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Onsdag aften: En bsde

Ah,;eg glreder mig til foriret! Jeg er trntaf
alt det morke her i januar. Jeg hader januar!

I januar skal man altid huske lys pi cyklen.
Ja ja, det ved jeg godt. Der er jo morkt bide
dag og nat.

Jeg ved godt, det er dumt at kore om
aftenen uden lys p5 cyklen. Specielt hvis det

er baglygten, der ikke fungerer, for s6 kan
bilerne jo ikke se mig. Det ved jeg godt.

Men hvad gbr man, n&r man skal hjem fra
badminton klokken halv otte om aftenen?

Og baglygten pludselig ikke lyser, m&ske

fordi batteriet ikke dur mere. Hvad gar man
sfl?

Man karer pi cykelstien, ikke? Der er jo
ingen biler! Og hvis der ikke er en cykelsti, s&

karer man p6 fortovet, ikke? Der er jo heller
ingen biler, vel? Hvad er sfl problemet?

Det var det, jeg spurgte ham om. Ham
politibetjenten, der stoppede mig her i aften.

Og det var nok dumt af mig, for han blev sur.

Jeg kom korende hjem fra badminton, og

min baglygte virkede ikke. Det vidste jeg
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godt, og derfor karte j.g pfl fortovet. Og

det mi man jo ikke i Danmark! Hvor dumt!

Der var ingen mennesker pi det fortov. Men
alligevel var der en politibil, der stoppede

mig. Betjenten steg ud af bilen og kom hen

til mig.
>>}{or her, unge dame! Du har ikke lys p6!

Og du cykler pfl fortovet. Ved du ikke, at det

er forbudt?< spurgte han.

Ja ja, det ved jeg godt, kammerat! Men
har du ikke noget arbejde, der er mere

vigtigt end at give mig en bsde for at kore
pfl fortovet?

Sfldan trenkte jeg. Men sidan sagde jeg

selvfolgelig ikke til ham. Jeg provede at

smile, for jeg ville helst ikke have en bode.

Jeg har ikke r5d tll atbetale over 500 kroner
ibade.

56 jeg sagde undskyld og jeg skal aldrig
gare det mere. Men han ville have mit navn

og min adresse, for jeg skulle have en bode.

Og si blev jeg sur!

>>En bode. Jamen, hvorfor?< spurgte jeg.

>>Der er jo ingen mennesker her p& fortovet!

Jeg korer roligt og forsigtigt. I Berlin mfl man
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gerne kareph fortovet. Hvorfor mi man ikke
her i Danmark? Hvad er problemet?<<

>>Problemet, unge dame, det er, at du

bryder loven,<< sagde han. >Og nu fir jeg dit
navn og din adresse! M[ jeg se noget ID?(

Si han fik bide navn og adresse. Det var
jeg jo nadt trl. Han smilede og skrev i sin

lille bog.

>Si horer du fra os,<< sagde han og gik hen

til bilen.
Ja, en dag f6r jeg et brev med en bode.

Bare for at cykle pi fortovet! Hvor dumt!

Har de politimrend ikke andet at lave? Og

han var ikke sidan en gammel betjent. Han

var ret ung. Miske omkring 30 6r.

Nej, nu vil jeg ikke trenke mere pi det. Jeg

skal forberede mig til test i morgen. >>Bsrns

motoriske udvikling i 1-3-irsalderen.< Jeg skal

lrse 35 sider i lrerebogen , far jegkan gfl i seng.

Torsdag aften: En opringning

N6, den test gik vist ret godt, tror jeg. Jeg og

Lisa gikibyen og drak en kop kaffe eftertesten.

Hun fortalte om problemer med kreresten. Ha!

Den slags er jeg jo dejligt fri for. Har ingen

krereste for tiden. Ikke siden sommer

Savner jeg ham? Nej, ikke ham. Men en

krereste? Ja ja,jeg indrommer: Jeg savner en

krereste.

Det er sfl kedeligt at sidde og hare

veninden snakke og snakke om problemer

med kreresten.

Specielt kedeligt, nir man ikke kan fortrelle,

at man selv har nogle meget mere interessante

problemer med sin egen krreste.

Og nu er det torsdag aften. Sfl kommer

fredag, og si kommer weekenden. Og jeg har

ingen aftaler. Ingen sprendende dates. Skal jeg

bare sidde her i min 2-vrrelses hele weekenden

igen, alene? Sfl kan jeg hsre overboen og hans

grester, der altid spiller hoj musik fredag aften.

Den sredvanlige tur i svommehallen latdag

morgen, 1.000 meter. Ja, det er klart, det gar

jeg.

Og si kan jeg selvfolgelig besoge min

krere storesoster. Katrine har altid brug for en

ekstra hflnd til at hjrelpe med de to blebsrn.

