1.
”Hvornår må jeg se hende?”
Min stemme var desperat og lød sær i mine ører. Den var også hæs, og den ledsagedes af en
skurrende lyd i struben, hvor mit taleimplantat kæmpede med den mængde af støv og skidt, jeg
havde slugt inden for de sidste timer. Mit eget strubehoved forsvandt for en del år siden, da jeg
var ude for et overfald uden for mit barndomshjem. Min ene søster og jeg fik begge skåret halsen
over. Jeg overlevede.
Sygeplejersken så koldt på mig bag glasruden.
”Har du noget ID?”
Jeg stak min højre hånd frem og lod scannerstrålen løbe henover mit pas, der er tatoveret usynligt
på håndryggen.
”Patrick Donner-090464-2587. Bopæl: Sydsiden, sektor 7 blok 4, 30.sal dør 3. Straffeattest: To
gange dømt for narkotikabesiddelse – en gang for ulovlig indtrængen i center-mainframen. Du er
virkelig en af de store kanoner, må jeg sige. Og hvem ville du besøge?”
Jeg hader, når folk læser mine data op i fuld offentlighed. Jeg så hende lige i øjnene.
”Dana Donner. Nej … Dana Cambell.”
Sygeplejersken så på sin skærm.
”Cambell … indlagt med andengradsforbrændinger, fem brækkede ribben, hjernerystelse, en
punkteret lunge, mulige indre blødninger og diverse overfladiske sår. Hendes tilstand er kritisk,
og før hun er stabiliseret, bliver du ikke lukket ind. Du kan vente derovre.”
Hun pegede mod et hjørne, hvor seks plasticstole stod omkring et plasticbord. Der sad to mænd i
skjorteærmer og talte lavmælt sammen.
Jeg stirrede bedende på sygeplejersken. Hun så på mig gennem ruden.
”Sæt dig nu bare derover og prøv at få noget søvn. Du ligner en, som ikke har sovet i månedsvis.”
Hun smilede. Det forandrede hele hendes ansigt. Nu var det kun meget grimt.
”Jeg skal nok vække dig, når du kan komme ind.”
Jeg nikkede. Bare denne enkle bevægelse fik det til at snurre i mit hoved. Jeg havde det faktisk ad
helvede til, men jeg havde ingen sygeforsikring som Dana. Teknisk set skulle hendes forsikring
dække os begge, men da vores ægteskab ikke var blevet registreret andre steder end på det stykke
papir, jeg havde i lommen, hjalp det mig ikke meget. Hvis jeg skulle indlægges, måtte jeg først
skaffe nogle penge.

Jeg gik langsomt over til plasticstolene. På bordet lå nogle magasiner, hvis holografiske forsider
flimrede af slid, og et par kopier af hospitalets ordensreglement. Der var naturligvis også et
interface-stik ved hver stol, så man kunne koble sig på Nettet. Gud forbyde at Netjunkierne skulle
være i den virkelige verden for længe af gangen.
Der stod en automat med smøger, kaffe, BSAM og BUOV ved siden af stolene. Jeg trak en pakke
Kings og en BUOV – den kunne jeg nok få brug for.
Som altid fnøs jeg lidt over de fjollede navne. BUOV og BSAM er de to eneste legale stoffer, der er
på markedet, og de uddeles gratis, ligesom smøger. Det står for Bare Slap Af, Mand og Bare Ud
Og Videre, og er henholdsvis sløvende og opkvikkende. Jeg så en anden fyr proppe en BUOV i
munden og så ham rette ryggen og få lidt klarere øjne. Jeg synes efterhånden ikke, at de virker på
mig mere, men det hænger nok sammen med de andre ting, jeg har taget i tidens løb. Min ven
Michael sagde engang, at det var noget med Nettet – at man fik skudt et eller andet kemikalie i sig,
når man loggede på, som fik BUOV til at virke bedre. I så fald hænger det sammen med, at jeg ikke
har været på Nettet i mere end tre år nu. Jeg er sikkert den eneste i verden, som har klaret sig så
længe uden.
Jeg smed min jakke over en stoleryg og lod mig falde ned i stolen. Den føjede sig blødt efter min
krop – meget rart, når man er så tynd, at man ellers ville sidde og skrabe sine knogler på
stoleryggen. Jeg fandt en smøg frem fra pakken og tændte den.
