sagde Ketty forfjamsket og pegede på Sebastian.  
Betjenten fik øje på noget henne ved fordøren. 
 - De har brudt døren op med et koben, sagde hun 
og pegede på dørkarmen, hvor træet var helt flosset 
ved låsen. 
 - Det skal vi have undersøgt for fingeraftryk, sagde 
betjenten med blokken. 
 - Gad vide, hvad indbrudstyvene var på jagt ef-
ter, sagde den kvindelige betjent og gik langsomt over 
mod Sebastian. Hun så sig søgende omkring. Seba-
stian mærkede en sitren i kroppen, han rykkede sig 
langsomt og ubemærket hen over gulvet, så han stod 
oven på den lille guldring. Bare hun nu ikke så det 
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hemmelige rum! Kunne hun mon mærke på Seba-
stian, at han prøvede at skjule noget? 
 - Min kollega vil lige undersøge stedet. Imens kan 
vi tale om, hvornår og hvordan du fandt ud af, at der 
har været indbrud, sagde den mandlige betjent. Adam 
nikkede og begyndte at fortælle historien igen. Den 
kvindelige betjent gik tilbage til fordøren og kiggede 
på karmen. Sebastian åndede lettet op, men blev stå-
ende helt stiv på gulvlemmen med Vigga ved sin side. 
 
Betjentene var der i over en time. De undersøgte, 
hvad der var blevet revet ud af skufferne og reolerne, 
og hvor der var sat fingeraftryk, der skulle undersø-
ges nærmere. Politiet forklarede, at de ville skrive en 
rapport og undersøge, om der havde været nogen, der 
havde set mistænkelige personer i området omkring 
det tidspunkt, indbruddet blev begået. Sebastian fulg te 
dem intenst med øjnene og turde ikke bevæge sig. Be-
tjentene blev endelig færdige. De nikkede og ønskede 
en fortsat god aften. 
 Først da de kunne høre politibilen starte og køre af 
sted i gruset, turde Sebastian bevæge sig igen. 
 - Var du nervøs? spurgte Vigga. 

 - Helt vildt, nikkede Sebastian. 
 - Også mig, sagde Vigga. 
 - Vi skylder jer en forklaring. Nu skal I høre, Adam 
gik hen til gulvlemmen igen, åbnede den og hev træ-
kassen op. Han trak forsigtigt pistolen frem. Den var 
stålgrå med et brunt skæfte. På skæftet var der nogle 
små furer, så man kunne holde bedre fast. For enden 
af pistolløbet sad et sigtekorn. - Det her er en helt sær-
lig pistol. Det er en pistol fra Anden Verdenskrig – 
den har min storebror haft. Han døde under krigen, 
men jeg fik pistolen, og har gemt den godt, for der er 
mange, der vil have fat i den. 
 Vigga og Sebastian stirrede intenst på pistolen. 
 - Jeg har engang set en film om Anden Verdens-
krig, sagde Sebastian. - Det var dengang Tyskland var 
i krig med det meste af verden. 
 - Varede den ikke fra 1940-1945? Vigga kneb øj-
nene sammen og tænkte. 
 - Jo. Det var en forfærdelig tid. Der blev dræbt 
mange millioner mennesker, Ketty rystede på hovedet 
og fik et trist udtryk i ansigtet. 
 - Må jeg prøve at holde pistolen? spurgte Seba-
stian forsigtigt. Adam rakte ham pistolen, Sebastian 
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spændte alle sine muskler i armen, for den var meget 
tungere, end han troede. 
 - Krige gør, at man bliver helt ked af det på menne-
skets vegne, sagde Adam. - Kan du mærke, hvor kold 
og tung og modbydelig sådan en pistol er? 
 Sebastian syntes egentlig, at den var lidt sej. Men 
han kunne også godt mærke, at den var kold og ube-
hagelig på en måde på samme tid. Og så var den 
også større, end han havde regnet med. Det var 
kun lige med nød og næppe, han kunne holde om 
skæftet og holde pegefingeren rigtigt på aftrække-
ren samtidig. Han løftede pistolen mod vinduet 
med begge hænder og sigtede på en fugl udenfor; 
ka-boom! Den ville have været død på stedet, hvis 
han havde skudt nu. 
 - Det var Adolf Hitler, der bestemte i Tyskland 
dengang under Anden Verdenskrig, var det ikke? 
spurgte Vigga. 
 - Jo, nikkede Ketty. 
 - Men var det hele verden, der var i krig dengang? 
spurgte Sebastian og gav pistolen videre til Vigga. 
 - Det var det næsten. Både USA, England, Rusland 
og mange andre lande var med i krigen. Og Japan  