Men gider jeg?
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Nu skal jeg lrese om >Borns sproglige
udvikling<<. Born, barn,barn. Jeg lreser om
bsrn.

Min soster har bsrn. Jeg skal arbejde med
barn, nflr jeg bliver frerdig pi seminariet til
sommer.

Bsrn er dejlige. Jamen, det ER de! Meget
dejlige ... Ne, telefonen ringer.

>>Ja, god dag, Camilla. Du taler med Troels
Henriksen. Det var mig, der stoppede dig i
gir aftes.<

>>Ahhh, hvad mener du?<

>Du cyklede pi fortovet uden lys. Kan du
huske det?<

>>Ja, det kan jeg godt. Og hvorfor ringer du
til mig?<

>Jeg har trenktpi det. Du har ikke sfl mange
penge, vel? Jeg kan se, du er studerende.<

>Hvordan kan du se det?<

>Jeg har jo dit navn og personnummer. Si
er det ikke si svrert. Og si trenkte jeg, en

ung studerende har ikke si mange penge. Sfl

mflske har du svrert ved at betale en bode.<

>Ja, selvfslgelig har jeg svrert ved at betale

en findssvagbade. Hvor vil du hen med det?<
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>>Jo, jeg trenkte, at vi kunne glemme det

hele. Hvad siger du til det?<

>>Jamen, det synes jeg er en god id6!(
>Okay, sfr siger vi det.<

>>Jamen, sfi siger jeg tak.<

>Si sover du bedre, ikke?<

>>Jo, helt sikkert. Tak.<

>Ikke noget at takke for. Godnat,

Camilla.<
Ja, godnat og sov godt, Troels Henriksen.

Mrerkelig samtale. Mrerkelig fyr. Men det

var da sodt af ham at trenke ph, atjeg ikke
har s6 mange penge. Men alligevel meget

underligt....
N6, det vil jeg ikke trenke mere over.

Jeg sparer over 500 kroner, og det er

dejligt!
Nu vil jeg lave en kop te og lrese om

>Borns sproglige udvikling<.

Fredag eftermiddag: En invitation

Der ligger en sms pfl min mobil. Den er fra
kl. t5.22.
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Hej Camilla.
Jeg har trenkt meget pd dig.

Md jeg give en kop kaffi?
I dag eller en anden dag?

betjent Troels

Hvad? Politimanden fra i onsdags? Hvad vil
han? Det er a1ts5 meget mrerkeligt, det her.

Det er da ikke normalt, at politiet dropper en

bode og inviterer p6 kaffe i stedet for.

Han har set mig 6n gang. 56 det kan ikke
vrere min store charme, min fantastiske
intelligens, mit gode humor eller min
sprendende personlighed, vel? Og helt

nrligt, jeg ser ok ud, men jeg er ikke helt
fantastisk lrekker. Punktum! Si hvad sker

der?

Han er mf,ske bare ensom? Mangler en

krereste? Tager en chance? Og sfl? Hvad gor
jeg? Tager jeg en chance? Trenke, trenke ...

Ja! Hvorfor ikke? Hvad er det man siger?

Intet at tabe, alt at vinde. Si hvorfor ikke?
Jeg sender ham en sms. Nu!

Koffe lyder kedeligt.
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56! Nu kan han trenke over det. Hvad
mon han trenker? At jeg normalt kun
gtr i byen og drikker champagne og

spiser kaviar? Det er ok, hvis han trenker

sfldan.
En kop kaffe fredag aften, hvor lrekkert er

det? Hvis jeg skal pfl en date med en mand,

jeg ikke kender, si skal det vrere en rigtig
date. Pi en god restaurant, med gode tjenere

og dejlig mad! Og vin! Ikke en findssvag kop

kaffe.
Bip bip.

Der kom en sms. Mon det er fra ham politi-
Troels? Yes!

Du har ret.

Hvad siger du til en

middag pd en god
restaurant? Sig ja! T

Ni n6. Han forstod budskabet. Men har jeg

lyst til at spise middag med en politimand,

som jeg ikke kender? Miske, miske ikke.

Men nu har jeg jo selv givet ham id6en. Si
ok, jeg tager chancen. Jeg sms'er:

11
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Middag lyder bedre.

Og nu venter jeg. Og venter. Og venter.
Hvorfor sms'er han ikke tilbage? Han

gider miske alligevel ikke. Hvad laver harf?
M6ske er han pfl arbejde.

Bip bip. N&, endelig! Hvad skriver harf?