Røgen drev langsomt op mod loftet, og jeg mærkede freden sive ind over mig. Michael sagde
engang, at de kom heroin i tobakken i dag, for at gøre folk mere afhængige. Det tror jeg gerne.
Jeg sugede på smøgen og tænkte på Dana, på Michael, på Laura og på Needles. Deres ansigter
hvirvlede forbi mig i røgens spiraler, og jeg lukkede øjnene for at slippe for at se på dem.
Det hjalp ikke.

2.
Danas hår var rødt – næsten tomatfarvet. Det gik hende til midt på livet. Hendes ansigt var hvidt som
mælkepulver, bortset fra de par fregner, hun havde hen over næsen. Hun var høj, næsten 180 cm. Hun
var typen, som man ikke rigtigt tør fløjte efter på gaden, fordi hun er så smuk, at man overvejer, om
der er risiko for, at man får hjertestop, hvis hun vender sig om efter lyden.
Hun kom fra Nordsiden af byen. Muren var ved at være færdig, og i de sidste dage var der mange
nordfra, som ville se på Sydsiden en sidste gang. Der var selvfølgelig ingen af dem som tænkte på, at
muren skulle holde os væk fra deres side, og ikke omvendt.
Jeg sad på Stjerneskuddet; den bar hvor Michael og jeg plejede at sidde, da de to piger kom ind. Jeg
så straks, at de var Nordboere. Deres tøj var for pænt, deres hænder for rene, hele deres udstråling
skreg, at de ikke var herfra. Lokalet blev helt stille, da de to piger gik op til baren. Michael puffede
mig i siden.
”Har du set de to? Jeg tror, jeg er død, og englene er kommet for at hente mig!”
Jeg stirrede bare på de to piger, som gik gennem lokalet med faste skridt. Den ene var lyshåret,
tydeligvis kunstigt, med et smalt, aristokratisk ansigt. Den anden var rødhåret med et par spillende
grønne øjne og et smil, som sendte mig ud i tovene.
De to piger passerede vores bord, og Michael skulle lige til at gribe ud efter den rødhåredes ben, da
jeg greb ham om håndleddet.
”Nix, makker. De to er helt off limits for dig!”
Michael stirrede på mig, som om jeg havde sagt, at jeg fra nu af helst ville kaldes Patricia.
”De to er ikke off limits for mig mere, end du er direktør for High Funk Cola. De overlever ikke en
time her i kvarteret, og det ved du!”
”Måske.”
Men jeg havde min tvivl. De så begge ud, som om de kunne klare lidt af hvert.
Min formodning blev straks bekræftet, da de to piger nåede op til baren. De bestilte en Starshine
Surprise – en drink, som selv jeg ikke bryder mig om. Den er så fyldt med stoffer, at navnet er
glimrende valgt. Overraskelsen består i, at man vågner op på ryggen i en sidegade og kan se
stjernerne skinne ned på sig, som regel to-tre timer efter indtagelsen.
Bartenderen, en undersætsig mandsling med klumpnæse og en fedtet tot gråt hår bag hvert øre, fortrak
ansigtet i en grimasse, som skulle forestille et smil, da han satte de to store, gule glas foran pigerne.
Uden tvivl så han frem til at trække dem ind bag baren og muntre sig med dem, når effekten satte ind.
Den slags var hverdagskost på Stjerneskuddet.

Den rødhårede pige stak sin hånd ind i aflæseren, så betalingen kunne trækkes på hendes konto.
Bartenderen stirrede på sin lille skærm, og pludselig indtog hans krop en krybende holdning, som jeg
kun har set på dyrefilm, når en hyæne gør plads for en stor hanløve.
Han mumlede noget om, at denne omgang var på hans regning og blottede sine tandstumper i et slesk
smil. Pigerne fortrak ikke en mine.
Jeg kunne ikke nære mig. Jeg lod Michael sidde ved bordet og gik op mod baren. De var muligvis
uopnåelige, men hvordan kunne man være sikker, hvis man ikke gjorde forsøget?
Jeg lod mig falde ind til disken et par meter fra pigerne og vinkede bartenderen hen til mig.
”Hvad er der så specielt ved de to?” spurgte jeg.