var på Hitlers side og angreb Kina, og derfor var Kina 
også med, forklarede Adam. 
 - Men hvorfor var de overhovedet i krig? 
 - Fordi Hitler og tyskerne angreb deres nabolande, 
også Danmark. Hitler var leder af nazist-partiet, og 
nazisterne mente, at tyskerne havde en særlig ret til at 
eje det hele. De kunne heller ikke lide folk, der var an-
derledes. De mente, at alle, der ikke tilhørte den hvide 
race skulle smides ud af landet, bo i forfærdelige ar-
bejdslejre eller slås ihjel. 
 - Mente de, at folk skulle dø, bare fordi de var an-
derledes? Sebastian havde godt hørt om det, men tro-
ede alligevel ikke helt på det. 
 - Man tror det næsten ikke, men ja, det var, hvad 
han mente, sagde Ketty, der tog et par dybe indåndin-
ger for at få vejret igen. - Så nazisterne jagtede alle, der 
var anderledes; handicappede, udviklingshæmmede, 
homoseksuelle, romaerne og jøderne. 
 - Men hvorfor var folk i Tyskland overhovedet 
vilde med ham Hitler og de nazister der? Vigga trak 
spørgende på skulderne og gav pistolen tilbage til 
Adam. 
 - Det er et godt spørgsmål. Ét svar er, at der var 
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mange fattige i Tyskland dengang, og det skabte uro 
i landet. Tyskerne havde ikke altid været fattige, så nu 
syntes de, at nogen havde taget deres rigdom og gode 
liv fra dem. Hitler blev populær, fordi han lovede, at 
folk igen kunne få mad, et job og et ordentligt liv – og 
så beskyldte han dem, der var anderledes, for at være 
skyld i fattigdommen. Og når folk er fattige, bliver de 
nogle gange desperate og handler ufornuftigt. Derfor 
er det altid farligt, hvis mange bliver fattige i et sam-
fund. Det skaber vrede og had, og det kan føre til krig, 
sagde Ketty. 
 - Men hvorfor har du så den der pistol nu? 
spurgte Vigga. 
 - Det er en længere historie ... Adam nåede ikke at 
sige mere, før Ketty afbrød ham. 
 - Milde Moses! Klokken er mange! Vi har aftalt 
at mødes med dine forældre om ... for fem minutter 
siden. Vi må hellere skynde os at komme af sted! De 
plejer ikke at blive specielt begejstrede, hvis man kom-
mer for sent. 
 - Hvad så med pistolen? spurgte Sebastian, slemt 
skuffet over at Adam ikke kunne nå at fortælle histo-
rien om den. 

 - Ketty, du må gemme den for mig! Tænk, hvis 
tyvene kommer igen for at lede efter den. Det kan vi 
ikke risikere, sagde Adam. 
 - Jeg kan putte den i min rygsæk, foreslog  
Sebastian. 
 - Fint, nikkede Adam og lagde pistolen forsigtigt 
tilbage i æsken og ned i Sebastians rygsæk. 
 - Jamen, hvad så med historien om pistolen? 
spurgte Vigga. 
 - Bare rolig, den får I snart. Nu må I hellere se at 
komme af sted, sagde Adam og nikkede til Ketty. 
  De tre løb alt, hvad de kunne, tilbage ad skovstien. 
Eller det vil sige, de løb lidt, og så holdt de pause, fordi 
de skulle vente på Ketty. Hun kunne kun lunte, og hun 
var så forpustet, at hun næsten ikke kunne få vejret. 
 - I kan ... bare løbe ... i forvejen ... jeg indhenter jer, 
fremstammede hun. 
 Vigga og Sebastian smilede og løb lidt i forvejen.  
Hun var sej, syntes de. Selvom hun var ret gammel, 
var hun cool. 
 Sebastian tænkte på pistolen i rygsækken. Var 
den virkelig blevet brugt i krigen? Den kunne jo fak-
tisk dræbe et andet menneske. Mon den havde skudt  
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nogen? Det var underligt at tænke på, at man det ene 
øjeblik var levende, og det næste var man død. Kunne 
man mon mærke noget, når man var død? 
 - Hvad tror I egentlig der sker, når man dør? Altså 
for eksempel alle dem, der døde i krigen, spurgte  
Sebastian. 
 - De dør nok bare, og så er det slut, Vigga satte i løb 
igen. Sebastian fulgte efter. 
 