Kl. 19.30 pd Il Mulino.
Jeg glreder mig meget!
TToels

Ok ok, han har bestilt bord. pi en god
restaurant. Nu kan jeg ikke sige nej. Og
hvorfor skulle jeg sige nej? Fordi jeg foler,
det er lidt underligt det hele? Men det kan jo
ikke vrere farligt at date en dansk politimand,
vel? Si jeg siger ja. Og sender lige en sms.

Vi ses pd Il Mulino.
Camilla

Sfl har jeg en aftale fredag aften. En rigtig
date. Det er lrenge siden, sfl jeg er allerede
lidt nervss.

t2

Fredag nat: Tanker efter en date

Det var en rigtig fin date! Troels var helt
okay. Han var faktisk ret sod. Og han ser

ogs6 godt ud uden uniform. Hoj, brunt hir
og meget bH bla blh ajne. Og det smil, han

kan!!

Og si har han smukke hrender! Jeg elsker

mrend med smukke hrender. Nej, det ernoget
sludder. Selvfolgelig elsker jeg ikke alle

mrend med smukke hrender. Men jeg kunne
aldrig elske en mand, som ikke har smukke

hrender.

Uha uha! Er jeg forelsket i politimand
Troels? Det ved jeg ikke, men det var en fin
aften.

Han sad ved bordet og ventede, da jeg

kom. Han rejste sig og modtog mig, som

om jeg var en dronning! Hoflig, galarrt.,

opmrerksom, hele aftenen.

Det var dejligt. Jeg folte mig smuk. Og

vi snakkede godt sammen. Han har en fln
humor, sfl vi grinede ogsfl godt sammen.

Troels er 32 frr. Han er skilt og har en

datter p6 tre 6r med sin eks-kone. De blev

t3
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gift, da Troels var 26 ir. Og de blev skilt, da

deres datter var et 6r.

Sidan gir det vist tit. Jeg mener, folk er

for unge, n6r de gifter sig og f6r born. Og

sfl BUMMM! Romantikken bliver vrek i
babymos. Det har jeg da set flere gange.

Jeg yar selvfolgelig p6 cykel ind til
restauranten. Med nyt batteri i baglygten!

Det der med at v&re p6 cykel ved den forste

date, det kan jeg godt lide. Si er der ikke si
meget at diskutere. Ikke alt det der: >Skal jeg

ikke kore dig trjem?u ,N.j, du har drukket
for meget vin.<

Eller: >Skal vi tage en taxa hjem til dig?<

>Nej, jeg vil ikke have dig med hjem * i
seng!<

Eller: >Dejligt vejr. Skal vi ikke 96? Sfl

kan jeg falge dig hjem .. .< >>Nej tak!<
Pi cykel, si er det bare: ,Hej, tusind tak

for i aften. Vi ses ... lige pludselig.< Og si
er det altid sprendende, om han ringer dagen

efter. Eller senere. Eller slet ikke.

Jeg ved ikke med ham Troels. Er jeg

interesseret? Miske. Miske ikke.

Men nu har jeg en date med min dyne!
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Sondag aften: Venindesnak i telefonen

Hej Lisa. Det er Camilla. Har du tid til en

snak? Jeg ringer, fordi ieg har brug for at

fortrelle dig noget.

Jeg var pd en date med en fyr i fredags.
Ja, han var faktisk ret sad. Han hedder

Troels, og han er 32 dr, og du tror det er

lagn: Han er politimand!
Ja, og ved dw hvad? Vi modte hinanden

pd cykel.

Nej, det var kun mig, der var Pd cYkel'

Onsdag aften, hvor jeg cyklede hiem pd

fortovet, og sd stoppede han mig, fordi jeg

karte uden lys i baglygten. Og sd skulle ieg
.jo have en bade, ikke. Men sd ringede han

dagen efter og sagde, at de ville glemme

det. Og om fredagen inviterede han mig pd
middag.

Ja, underligt, det syntes jeg ogsd. Men jeg

var altsd ude og spise med ham, og det var

ret hyggeligt.

tVej, jeg cyklede hjem alene. Du ved:

Jeg er Camilla-cykelpigen! lVu med lys i
baglygten!

15
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Ja, je7 fik en sms fra ham lordag
eftermiddag. Han skrev bare:

Takfor dejlig aften!
Hdber du kom godt hjem

pd din cykel. Med lys!
Ses vi? Det hdber jeg.

knus, T

Nej, jeg har ikke svaret endnu. Jeg ved ikke

rigtig ...
Jamen, hvorfor ringer han sd ikke?

Mdske har du ret. Mdske skulle jeg bare

skrive til ham. Men jeg tror, jeg vil vente.

Jeg ved ikke, om jeg er interesseret. Han er
jo ogsd meget ddre end mig. Han har vreret

gft. Han har en datter pd tre dr.

Ja, det er rigtigt. Der er jo sd mange,

der er skilt. Det er mdske ikke noget
problem.