Han stirrede på mig med sine svømmende øjne.
”Hun hedder Cambell. Hun er fra Nordsiden. Og hun har fuld sygeforsikring.”
”Cambell? Som i Big Don Cambell?”
Don Cambell var regeringens sikkerhedschef. Det blev hvisket i krogene, at han havde mere magt end
selv præsidenten. Under alle omstændigheder var han ikke en mand, man ville lægge sig ud med. Han
boede i en villa på størrelse med præsidentens oppe nordpå, og man kom end ikke i nærheden af
kvarteret, med mindre man havde fuld forsikring og mindst to clearance-levels.
”Kender du andre, der hedder Cambell, måske? Jeg vil sgu’ ikke ha’ hans gorillaer rendende her. Så
hellere gi’ hans datter en gratis drink og passe lidt på hende.”
I det samme kom et par af den slags suspekte elementer, som normalt befolker Stjerneskuddets
lokaler, op til baren. De var begge cirka to meter høje, en meter over skuldrene og med ansigter, kun
deres mor ville kunne elske. De kunne for så vidt være brødre, men jeg havde ikke lyst til at stirre
længe nok på dem til at studere en eventuel familielighed. De havde begge det hvide, mælkede udtryk
i øjnene, som kendetegner ZITAR-junkier, og de så ud til at være lige i stødet. Det er de nu det meste
af tiden, for ZITAR giver både enorme muskler og en potens, der får en avlshingst til at virke
kastreret. Den største af de to grobrianer lagde en hånd, ikke meget større end en stegepande, på
skulderen af den lyshårede. Han bøjede sig ned og hviskede hende et detaljeret tilbud om nærmere
kontakt med hans underliv på forskellige interessante måder. Hans idé om hvisken betød, at der måske
var et par stykker nede ved døren, som ikke hørte ham. Jeg sad to stole væk og kunne både høre og
lugte ham.
Den lyshårede pige så ud, som havde hun bidt i et råddent æble. Hun så på grobrianen med utilsløret
foragt i blikket.
”Giv venligst slip på min skulder,” sagde hun.
Hendes stemme var lavmælt, men uden den mindste skælven.
Fyren stirrede dumt på hende. Det var næsten også det eneste, han kunne – for ZITAR’s bivirkning er,

at hjernen lige så stille mister kapacitet. To-tre procent er normalt slemt nok, men femten-tyve procent
e r rigtig slemt. Jeg har hørt om folk, som mistede op til fyrre procent, før deres krop simpelthen
lukkede ned – men det er nok bare en vandrehistorie. På stedet bedømte jeg fyren til at mangle cirka ti
procent.
”Kom nu, din smatso! Du kommer ned til vores bar, så må du også prøve at lege med os!”
Han grinede og fremviste et sæt tænder, der var jævnt gule.
Den rødhårede drejede sig på barstolen og lagde sin hånd på hans mellemgulv. Det hele skete så
hurtigt, at det vist kun var mig, der nåede at opfatte, hvad der foregik. Jeg lavede en del trylletricks,
da jeg var lille, og et af mine yndlingstricks var at få ting til at dukke frem fra mit ærme. Jeg ville ikke
have troet, en pige i så tætsiddende en dragt kunne skjule ret meget, men ikke desto mindre faldt et
lille metalobjekt elegant ud i hendes håndflade, mens hun drejede sig rundt. Det var dette objekt, hun
nu pressede mod grobrianens navle.
Da jeg hørte hendes stemme, fik jeg samme fornemmelse, som når man ser en musikvideo, og opdager
at sangen kunne være skrevet om en selv. Den virkede bare så rigtig!
”Hør, store fyr, du ville da ikke slå på en forsvarsløs kvinde, ville du?”
Hun fortsatte noget mere dæmpet: ”Jeg har en nosseknuser presset mod din krop. Hvis du retter dig op
og går din vej, skal jeg være flink og spare dig for den ydmygelse, det er at skulle kravle hjem.”
Grobrianen drejede hovedet og så hende lige i øjnene. Hun smilede til ham, som om hun lige havde
spurgt, om det ikke var noget dejligt vejr, vi havde i øjeblikket.
Hendes hånd gled ned mod hans skridt. Det var al den overtalelse, han behøvede.