Sebastians far, Poul, lænede sig op ad bildøren, mens 
Sarah, Sebastians mor, sad inde i bilen og skrev på sin 
telefon. 
 - Nu kommer de! nærmest råbte Poul til Sarah og 
bankede på taget af bilen. 
 - Det var da også på tide! Sarah steg ud og stillede sig 
op med hænderne i siden. Hun havde en kort kjole på, en 
jakke og højhælede sko. Poul var klædt i et gråt jakkesæt, 
et rødt slips og sorte sko. Han havde sine sorte briller på. 
 - Du har lært klokken, ikke? spurgte Sarah irriteret 
og kiggede på Ketty. 
 - Jo, jo. Pludselig gik tiden så hurtigt ... 
 - Det kender vi. Sådan er det altid. Vi har ventet i 
over en halv time, sagde Sarah surt. 

 - Mor! Slap nu af. Vi har haft det super godt, Seba-
stian rystede opgivende på hovedet. 
 - Ind med jer unger, så kører vi. Klokken er mange. 
Poul satte sig ind i bilen og startede motoren. 
 - Tak for i dag, Ketty kyssede sin ene finger og vin-
kede til dem. Sebastian og Vigga vinkede tilbage. 
 - Vi har haft en fantastisk arbejdsdag. Der har 
simpelthen været så mange kunder på besøg, fortalte 
Sarah begejstret. 
 - Men vi ... Sebastian prøvede at fortælle, at der 
havde været indbrud hos Adam, men blev afbrudt  
af Poul. 
 - Det gik over alt forventning. En masse gode for-
retningsforbindelser, sagde Poul og nikkede. 
 - Oppe hos Adam ... Sebastian forsøgte sig igen. 
 - Det var meget berigende, nikkede Sarah. 
 - Der er altså noget, der er vildere end det: Adam 
har haft indbrud, sagde Sebastian endelig med en ir-
riteret stemme. 
 - Er han kommet noget til? Og I er vel okay? 
spurgte Poul og lød helt bekymret. 
 - Der er ikke sket noget. Han opdagede det, da han 
kom hjem. 
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 - Indbrud? Jamen, hvad i alverden har han af 
værdi? sagde Sarah. 
 - Han har da både en stjernekikkert og en compu-
ter. Den var blevet smadret, fremstammede Sebastian, 
der pludselig kom i tanker om, at de havde glemt at 
aflevere pistolen til Ketty! Pistolen lå stadig i hans 
rygsæk. Han pegede forsigtigt ned på den og kiggede 
på Vigga. Hun tog sin hånd op foran sin åbne mund. 
Ingen skulle vide noget om pistolen – og da slet ikke 
hans forældre! De ville helt sikkert blive stiktossede 
på både ham, Ketty og Adam. 
 - Nå, det var da godt, at der ikke er sket noget al-
vorligt, sagde Sarah, og hun og Poul faldt hurtigt til-
bage til deres snak om arbejdet. Nogle gange virkede 
det faktisk som om, de ikke kunne tale om andet end 
deres arbejde. 
  Resten af turen sad Sebastian med rygsækken på skø-
det og knugede den så hårdt, at knoerne blev helt hvide. 
Han kiggede kort over på Vigga nogle gange, hun sad 
helt stille og stirrede ud af sideruden. Hun boede tæt på 
Sebastian, og de satte hende af ved hendes hus. 
 - Tak for turen. Vi ses i morgen, sagde hun og så 
indforstået på Sebastian. 

 - Selv tak, sagde Sarah. - Hvor er hun en dejlig og 
velopdragen pige. Hun er da lige noget for dig, Seba-
stian. Hvad med at blive kæreste med hende? 
 Sebastian krummede tæer, han var sikker på, at 
Vigga nåede at høre det, lige inden hun smækkede 
døren. Ikke nok med, at de hele tiden talte om deres 
arbejde, de var også ekstremt pinlige! Hvorfor skulle 
hans mor lige præcis sige det så højt, at Vigga kunne 
høre det? Sebastian sukkede dybt og rystede opgi-
vende på hovedet. 
  Da de kom hjem, drønede Sebastian op på sit væ-
relse. Han sikrede sig, at hans forældre ikke var i nær-
heden og tog forsigtigt trææsken op af rygsækken. Han 
åbnede låget og tog pistolen i hånden. Han kørte lang-
somt sin finger hen over pistolen. Det var næsten ikke 
til at fatte, at han sad med den på sit værelse: En ægte 
pistol fra Anden Verdenskrig. Der ville helt sikkert ikke 
være nogen af hans venner fra skolen, der ville tro på 
det, hvis han fortalte dem det. Han puttede pistolen til-
bage i æsken - han fik øje på sin lille skunk, et lille rum 
i væggen, et perfekt gemmested til pistolen. 
 - Hvem mon det er, der vil have fat i pistolen? Og 
hvorfor er det lige, at den er noget helt særligt? tænkte 
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Sebastian, mens han forsigtigt gemte æsken i skunken 
under nogle gamle tegneserier. 
 