Om jeg harfortalt ham om Jonas. I'{ej, det

kunne jeg ikke drsmme om! Hvorfor skulle
jeg fortrelle, at min lillebror er narkoman,

forste gang jeg er pd date. Og sd med en

politimand! Du md vrere tosset.

t6

lVej, jeg har ibke haft kontakt med Jonas

den sidste mdned. Vi sds juleaften hjemme

hos min mor. Hun er bare sd ked af det. Hun
grreder og grreder, hyer gang vi snakker om

Jonas, og jeg kan ikke rigtig hjelpe hende.

Vi ved ikke engang, hvor Jonas bor. Bare han

ikke bor pd gaden! Jeg hdber, han har en

krereste, som han bor hos. Men hanfortreller
jo ingenting.

Ja, det er hdrdt. Nd, men god nat, du. Tak

.for snakken. Vi ses.

Mandag aften: Et uventet besog

I gir aftes - da jeg havde talt med Lisa - sendte

jeg en sms til politi:Troels. En fiollet sms.

Selv tak. Dejlig cykeltur -
mdske med en lille promille!
Uha uha! Giv mig en bode!

C

I dag har jeg fiet to sms mere fra min
politimand. Han virker ret ivrig. I den sidste

17
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skrev han, at han gerne ville besoge mig.

Det har jeg ikke lyst til. Jeg kender ham ikke

si godt, endnu. Jeg vil ikke have ham her

hjem. Nfl, men jeg svarede ham for et par

timer siden.

Hej igen. Har ikke sd god tid.

Sidder og skriver opgave hele

aftenen. Desvrerre. C

Og jeg har faktisk vreret flittig her i aften.

Jeg skal jo aflevere om godt en uge.

Ding dong!

Hvem ringer p6 her si sent? Hvad er

klokken? 21.30. Ah nej, bare det ikke er

Jonas! Bare han ikke har problemer!

Hvad!? Politi:Troels! St6r der med en

flaske vin under armen. Og noget, der dufter

som thai-mad.
>>Dav, Camilla. Du sfl lidt stresset ud, lige

da du ibnede daren. Men nu ser du glad

ud. Er det fordi, jeg kommer her med dejlig

mad?<<

Ja, for fanden. Og fordi det ikke var Jonas,

der 16 og dode pi min mitte.
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,Hej, Troels! Hvad laver du her? Undskyld,
jeg mener, kom indenfor.<

>>Jeg trenkte, at sfrdan en ung pige, der

sidder og skriver opgave, hun har sikkert ikke
fiet noget god mad. Og si trenkte jeg, at hun

skulle holde en pause her sidst pfl aftenen.

Thai-mad. Kan du lide det? Godt s6.<

Han gir lige ud i mit kokken. Harjeg bedt

ham om at gh ud i mit kokken? Ud til mine

snavsede tallerkener og te-kopper?

>Ja, jeg elsker thai-mad. Det var da sodt

af dig. Men jeg ved ikke, om jeg er srerlig

sulten lige nu.<

>Ah, mon ikke du kan klare et glas hvidvin
og en gangTom Yum Gung-suppe med rejer?

Og s[ stegte ris med kylling, en Khao Phad

Gai. Hvor gemmer du dine vinglas?<

Jeg gemmer dem sgu ikke. Jeg har dem i
et kokkenskab. Og lad lige vrere med at ibne
alle mine skabe, kammerat!

>Vinglas, det er her,< siger jeg og 6bner

skabet. >Men jeg skal altsi tidligt op i
morgen, si ...<

>Sode Camilla, v&r nu ikke sfl stresset.

Jeg kom bare forbi med lidt mad til en

t9



fattig ung studerende. Jeg ghr, nir
har spist. Okay? Vi skal lige have et

tallerkener.<
Ja, det skal vi jo. Men smil ikke til mig

med det der smil, for si bliver jeg svag. Du
kommer ind her, som om du har ret til det.

Og si sender du mig det der smil, &h Gud!

Nfl, men maden der ser lrekker ud, og lidt
sulten erjeg jo.

Hvor skal vi sidde? I sofaen? Mit spisebord

er jo helt fyldt med boger og papirer og

computer.

Okay, vi tager sofaen.

Og maden smager fantastisk! Og vinen.

Og nu smiler han det der smil igen!

>En dejlig lille lejlighed, du harher. Lys og

lrekker. Og den dar der, er det en havedor?

N6, der er have til lejlighederne her i stue-

etagen. Det mi vrere dejligt om sommeren.

Mfr jeg kigge ud i haven?<

Hvad vil han i en have midt i februar?

; Lukke en masse kold luft ind i stuen?

>>Ja, vrersgo. Det er ikke en rigtig have.