Med et sæt, som fik det til at knage i hans rygrad, rettede han sig op og vendte sig mod sin ven. I de
korte, men effektfulde vendinger, som ZITAR-junkier normalt er begrænset til, fortalte han, at de to
ikke ”var til noget”. Derpå satte de sig tungt ved bordet, de kort forinden havde forladt, den ene med
et noget slukøret udtryk.
Jeg havde set det hele ske, og jeg troede ikke mine egne øjne.
Naturligvis måtte Big Dons datter kunne forsvare sig selv, men det hele var blevet udført med så
udtalt en elegance og kulde, at det virkede, som om hun bare var ligeglad. Som om intet skræmte
hende.
De to piger tog deres drinks og skålede.
Michael signalerede nede fra vores bord, at jeg skulle købe ham en øl. Det gjorde jeg, og samtidig
bestilte jeg tre glas af bartenderens ”specielle flaske”.
Vi stamkunder på Stjerneskuddet har visse særrettigheder – blandt andet, at vi kan få rigtig alkohol,
når vi vil. Al det øl, vi bæller i os, er så syntetisk og tyndt, at man skulle drikke det i døgndrift, hvis
man skulle oparbejde en rigtig brandert. Folk holder sig generelt til stoffer, både af den ene og den

anden slags. Michael og jeg har imidlertid udviklet smag for rigtig spiritus – whisky, for at være mere
præcis. Stjerneskuddets bartender har næsten altid en lille flaske af den slags stående, og af og til
tager vi et hiv af den.
I dag var det Wild Turkey. Jeg gik ned til Michael med hans øl og hviskede til ham, at jeg lige skulle
ordne noget. Han rullede med øjnene og mumlede, at jeg var skør. Efter den lille seance var vist selv
han overbevist om, at de to nordpiger var uden for vores rækkevidde, men jeg var kun blevet mere
interesseret. Han havde famlet sit interface-stik frem og var i færd med at logge på via bordet.
”Jeg vil bare gi’ dem en drink for deres optræden lige før”, sagde jeg og tog de tre glas whisky
mellem fingrene. Michael loggede på, og hans øjne gled over i det drømmende blik, folk altid har,
mens de er på Nettet.
Med fire hurtige skridt stod jeg mindre end en meter fra de to skønheder. Jeg kunne lugte deres
parfume. Det er en sjælden fornøjelse på Sydsiden.
Jeg rømmede mig diskret. De to piger drejede hovedet og så på mig.
”Hørte du ikke, hvad din store ven derovre sagde? Eller skal jeg også undervise dig i manerer?”
Den rødhårede stirrede mig lige i øjnene. Hun lød som om, hun var ved at bestille en vaffelis, men jeg
mærkede, at hun mente det alvorligt. Jeg sank, hvad der føltes som en liter spyt.
”Jeg er ikke ude på ballade. Jeg ville bare gi’ jer en drink og sige, at det var flot klaret.”
De slappede lidt af. Jeg holdt glassene frem og sagde i et mere lavmælt tonefald:
”Det er den ægte vare.”
Den blonde stirrede forundret på mig, mens den rødhårede smilede anerkendende.
”Hvis du kan klare den ægte vare, må du jo have en smule smag. Sæt dig ned.”
Jeg satte mig på en barstol ved siden af den rødhårede.
Den lyshårede smagte på whiskyen.
”Den er udmærket!” sagde hun og lyste op i et smil.
Den rødhårede tog sit glas, løftede det til en skål, og vi klinkede vores glas sammen.
”Jeg hedder Dana,” sagde den rødhårede. ”Min veninde hedder Laura. Hvad med dig?”
”Patrick. I kommer nordfra, ikke? Hvad bringer jer til denne del af byen?”
Jeg havde bemærket, at de ikke sagde deres efternavne. Hun ville altså ikke nødvendigvis genkendes
som Big Dons datter. Det var helt ok. Jeg havde det fint med, at de ikke kendte mit fulde navn.
”Vi ville opleve Sydsiden en sidste gang, før I bliver lukket inde,” sagde Laura.
”Jeg har altid bedst kunne lide Sydsiden,” sagde Dana. ”Der er så meget mere liv her. Oppe hos os er
alting bare maskinelt og dødt.”

Hun så rundt på Stjerneskuddet med øjne, der syntes at se alting på en gang.
