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I ET glimt så hun pludselig sig selv, som hun sad der på toilettet og hang. Trusserne var 
viklet om hendes ene fod, sminken var efterhånden godt og grundigt udtværet, og for at 
fuldende billedet dinglede der en halvt røget smøg i hendes højre mundvig. Hvad helvede er 
det, jeg laver, tænkte hun, jeg ligner jo lort. Hun lod smøgen ryge ned i toilettet til 
afføringen og brækket.  
"Nu skal det være slut, jeg må sgu tage mig sammen," mumlede hun for sig selv. "Ikke 

mere sprut og ikke flere smøger."  
Ironien i hendes menneskelige forfald fik hende til at fnise. Sikke et rod hun havde fået 

lavet i sit liv. Hun savnede ikke Henrik, ikke rigtigt, mere den tryghed, han havde givet 
hende. Det var jo hende selv, der havde villet skilles. Det var hende, som havde syntes, at 
de havde bundet sig alt for tidligt. Især da den første forelskelse havde lagt sig, og 
spændingen over alt det nye ved at være gift var væk. Ja, da var hun begyndt at kede sig 
bravt.  
Hun havde savnet suset og lykkefølelsen. Hun havde følt sig gammel og sat, havde syntes, 

at fyrene ikke mere gad kigge til hendes side. Ikke fordi, hun var interesseret, det var mere 
princippet.  
Er jeg virkelig så overfladisk? tænkte Sara. Hun kunne mærke foragten for sig selv 

strømme gennem kroppen. Spiritusrusen gjorde det ikke bedre, og kvalmen truede med at 
overmande hende igen. Hun følte sig så ensom, savnede en varm og elsket favn at forsvinde 
ind i. Lyset fra lampen i badeværelsesloftet skar hende i øjnene. Hun kneb dem hårdt i, men 
tårerne ville ikke forsvinde.  
Sara Mikkelsen var ellers en flot pige, det vidste hun godt, for selv om hun var fyldt 

tredive, var der ikke et gram overflødigt fedt på hendes krop. Hun var lille, med store brune 
øjne og glat langt mørkt hår. Men lige nu var det kønne vist gået af Sankt Gertrud. Hun 
vaklede ind i seng vel vidende, at det ville blive svært at møde på   
arbejde til tiden i morgen. Den fyraftensøl, hun havde fået med kollegerne fra avisen, var 

blevet til mange flere end én. Aldrig mere ville hun drikke så meget på hverdage, lovede hun 
sig selv, før hun faldt omkuld på sengen.  
Hun satte sig brat op, da alarmen på hendes mobiltelefon gik i gang. Det føltes, som om 

hun blev slået med en hammer i hovedet. Shit, shit, shit, allerede morgen. Hun lagde sig 
langsomt ned i sengen, lukkede øjnene og prøvede at fange drømmen igen. Hun havde 
været midt i en erotisk leg med en veldrejet mørklødet fyr, men nej, drømmen var 
forsvundet i tågerne. Hun lå lidt og overvejede at ringe ind til avisen og melde sig syg. Nej, 



det duede ikke, der var for mange af kollegerne, der vidste, at hun havde været i byen i går. 
Det skulle de alligevel ikke kunne hviske om. Og hvisket og tisket blev der, ikke kun om 
hende, men om alt og intet. Det kunne vel ikke undgås på sådan en forholdsvis stor 
arbejdsplads. Sara var glad for sit arbejde og kom for det meste godt ud af det med 
kollegerne. Jeg kan godt komme ud af sengen, tænkte hun. Selv om det lige nu virker som 
en rigtig dårlig ide.  
Efter badet og en skål yoghurt følte hun sig bedre tilpas. Hvis bare jeg kan undgå hurtige 

bevægelser med hovedet, så skal det nok gå, tænkte hun, og det på trods af, at det stadig 
føltes, som om der sad en lille vred mand med en hammer derinde og slog løs.  
Hun havde ikke gjort meget ud af den toværelses, hun havde købt efter skilsmissen. De 