Bare en meget lille terrasse. Men den er dejlig

om sommeren, selvfolgelig. Luk daren, si er
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du sod, Troels. Jeg fryser sfl hurtigt, nflr jeg

er trret.<<

Hvad nu? Nu tager han treppet fra sofaen

og lregger det over min ryg. Meget langsomt.

Kigger mig i ojnene. Smiler. Stryger mig

over ryggen, uden pfi treppet, langsomt, blidt.
Dejligt. Nu flk jeg varmen igen.

>>Kan du spise mere? N8. Hvad med et

lille glas vin mere tll at sove p8L? Et halvt
glas til at skflle med mig? Ja? Sk61, Camilla.
Dejligt at se dig igen. Jeg har trenkt s6 meget

p6 dig. Du har mfrske ogs6 trenkt pfl mig?

Bare lidt? Jeg rydder lige op her, du skal

bare sidde og slappe af. Og en to tre, si er
jeg ude af dsren igen.<<

Han satte tallerkener og glas i
kokkenvasken. Jeg var sprendt p6, om han

ogsfl ville vaske op. Nej, heldigvis! Det ville
ogsfl v&re for meget. Og han gik faktisk.

Gav mig et kys p6 panden. Og si et p6

halsen. Og sfl pi munden. Og si kyssede jeg

igen. Jeg kunne ikke lade vrere.

Men underligt, at han bare kom her og

havde mad med. Som om han var forelsket

i mig. Men det tror jeg ikke, han er. Ikke

vi
par

2l
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s6dan rigtigt. Det plejer jeg at kunne
mrerke.

Men hvad s6? Det ved jeg ikke. Vil ikke
trenke mere p6 det. Nu skal jeg i seng!

Tirsdag eftermiddag: En telefonsamtale

Hej, mor!

lVej, du forstyrrer ikke. Det er da bare

hyggeligt, at du ringer. Jeg er lige kommet

hjem. Det blev lidt sent, fordi jeg skulle kobe

ind pd vejen. Du ved, to fulde poser pd styret,

sd cykelpigen Camilla var nodt til at trrekke

hele vejenfra Brugsen. Men det var jo heller
ikke let at cykle i det vejr. Sne eller slud eller
hvad er det? Jeg haderjanuar!

Hvordan har du det?

Nd, har du snakket med lregen om det?

Jqmen, du skal da ikke gd rundt med ondt

i maven i sd lang tid. Vil du ikke v&re sod og

gd til legen?
Ja, jeg tcenker ogsd pd Jonas. Har du hsrt

fra ham siden jul?
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t{ej, jeg har heller ikke hsrt en lyd fra
ham. Hvis bare vi vidste, hvor han bor! Hvis

bare vi havde hans mobilnummer!

Ja, selufolgelig har han en mobiltelufor.

Det har alle! Men han har nok sddqn en med

taletidskort, sd vi kan ikkefinde ham.

Nej, jeg ved heller ikke, hvordan han tiener

penge til at leve for. Men han sdger sikkert

narko, eller sddan noget. Ved du hvad, mor.

Jeg fdr pludselig en ide. Jeg har msdt en sod

fyr, der arbejder ved politiet. Mdske kan han

hjrelpe med atfinde Jonas. Men nei, det er nok

en ddrlig idd ... Hvis nu Jonas faktisk render

rundt og laver en masse kriminalitet. Sd vil jeg

da ikke srette en politimand pd min egen bror.

Jo, mdske, hvis jeg er sikker pd, at han vil
hjrelpe os. Men jeg kender ham ikke sd godt

endnu.

Ja, det horer du mere om en anden dag.

Men gd nu til lregen, ikke? Det lover du mig?

Jeg kigger ind her i ugen. Sikkert pdfredog,
ndr jeg har fri.

Okay, sd siger vi det. Hav en god aften, mor.

Hej-

23
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Onsdag aften: Sms-kontakt

Nej, jeg kan ikke koncentrere mig! Jeg lreser

og lreser, men si opdager je g, at det lober ind
gennem ojnene og ud af srerne pfl mig. Eller

hvad det nu hedder, nir man lreser uden at

huske, hvad man har lrest.

Jeg kunne heller ikke koncentrere mig til
badminton i dag. Det er nok fordi jeg hele

tiden trenker pi Jonas. Og mor, som er s6r

ked af det.

Hvorfor fanden skulle vores far ogsfl do

s5 pludseligt!? Jonas var kun 13 2r, da han

pludselig ikke havde en far mere. Det var

nok der, alle problemerne begyndte. Og mor

kunne ikke klare ham.

Hvorfor gj orde j eg ikke noget mere for Jonas,

da han havde det svrrt? Havde jeg virkelig

s6 travlt med at blive en succes i gymnasiet?