Jeg stirrede på hende. Tænk at hun i fuldt alvor kunne sige, at hun foretrak slummen frem for paladset!
”Jeg kan godt se, hvad du mener. Her har vi Netjunkier, forurening, narkomaner, ludere og skolebørn
med skydevåben, og hos jer er der græsplæner, privatskoler, rigtig spiritus, og man behøver ikke at
frygte at blive slået ihjel på hvert gadehjørne.”
De to piger udvekslede blikke.
”Har du nogensinde været på Nordsiden?”
Danas øjne låste sig fast i mine. Jeg følte en sugende fornemmelse i mellemgulvet. Det var, som om
hendes øjne var to sorte huller, som trak alt lys omkring dem til sig. Man kunne kun se på dem – og
man kunne ikke flytte blikket.
”Nej. Hvordan skulle jeg komme derop? Jeg har hverken forsikring eller clearance.”
”Så lad mig fortælle dig et par ting om Nordsiden,” sagde Laura og tog en slurk af sit glas. Man kunne
godt se, at de to piger var mere vandt til den ægte vare end jeg. De havde allerede næsten tømt
glassene.
”Nordsiden er et helvede for os, der har bare en minimal trang til at opleve noget. Det er sikkert et
paradis på jord for vores forældre. De sidder der i deres krystalpaladser med deres flødefarvede
biler, deres veltrimmede hunde og deres blå drinks og sludrer om, hvor mange penge der er gået ind
på deres konti i dag. Dana og jeg er kommet sydpå, så tit vi kunne, siden vi var ti år gamle.”
Jeg stirrede på dem. Laura fortsatte:
”Jeg forventer ikke, at du kan forestille dig, hvor led og ked man bliver af det hele, når ens verden
kun er et skinnende isslot. Smukt, men koldt som ind i helvede!”
”Det, Laura mener, er, at vores forældre aldrig har taget sig tid til os. Derfor kommer vi her – for at
være sammen med mennesker, som i det mindste har en smule følelser i behold.”
Dana rystede sit lange hår, og det var, som sprang der flammer gennem baren ved denne bevægelse.
Jeg opdagede, at jeg stirrede, og trak hurtigt øjnene lidt til mig.
”Vi går af og til på Nettet”, sagde Dana og tømte sit glas, ”bare for at føle suset. Jeg fik et interface
indopereret i nakken for et par år siden. Min far flippede helt ud.”
”Over et interface?”
”Hos os må den slags ikke være åbenlyst. Man tager højest et midlertidigt jack-stick på, hvis man
absolut skal logge på. Og så er det kun for mænd. Kvinder må ikke ”besudle deres krop med den slags
lort”, for at bruge min fars udtryk.”
Hun løftede op i håret, og jeg så det lille fremspring og den kunstige hudlap lige under hendes
kraniekant.

”Men det hele er vel slut nu, når de lukker Sydsiden inde,” sagde Laura og sukkede.
Hun vinkede til bartenderen efter endnu en drink. Han bøjede sig umotiveret efter flasken med den
ægte vare. Jeg bemærkede pludselig, hvor stille, der var blevet i baren. De fleste sad med åben mund
og stirrede på mig, mens jeg førte en samtale med disse to væsener fra en anden verden.
Et par stykker sad og glanede ud af vinduet, og så var der naturligvis en del, som var på Nettet.
Michael sad stadig med sin urørte øl. Han bevægede hovedet i små, reflektoriske ryk, nærmest som en
sovende fugl. Jeg vendte igen min opmærksomhed mod Dana og Laura.
”Hvad laver du, Patrick?” spurgte Dana. Hun så stadig på mig på den dér sugende måde. ”Når du ikke
er her, altså?”
”Ikke så meget. Passer min bror og min søster, mens min far er på Nettet og sniffer coke. Laver lidt
forefaldende arbejde, så vi kan få mad på bordet. Ellers er jeg sammen med Michael.” Jeg pegede
over på den omtalte. ”Han bor i lejligheden over mig. Han bruger en masse tid på at hacke sig ind
forskellige steder og udtænke snedige forklaringer på kendte sammensværgelser. Forleden fortalte
han mig, at han havde fundet ud af, hvordan en eller anden der hed O.J. var blevet frikendt. Han er lidt
skør, men OK.”