møbler, hun havde, var alle sammen rester fra hendes tidligere hjem, men lejligheden havde 
en god beliggenhed på Nørrebro i København, kun femten minutter på cykel til arbejde. Så 
var hun ligeglad med, at den nok aldrig ville komme i Bo Bedre. Hun havde dog ofret en 
del penge på en bærbar pc, den røde Acer Ferrari, som stod og tronede på spisebordet. Hun 
havde længe ønsket sig sådan én, alene farven var nok til, at hun måtte eje den. Sara elskede 
den dramatiske røde farve, der havde det hele; kærlighed og krig, liv og død. Hun havde 
altid vidst, at det var hendes farve.  
Sara skævede over på sit røde lyn og kunne mærke, at det kriblede i hende. Hun måtte lige 

tage et hurtigt kig på sin facebook-profil, inden hun skulle ud ad døren. Facebook var gået i 
blodet på hende, og hun var nærmest blevet afhængig. Flere gange om dagen måtte hun lige 
ind og tjekke seneste nyt fra vennerne.  
Hun trommede utålmodigt med fingrene på bordet, hold kæft hvor var den længe om at 

starte her til morgen. Hun skulle bare lige hurtigt se, om der var nogen, som havde skrevet. 
Der var især en, hun håbede at høre fra, og som hun var lidt lun på. Martin! Han sendte 
altid sådan nogle små søde og frække beskeder, og han så hamrende godt ud. For pokker, 
Sara blev helt stresset, da hun så, at der var over fyrre nye venneanmodninger til hende på 
profilen. Nu kan jeg ikke engang tillade mig en aften i byen, tænkte hun. Alligevel lyste 
hendes ansigt op i et smil, for på væggen stod der: "Hvor er du henne i mit liv i aften? Jeg 
savner dig. XXX. Martin."  
Da hun havde pakket sin pc ned i tasken og langt om længe havde fundet sine nøgler på 

gulvet ved siden af toilettet, var hun endelig klar til at gå. Men da hun tog i hoveddøren, 
opdagede hun, at den stod åben. Den var ikke bare ulåst, men stod på klem. Sara blev helt 
dårlig ved tanken om, at hun havde ligget og sovet, fordrukken og for åben dør. Hun kunne 
ikke få det til at passe. Hun havde da låst døren, da hun kom hjem, så fuld havde hun altså 
heller ikke været – eller havde hun?  
Mens hun svagt prustende cyklede hen ad en regnvåd Nørrebrogade, blev hun mere og 

mere ubehagelig til mode. Hun var temmelig sikker på, at hun havde låst døren. Hun havde 
det nemlig med altid at dobbelttjekke, at hoveddøren var låst. En rest af en mani hun havde 
pådraget sig som tiårig, da hun havde været med familien i den lokale biograf og set en 



uhyggelig film, der nær havde skræmt hende fra vid og sans, og som gjorde, at hun siden 
hen kun kunne sove for låste døre.  
Den ulåste dør er endnu en god grund til, at jeg skal tage mig sammen, tænkte hun, mens 

hun trampede videre i pedalerne og stædigt prøvede at vride noget brugbart ud af 
hukommelsens tåger. Men den foregående aften og nat var og blev én stor grumset plet i 
hendes erindring.  
 
 
 
 
STEMNINGEN var høj, da Sara trådte ind ad døren til redaktionen. Det festlige humør fra 
gårsdagens fyraftensøl havde endnu ikke lagt sig. De skingre stemmer fik hendes hoved til 
at føles, som om det skulle sprænges. Hun satte sig hen til sit skrivebord og kunne lige nå at 
skylle et par panodiler ned, inden der skulle være redaktionsmøde og briefing på dagens 
opgaver.  
Redaktionslokalet var et stort rum i glas og metal, så det var aldrig til at høre, hvad man 