Og si travlt med at glemme far? Ja,jeg havde

travlt med mig selv, - og jeg tog mig ikke af
min lillebror. Jeg var en egoistisk storessster.

Og hvad sfl nu? Nu har vi ingen kontakt.

Vi ser ham kun, nilr han selv beslutter at

komme ud af hullet.
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Troels. Ham trenker jeg ogsi p6. I dag er

det en uge siden, han stoppede mig p6 vej

hjem fra badminton. Jeg er ikke forelsket i
ham. Miske er han forelsket i mig? Mf,ske.

Men han har ikke ringet siden mandag. Heller

ikke sendt en sms. Ikke en lyd fra ham, siden

han pludselig stod der med thai-mad og vin.

Han var faktisk lidt krer. Men hvorfor har

han ikke ringet? Fordi han venter pi lyd fra
mig? Ja, selvfolgelig! Det var jo ham, der

kom til mig. Og jeg har ikke kontaktet ham

siden. Ikke sfl meget som en sms med Tak

for mad!

Ah, leg trnker ogsi altid pi mig selv!

Egoistisk. Mig selv, mig selv, mig selv. Ja!

Hvad er vigtigt for mig? Min uddannelse.

Min fremtid. Min lejlighed. Min krop. Mit
toj. Mine veninder.

Men ikke min lillebror? Jo, for fanden!

Men han vil ikke se mig! Jeg kan ikke gore

noget.

Jeg vil sms'e til Troels. Selvfolgelig vil jeg

det! Han har vreret si ssd ved mig. Og en

dag, miske, kan jeg bede ham om at hjrelpe

med at finde Jonas.

25



Hej TToels! Sd ssdt af dig
mandag aften. Tcenker pd
dig. Krammer! C

Og ju, der kommer svaret, hurtigt. Bip bip.

Camillapigen! Har tenkt pd
dig nat og dag. Md jeg komme

i morgen aften? Din T.

Hovsa! Han rykker hurtigt. Hvad nu?

Allerede i morgen? Men i morgen skal jeg

modes med de andre i studiegruppen.

Hej igen. Ikke helt perfekt.

Har mode med min gruppe lige

efter undervisning til ca. kl. 20.

Trret bagefter, tror jeg. C

Sidder og venter pi sms-svar. Og sfl ringer

han.

Si glad for at hare fra mig. Og hvor har

han trnkt meget pi mig. Han har ventet pi
lyd fra mig siden mandag aften, men ville
ikke trrenge sig p6.
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Han tilbyder at komme med lidt mad og

vin og en god video i morgen ved 2l-tiden.

Hvorfor ikke, Camilla? Det er okay at vnre
trnt,hanvil hygge om mig, servere for mig,

vrere der for mig. Og sig nu ja, Camilla, sig

nu bare ja, ikke?

Og jeg sagde ja. God mad og en fllm efter

en lang dag, det lyder da godt. Jeg ville onske,

jeg var forelsket i ham. Men det kommer

miske?

Torsdag aften: Italiensk middag

Cykler hjem efter en laaaaang dag. Cykler

gennem vid sne. Hjemme lidt over 20.30.

Tager et hurtigt bad for at friske mig op. Tsrcer

mit hflr og putter lidt parfume bag srerne.

Hvad skal jeg tageptfl Nogethjemme-hygge-

taj.Etpar lrekre sorte strompebukser, og sfi bare

den der lange uldne traje, der gir ned til midt

pfl lflrene? Ja, og pi fodderne? Hjemmesko?

Nej! Jeg tager de smarte sorte med hrel.

Hm, foler mig lidt lrekker. Ser mig selv i
spejlet, lafter op i hflret og smiler. Du ligner

27



;

en million, siger jeg til mig selv. Og tager

lidt lrebestift p6. Hvorfor ikke? Trender et

par stearinlys. Sfl harer jeg doren dernede i
opgangen, og et ojeblik efter ringer han p6

dsren. Jeg 6bner, og det der smil moder mig.

>Camilla! Min cykelpige. Hvor ser du

dejlig ud! Mi jeg komme ind?< Han har sne

i hflret og pa frakken.
Ja, selvfolgelig m6 du det. Det har vi jo

aftalt i telefonen!

>Hej Troels. Det sner derude, hvad? Umm,
det dufter dejligt. Hvad har du i posen?<

sporger jeg, mens jeg fir ham ind i min entr6

og lukker doren.