”Hvor er dine søskende nu?”
”Med børnecentret på lejrtur. De skal ud at se havet og kommer hjem sent i aften.”
Dana smilede til mig igen. Laura prikkede hende i siden.
”Hvis vi skal nå noget i dag, skal vi videre nu, Dana.”
Jeg følte min verden styrte i grus. De kunne da ikke bare gå! Jeg så på Dana med øjne, der må have
udtrykt min fortvivlelse.
”Vil du med, Patrick? Du kunne give os en sidste rundvisning på Sydsiden, inden muren kommer op?”
Jeg stirrede på dem. Forslaget var kommet fra Laura, men det var Dana, som havde tænkt det. Det var
jeg helt sikker på. Jeg kunne mærke en varme brede sig i min krop, som jeg ikke havde følt i lang tid.
”Det vil jeg …”
I samme øjeblik rettede Michael sig op i sin stol, blinkede et par gange og råbte af sine lungers fulde
kraft:
”DE KOMMER!!!”

3.
Stjerneskuddet blev staks forvandlet til et galehus.
Michael var den første af Net-folket, som blev revet ud af simulationen af den scrambler, som
tropperne altid slæber rundt på i deres biler. De andre, som havde været på, var nu også ved at
komme på benene, og alle styrtede mod døren.
En lysstråle fejede gennem lokalet, og alle stivnede på stedet. En metallisk stemme drønede:
”VI KOMMER IND NU. FORHOLD DEM VENLIGS ROLIGT, SÅ KOMMER INGEN TIL SKADE.
VI HAR AUTORISATION TIL AT ANVENDE VOLD, HVIS VI SKØNNER DET NØDVENDIGT.”
Michael var kommet hen til os. Laura så på ham.
”Hvad sker der?”
”Det er en razzia. De tjekker efter ulovlige stoffer, illegale interfaces – den slags. Og naturligvis efter
folk, der er stukket af fra Nordsiden!”
De to piger så på hinanden. Det var pludselig ikke nogen leg længere.
”Hvad skal vi gøre? Hvis de finder os her, tager de os med. Straffen for at krydse grænsen uden
gyldigt pas er et halvt års fængsel!”
Danas smukke øjne var blevet mørke af skræk. Hun havde åbenbart fulgt med i debatten om
fængslerne. Det var blevet foreslået, at alt over fjorten dages hæfte skulle omstødes til en dødsdom,
da det ville være langt mere humant.
”Jeg kender en vej op til taget,” sagde jeg og greb fat i Danas arm. ”Hvis vi springer over til det
næste tag, kan vi slippe væk!”
De to piger nikkede, og jeg sprang over bardisken. Jeg ramte lige ned i bartenderen, som lå på gulvet
og rodede, mens han forsøgte at stoppe så mange penge som muligt ind under sin skjorte. Han ville
åbenbart sørge for at have nok til bestikkelsen af vagterne i fængslet. Jeg gav mig lige tid til at gribe
flasken med Wild Turkey, før vi bragede gennem den smalle dør til baglokalet.
Rummet var lille, næsten bart og stank som et solvarmt containerskib fyldt med fisk. Laura holdt sig
for næsen, Dana så ud til at være lidt mere hård. Det glædede mig.
Michael tumlede ind ad døren og lossede den i efter sig. Hurtigt satte vi værelsets eneste møbel, en
smal jernseng, foran håndtaget.
Jeg bemærkede, at Michael kneb øjnene sammen i smerte, og huskede på, at han var blevet hevet
ufrivilligt ned fra Nettet. Den slags giver en bragende hovedpine, hvilket selvfølgelig også er grunden
til, at tropperne bruger scramblere.

Hurtigt løb vi ud af den anden dør i rummet, som førte ud til en beboelsesopgang og brandtrappen til
taget. Vi strøg op ad trappen, mens vi kunne høre de første automatgeværer begynde at gå af
nedenunder. Stødtropperne bliver altid hurtigt trætte af at diskutere.
Dana og Laura havde haft høje hæle på, da de kom ind på Stjerneskuddet. Nu så jeg, at de begge
havde taget skoene i hånden og løb på bare fødder.