selv tænkte i den dårlige akustik. Skrivebordene stod sammen tre og tre, og Sara delte 
klynge med en journalist og en praktikant. De sad i "krimihjørnet" lige klods op ad 
"sportsholdet". Chefen holdt heldigvis til helt nede i den anden ende af lokalet, så hun 
behøvede nok ikke blive irriteret over hans ånde i nakken i dag. Sara flyttede lidt rundt på 
bunkerne, så hun kunne få plads til sin bærbare pc på skrivebordet.  
Hun fortrød endnu engang, at hun havde drukket så meget i går aftes. Jeg burde vide 

bedre end at forsøge at drukne mine sorger og bekymringer i alkohol, tænkte hun, og 
rystede på hovedet af sig selv. Og vips, dér var Jens Vejmand igen, og for fuld styrke. Hun 
sad helt stille og bad til, at panodilerne snart ville virke.  
"God morgen Sara," lød det bag hende.  
"Har du overvejet at melde dig ind i Anonyme Alkoholikere, så du kan højne kvaliteten af 

dit arbejde?" Jens grinede skummelt.  
Hun gad ikke svare ham, men sendte ham i stedet et irriteret blik.  
Jens Larsen var nok den journalist på avisen, som led mest af arbejdsnarkomani. Han 

kunne arbejde i døgndrift, når han først havde fået færten af en god historie. Det var også 
ind imellem ved at koste ham privatlivet med kone, børn og friværdi. Sara kunne godt lide 
ham.   
De havde arbejdet sammen på avisens kriminalredaktion i flere år og kendte hinandens 

stærke og svage sider. Det havde også været Jens, hun havde søgt trøst og gode råd hos, da 
hun var midt i skilsmissen.  
"Vi skal vist på opgave sammen i dag," sagde han. "Jeg hørte Chefen bjæffe noget om et 

indbrud på Nørrebro, hvor en ung kvinde er blevet slået ned."  



Chefen var deres chefredaktør Trygve Lund. En stor tyk 52-årig bamse med et til tider 
noget kolerisk temperament. Han blev aldrig kaldt Trygve, men slet og ret Chefen.  
Sara orkede ikke at skulle i marken i dag. Hun havde mest lyst til at sidde foran pc'en og 

arbejde med noget billedredigering. Bare stene foran skærmen og lade, som om der stadig 
var en rest af hjernevirksomhed. Hun rejste sig og gik til briefing sammen med Jens.  
Jens fik ret. Chefen ville have dem ud til Nørrebro med det samme. Der var tale om et 

overfald på en kvinde i en lejlighed, som kun lå få hundrede meter fra Saras egen lejlighed. 
Sara mærkede angsten komme snigende. Hun kom til at tænke på, at hendes egen dør ikke 
havde været låst i nat – eller havde den? Hun havde aldrig før glemt at lukke og låse døren, 
heller ikke selv om hun havde været mere eller mindre bevidstløs af druk. Hun hørte slet 
ikke efter snakken på redaktionsmødet, men sank sammen i sine egne grublerier.  
Jens trak hende tilbage til virkeligheden.  
"Vi må hellere se at komme af sted," sagde han.  
Sara snoede sit lange mørke hår omkring højre hånd og satte det op i en knude, så det ikke 

ville være i vejen, når hun skulle fotografere. De havde fået at vide, at de nok ikke måtte 
komme ind i selve lejligheden, da politiet stadig var i gang med undersøgelser derinde, men 
de skulle tage nogle billeder af ejendommen udefra og tale med de folk, der boede i 
opgangen.   
Jens skulle selvfølgelig stå for interviewene, men selv det at knipse et par billeder var sgu 

lige i overkanten af, hvad hun orkede lige nu.  
Sara greb sin taske med fotoudstyr, og de tog sammen elevatoren ned i 

parkeringskælderen, hvor avisens sorte Saab var parkeret.  
Sara elskede den bil. Avisen havde flere biler, men Sara og Jens havde nærmest vundet 