>Fra den bedste italienske restaurant

i byen,< siger han og ibner posen p& mit
kokkenbord. >>Forskellige smi retter, lrekkert

brsd og okologisk smor. God italiensk vin,

- og til kaffen, lidt msrk chokolade. Hvad

siger du s6?<

Jeg siger ih hvor er du dygtig Troels ...
>Det M.r meget lrekkert,< siger jeg. >Nu

skal jeg flnde nogle tallerkener og glas.<

>Nej nej, sret du dig ind i sofaen,<< siger

han og skubber mig ud af mit eget kokken.
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>Sret dig he1 sfl kommer jeg med et glas vin.
Du har haft en lang dag, og nu kommer jeg

og forkreler dig.<

Jeg sretter mig i sofaen, og et ojeblik efter

kommer Troels fra kokkenet med en flaske

vin og to glas p6 en bakke.

>Lad os smage pA denne her drue,<<

siger han og skrenker i glassene. >>Det er en

Amarone.<

Nfl, ser man det. Amarone. Det lyder som

titlen pi en pornofilm. Jeg har ikke forstand

p& vin, jeg er jo en fattig studerende, ikke?

>Mmmm, smager dejligt,< siger jeg og

kigger ham i ojnene.

Hvad er det jeg ser derinde, i hans bla bH

ajne? Vilje? Styrke? Og en lille smule frygt?

Hvad med forelskelse?

>Bliv bare siddende og nyd vinen,<<

siger han. >Jeg kommer med maden om et

ojeblik.
Og sfr harer jegham 6bne skabe og skuffer

i mit kskken. M6ske kan sfldan en politimand

hurtigt regne ud, hvor man har de forskellige

fade og sk&le, trenker jeg. Jeg lader ham bare

blive ved.



Det er pi en mide dejligt atlade ham klare

det praktiske i kskkenet, mens jeg sidder her

uden at rsre en flnger. Jeg nyder vinen.

Troels kommer ind med en bakke. Der

er salat, skiver af italienske polser, skinke,

oliven, brad og en masse forskellige oste,

som jeg ikke kender.

>56, Camilla, nu skal du bare nyde lidt
god mad,< siger han og sretter sig ved siden

af mig i sofaen.

Vi spiser, og det smager bare fantastisk.

Vinen er lidt tung, men jeg kan godt lide
den, si jeg drikker forst det ene glas, sfr

det andet glas. Snakker lidt snik-snak om

maden, vejret og sidan. Jeg fortreller om
gruppearbejdet og opgaven, som jeg er i
gang med at skrive.

>Ja, jeg ville jo ikke ringe og forstyrre
dig,u siger han. >Men jeg blev sfl glad for
at fi din sms. Jeg har gemt alle dine sms'er.

Hvad med dig. Har du slettet mine sms'er?<<

,Jeg sletter kun gamle sms'eq nir
indbakken pludselig er fyldt<, svarer jeg.

>Nu skal vi have en kop kaffe,< siger han

glad og gfrr ud i kokkenet.
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Lidt efter kommer han ind med

kaffekopper, smi glas og mork chokolade.

>Det i de smi glas her, det er Grappa,< siger

han. >Italiensk brrendevin. Kender du den?<

Jeg ryster pi hovedet.

>)Skel, Camilla!<< siger han og tager sit

glas. >>Smagpe den.<

Jeg smager. Pyh!! Det kan man da ikke

drikke for alvor!

)Skel,( siger jeg. >Jeg ved ikke rigtig. Det

smager som rfldne vindruer.<

>>Jamen, du har helt ret,< siger han og

smiler stort. >Det er det faktisk. Pi en mflde.

Du skal lige smage pi det igen. >

N6, men si er jeg jo pludselig blevet til
ekspert i italiensk brrendevin. Skel for det.

Han smiler og skrenker op igen fra den hoje,

slanke flaske. Sk61 igen. Nu smager det lidt
bedre. Man skal miske bare vrenne sig til det.

Jeg bliver si sovnig. Mine ben bliver sf;

tunge. Jeg tror, jeg vil ligge ned, her i sofaen.

Mflske vil jeg helst sove. Men der var jo

noget med en videofllm. Og jeg kan da ikke

bare lregge mig og falde i sovn, n6r jeg har

en grest.
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>Camil1a-pige. Du ser trret ud. Har du lyst
til at se en fllm? Eller skal vi bare sidde og
hygge lidt sammen? Godt s6,<< siger han og
sretter sig tret p6 mig.

Han kreler for mit h6r, mine arme, mit
ansigt. Jeg nyder hans duft. Han kysser mig,
og jeg flyder. Flyder vrek. Langt vrek. Jeg vil
ikke sove, men bolgen tager mig. Jeg flyder
ind i hans kys, hans duft.

Jeg mrerker, at han lofter mig fra sofaen.

Han brerer mig ind i sengen. Han kysser mig.
Jeg flyder. Hvad skal vi? Nfl. Jamen, hvorfor
ikke? Tager han mit taj af? Ja.