Vi kom til den ståldør, som førte ud til taget. Desværre havde nogen forudset vores manøvre – eller
også var vi bare uheldige. Under alle omstændigheder forhindrede en kraftig kæde og en kodelås,
vedhæftet en lille sprængstofkapsel, os i at komme ud på taget. Michael satte sig på hug og stirrede på
den.
”Jeg kan få den op,” mumlede han.
”Så gør det!” sagde jeg og så mig over skulderen.
Hurtigt trak han sit interface frem og stak ledningen ind i låsens dataport. Jeg havde aldrig set noget
lignende. Hans øjne blev fjerne et øjeblik, og låsen sprang op. Pigerne kiggede på hinanden, og på
Michael, som rejste sig igen og trak stikket ud af sit interface.
”Det har jeg aldrig set dig gøre før,” sagde jeg og åbnede døren ud til taget.
Den varme sommerluft strømmede ind i den mørke trappegang.
”Jeg har heller aldrig gjort det på så primitiv en lås før, men det er bare hacking på en anden måde.
Det er slet ikke så svært.”
Vi stormede ud på taget. Jeg kiggede hurtigt ud over kanten. Vi var seks etager oppe, og selvom jeg
selv bor i en skyskraber, vender jeg mig aldrig til, at jorden er så langt under mig.
Nede på gaden holdt to troppetransporter og to indsamlere. Der var fem-seks soldater at se; resten
var sikkert inde i baren. Der lå to lig på fortovet. Den ene var pigernes indiskrete beundrer fra
tidligere på dagen. Flere af barens stamgæster var ved at blive ført ind i en indsamler. De
protesterede ikke. De havde set, hvad der skete med folk, som brokkede sig.
Jeg gik hen til de andre, som stod ved kanten længst væk fra gaden.
”Der er ikke mere end halvanden meter derover. Vi kan klare det med et hop,” sagde Michael.
Han illustrerede sine ord ved at træde op på kanten, sætte af og lande uelegant på den anden side.
Dana fulgte hans eksempel, en del mere graciøst.
Michael greb hende, da hun landede, og jeg kunne ikke lade være med at føle et stik af jalousi, da
deres kroppe rørte hinanden.
Laura kiggede nervøst ud over kanten, og derpå over på Dana og Michael.
Der var ikke tid til at vente mere.
”Spring nu, for helvede!” råbte Michael.

Laura sprang. Jeg var kun millimeter bag hende.
Vi landede i fin stil, og jeg kunne se på Michael, at han skulle til at klappe. Jeg gav ham et alvorligt
blik, og han bed det i sig. Michael kan se det sjove i alt, men det kan godt blive lidt trættende af og
til.
Døren fra dette tag var ikke låst, og vi kom hurtigt ned til jorden. Uden at blive antastet slap vi ud i en
sidegade, hvor vi stod lidt og sundede os. Pigerne trak vejret hurtigt, og jeg var ikke fri for selv at
føle mig lidt fugtig under armhulerne. Michael var frisk og opstemt. Hans hovedpine måtte være
forsvundet af adrenalinsuset.
”Vi må hellere komme lidt længere væk fra Stjerneskuddet. Hvornår skal I være hjemme?”
Jeg så på de to nordpiger.
”Lasernettet starter op kl. 21.45. Der har arbejderne fri. Jeg fik tallene fra min fars ... fra en pålidelig
kilde.”
Danas øjne flakkede, og hun kørte nervøst en hånd gennem håret. Det var, som om det for en hver pris
skulle skjules for os, hvem hun var datter af.
”Så har vi rigelig tid. Lad os tage ud til forlystelsesparken. Man kan sidde og se på byen og på
solnedgangen uden at blive antastet af andre end et par goth-punkere i ny og næ.”
Laura så begejstret ud.
”Jeg har altid gerne villet derud!”
”Så er der ingen tid at spilde, skønjomfru!” fjollede Michael med en åndssvag stemme, ”følg med os,
og vi to ædle riddere vil føre jer til det magiske slot med udsigt til solen!”
Jeg rystede på hovedet og fangede Danas blik.
”Vil du med? Du behøver ikke høre på Michael. Han kan godt være lidt ...”
Hun lagde sin hånd på min arm. Jeg følte det, som gik der elektrisk stød gennem min skulder.
”Jeg vil meget gerne se på solen. Især sammen med dig.”