hævd på denne her. Den sorte lak stod godt til det lyse læderindtræk, og selv om den 
efterhånden havde kørt en del kilometer, var den stadig flot. Og ikke mindst var den hurtig i 
optrækket.  
Det var altid Sara, der kørte. De havde ikke lavet nogen egentlig aftale omkring det, sådan 

havde det bare altid været, og det passede vist Jens meget godt. Han lignede ikke de mænd, 
som Sara havde kendt, når det kom til biler. Jens kørte selv rundt i en gammel spand af en 
Nissan. Der var for fanden da ingen rigtig mand, der ikke interesserede sig for biler? Sara 
smilede, det passede hende fint at sidde bag rattet – det gav hende arbejdsglæden tilbage.  
Jens havde allerede fundet blok og blyant frem og var begyndt at notere noget ned. Det 

vrimlede med folk uden for opgangen på Nørrebro. Politiet havde sendt to vogne.  
"Jeg vil forsøge at få fat i nogle af naboerne," sagde Jens. "De må sgu da have hørt larm 

inde fra lejligheden eller måske set nogen forlade opgangen."  
Jens forsvandt ind i den sædvanlige mængde af nysgerrige og naboer, som på forunderlig 

vis altid dukkede op og stimlede sammen, når et blåt blink viste sig i gaden. Sara hilste på en 
fotograf og en journalist fra et konkurrerende formiddagsblad. Sara ville helst lige snuse lidt 



rundt og mærke stemningen, inden hun begyndte at tage billeder af bygningen og opgangen, 
som kvinden boede i.   
Det var helt sikkert en ejendom, som husede de socialt dårligst stillede. Gardinerne i 

vinduerne, hvis der overhovedet var gardiner, bar præg af en tilfældighed og en 
ligegyldighed, som man trods alt ikke fandt så ofte her på Nørrebro. Visse steder var der 
bare hængt et gråt forvasket håndklæde eller et lagen for vinduet, som om det at kigge ud, 
eller at kigge ind, ikke betød noget, og måske aldrig havde gjort det. Selve bygningen var 
sådan set i fin stand i forhold til de øvrige bygninger i kvarteret. Sædvanlig 
Nørrebrostandard, hvor de gamle smukke bygninger ligesom lænede sig lidt op ad hinanden 
som i et pludseligt anfald af træthed. Jo vist var de både støvede og slidte, men i absolut 
brugbar stand. Kvarteret havde endnu ikke været offer for Københavns Kommunes 
byfornyelsesplaner.  
Sara spekulerede på, hvor de stakkels beboere så skulle flytte hen, hvis det blev tilfældet. 

De ville helt sikkert ikke have råd til de nye huslejer efter en sanering. Hun forsøgte at finde 
ud af, hvilket vindue på tredje sal, der tilhørte den kvinde, som var blevet overfaldet. Men 
uden held. Vinduerne på tredje så alle tomme og mørke ud. Nå, et par billeder af facaden 
måtte også være godt nok.  
Sara kunne pludselig mærke, hvordan det løb hende koldt ned ad ryggen. Hun havde 

længe stået i sine egne tanker og stirret på bygningen – hun havde set uden at se. Hvor 
længe mon hun havde stået og gloet på den skikkelse, som var kommet til syne i det ene af 
vinduerne på anden sal? En skikkelse, som fremkaldte uhyggelige minder hos hende. Hun 
gøs. Hold kæft, hvor det lignede. Hun lukkede øjnene et kort øjeblik, men da hun åbnede 
dem igen, stod han der stadig.  
De gamle beskeder fra Facebook blev vækket til live. Hun havde forsøgt at lægge det bag 

sig, da der jo ikke var blevet gjort alvor af de slet skjulte trusler mod hende, men nu kunne 
hun pludselig mærke, hvordan hun rystede over det hele. Hvor havde hun dog været naiv. 
Tænk, at hun havde indladt sig med ham og oven i købet givet ham sin adresse. Set i 
bakspejlet fattede hun det ikke.  
 
 
  

DET var ham. Hun kiggede væk, prøvede at bekæmpe frygten og tænke rationelt. Han 
befandt sig trods alt oppe på anden sal, så det måtte bare være en, der lignede. Det kunne 
ikke passe, at det var ham. Hvad var sandsynligheden for, at han skulle bo netop der?  
“Tag dig sammen Sara," sagde hun til sig selv.  
Hun kiggede trodsigt op på skikkelsen igen. Han kiggede tilbage og vinkede så. Hendes 

hjerte bankede om muligt endnu hurtigere. Hun vinkede ikke tilbage, men frøs nærmest fast 
til fortovet.  



Fandens. Det var Jacques. Ham, der først havde sendt alle de mange åh-så-søde beskeder 
på Facebook. Beskeder, der dog lynhurtigt blev til kærlighedserklæringer med krav om, at 
de skulle mødes i virkeligheden. Hun var holdt op med at besvare hans henvendelser. Det 
var på det tidspunkt, at brevene begyndte, op til flere om dagen. Lange og insisterende. Hun 
havde selvfølgelig blokeret ham på Facebook, men lige lidt hjalp det. Brevene var bare 
kommet via e-mail og med posten i stedet for. Tænk, at hun havde været så naiv at have sin 
adresse og mobiltelefonnummer stående på sin facebook-profil. Nu havde hun for længst 
fjernet sine personlige oplysninger, og det tydede ikke på, at andre psykopater havde kig på 
hende. Der havde i hvert fald ikke været chikane efter episoden med Jacques.  
Ikke, at han direkte havde truet hende, men det lå på en eller anden måde mellem linjerne. 

Først havde hun slået det hen som hysteri, men der var et eller andet ved måden, han skrev 
på, der havde givet hende myrekryb. Ligesom nu.  
Langt om længe var hans henvendelser dog hørt op, og hun havde gjort, hvad hun kunne, 

for at glemme alt om ham. Det var lykkedes lige indtil dette øjeblik. Jeg må tage mig 
sammen, tænkte hun, jeg må tage mig sammen. Hun gentog det for sig selv igen og igen 
som et mantra.  
"Hej, hvad er det for et langt ansigt?" Det var Jens.   
Hun så forvirret på ham.  
"Jeg troede det var … nej, ikke noget, det er ikke vigtigt."  
Hun så igen op på lejligheden, men vinduet var tomt.  
"Lad os komme væk herfra," sagde hun.  
Tilbage på redaktionen tændte hun sin pc. Hun uploadede billederne og gik i gang med 

redigeringen. Hendes tanker blev dog ved med at kredse om Jacques og hans mærkelige 
væremåde. Hun klikkede ind på Facebook og søgte efter hans profil. Hun tastede hans 
fulde navn ind i søgefeltet.  
"Jacques Sander". Profilen kom frem. Det samme gamle billede af ham i åbentstående 

hvid skjorte. Han så lækker ud, og det lille selvbevidste smil afslørede, at han udmærket 
vidste det. Hun måtte nødtvunget indrømme over for sig selv, at hun havde været enormt 
tiltrukket af ham i starten. Hun scrollede længere ned i profilen og skimmede hans venner. 
Pludselig så hun teksten “Thank you for visiting" og så sit eget profilbillede nedenunder.  
Åh gud, det var dumt Sara, tænkte hun. Han har hentet en applikation, der sladrer om, 

hvem der besøger profilen. Nu tror han vel, jeg er interesseret i ham igen. Hvor dum har jeg 
lige lov at være? Besøge hans profil samme dag, som jeg har stået uden for hans hus og 
gloet op på ham. Hun bandede højlydt over sig selv.  
Hun overvejede, hvad Jacques' syge hjerne kunne tolke hendes handlinger som. Ingen af 

konklusionerne virkede særlig tiltalende. Hun loggede hurtigt og nærmest i panik af, og 
facebook-siden forsvandt.  
Sara havde svært ved at samle tankerne om arbejdet. Billedet af Jacques i vinduet blev ved 

med at spøge. Og hun vidste, at hun måtte få en slags afklaring med ham. Hun ville ikke 



have, at han skulle overfortolke situationen, og hun orkede ikke at starte forfra med 
chikanen og alle hans sygelige beskeder.   
Efter godt en time snuppede hun sin taske og gik hen til Jens.  
"Kom, vi tager tilbage til Nørrebro."  
"Tror du allerede, politiet er færdige?" spurgte han overrasket.  
"Bare vær sød og kom med, jeg forklarer det på vejen." Sara måtte have lydt meget 

insisterende, for Jens tog lydigt sin jakke fra stolen og fulgte med hende ned til bilen.  
Sara parkerede Saaben foran den opgang, hvor hun havde set Jacques Sanders stå i et 

vindue på anden sal. Politiet var ikke længere på stedet, de var færdige med deres 
undersøgelser. De mennesker, der for kort tid siden havde fyldt fortovet foran opgangen, 
var også forduftet, og gaden virkede nu fuldstændig øde.  
"Sara, tror du ikke, vi skal få politiet til at tage den her?" Jens kiggede alvorligt på hende. 

Han havde været svær at overtale og var stadig ikke overbevist om, at det var det rigtige at 
gøre.  
"Politiet? De kan jo ikke hænge ham op på noget. Hvad skal jeg fortælle dem? At han 

siger, at han elsker mig? At han ikke har truet mig direkte, men at jeg føler mig truet 
alligevel?" Sara sank spyttet og fortsatte. "At han sender blomster og glødende 
kærlighedsbreve, som jeg på forunderlig vis føler betyder noget andet? At der er noget ved 
ham, der frastøder mig? At han er lidt for ivrig og insisterende? Det er jo ikke kriminelt 
Jens. Desuden har jeg slettet alle hans beskeder og smidt brevene ud. Jeg ville jo bare 
glemme alt om ham. Nej, vi går op og taler med ham, og husk, at du er min kæreste."  
Sara standsede talestrømmen for at trække vejret.  
Jens stirrede på hende.  
"Dejlig tanke, Sara, men jeg er altså ikke sikker på, at det her er så god en ide."   
"Jeg er bange, Jens. Jeg vil ikke have, at hans terror begynder forfra. Vil du ikke være sød 

og gøre mig den her tjeneste?" Hendes stemme var ved at knække over.  
Han åbnede bildøren. "Var det på anden sal, du havde set ham?"  
De gik hurtigt op ad trappen, ivrige efter at få det overstået og bange for, at modet 

forsvandt. Jens nåede anden sal først.  
"Vi er vist ikke de eneste, der er ude efter ham," sagde han, mens han kiggede på Jacques' 

hoveddør.  
Sara tog de sidste trin op ad trappen og så på døren, som stod på vid gab, mens den 

hældede faretruende til den ene side. Træsplinter fra karmen lå spredt ud over hele entreen 
og reposen.  
Jens tog sin mobiltelefon op.  
"Jeg ringer efter politiet, som vi skulle have gjort i første omgang."  
Sara nikkede stumt. Hun gik hen til døren og strakte hals for at se mest muligt af 

lejligheden. Nysgerrigheden overvandt frygten, og hun fortsatte ind i entreen. Jacques' 
lejlighed var tydeligvis nyistandsat. Væggene var hvide, og entreen var smagfuldt indrettet 



med enkelt design i krom og glas. Køkkenet lå til højre, og overfor var toilettet. Der var to 
døre lige fremme. Døren til soveværelset stod åben, men bortset fra en stor uredt 
dobbeltseng og et garderobeskab, var der tomt. Sara åbnede døren til det, der måtte være 
stuen, og kiggede ind.  
Der lå han, på en sort lædersofa med ansigtet vendt mod hende. Øjnene var åbne og 

stirrede lige på hende, men blikket var mat og tomt. Han havde den samme skjorte på som 
tidligere. Nu var den dog ikke hvid mere, men rød – rød af blod. 