Fredag morgen: Hovedpine

Hvor er det underligt! Her liggerjeg. Har lige
slukket vrekkeuret. Klokken er syv. Og her
ligger jeg - ved siden af Troels. Han sover,

tror jeg. Men hvordan kom han i min seng?

Av, mit hoved! Jeg plejer da ikke at vigne
med hovedpine. Camilla, tagdignu sammen!
Du kan da huske i g6r, ikke? Troels kom med
italiensk mad og vin og ... hvad hed det?
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Grappas? Ja, og du spiste og drak sammen

med Troels. Og hvad s6? Camilla, trenk dig

nu om! Jo, du blev sovnig. Du lagde dig pfl

sofaen. I kyssede, og ...?
Bar han mig ind her i sengen? Og hvad

lavede vi her? Jeg kan ikke huske noget.

Ikke noget om, hvad der skete her i sengen.

Der ligger Troels. Han sover. Jeg skal op.

Jeg skal made klokken ni. Jeg rbrer ved hans

skulder. Nu vigner han. Han vender sig om

og kigger pi mig. Smiler. Hvorfor kan jeg

ikke lide hans smil, lige nu?

>God morgen, smukke,< siger han og

kysser min pande.

Av, ikke rsr vedmit hoved. Det er si tungt,

og der er nogen, der banker pfl, inde bag ved

min pande.

>Nu skal jeg lave noget morgenmad til
dig,,, siger han og stir op.

Jeg horer ham pi badevrerelset, og et

ojeblik efter i kskkenet. Han skramler med

gryder og skabe.

Hvorfor skal han larme sfldan?! Jeg prover

at sti ud af sengen. Uh, hvor er mine ben

dfrrlige! Hvad pokker drak jeg i gir? Drak
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jeg sfl meget? Det var nok det der r6dne
druesaft.

Jeg vasker mig og tager tojpfl. Alt gir i halvt
tempo. I stuen har Troels drekket morgenbord.
Med blodkogte reg. Men jeg er ikke sulten.
Jeg er bare tsrstig. Vand! Mere vand! Og si
lidt juice. Og si - miske - et reg. Jeg prover.
Hm, det smager godt. Og med rlgbradtil. Nu
kan jeg snart ogsi tale, tror jeg.

>>Ah, god morgen,<< siger jeg og prover et
smil. >>Har vi set hinanden fsr?<<

>>Nej, jeg er bare postbudet! Jeg kom lige
forbi,< siger han med et stort grin. >Vil du
have mere kaffe?<

Jeg nikker, og han skrenker kaffe. Jeg

trenker og trenker. Der er noget, jeg ikke
forstir. Men hvad er det?

>>Du, Troels, jeg er ked af det, men jeg kan
altsi ikke huske i gflr aftes,< sigerjeg. >Fikjeg
si meget at drikke? Jeg plejer ikke at vigne
med hovedpine. Og uden at huske noget.<

>>Det er jeg ked af, Camilla,< siger han og
kigger mig i ojnene. Bedrovet. >Du var sfl

dejlig. Det var sfr sksnt. Kan du virkelig ikke
huske det?<
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Jeg ryster p6 hovedet. Nix. Ikke en smule.

>Jeg kan huske, vi spiste i sofaen,< mumler
j.g. ,Og vi drak en eller anden tung rodvin.
Og si et glas af det der Grappas?<

>Ja, forst var du ikke sfl vild med Grappa,

som det hedder, men si flk du smag for det,<

siger han. >Jeg lader flasken stfl. Sfi kan vi
nyde et glas, nflr vi ses igen. Men kun 6t glas,

tror jeg. Det er temmelig strerkt.<

Jaja, snak bare, som om det var mig, der ikke
kunne fi nok. Det var da dig, der hrldte op af
rodvin og strerk Grappa, igen og igen ...

Hans telefon ringer. Han rejser sig og 96r
ud i kokkenet og snakker. Lidt efter kommer
han ind og ligner 6n, der skal skynde sig pi
arbejde.

Jeg kigger pi mit ur. Ah nej, klokken er

over otte. Jeg trrekker gardinet fra og kigger
ud pi vejen. Det bliver snart lyst. Der ligger
4-5 cm sne over det hele.

>Jeg kommer for sent!<< siger jeg. >Kan du
ikke kore mig? Jeg er sikker pil, at der ligger
sne pi cykelstierne.<<

>Jo, selvfolgelig,< siger han og 96r hen og
kigger ud ad vinduet. >Kan du vrere parat
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om to minutter? Jeg skal skynde mig ind pfi

stationen. Vi har en ny sag.((

Okay. Jeg skal lige pakke min taske. SA gflr

vi ud og srtter os i hans bil. Vi korer. Jeg vinker

til naboen, som stflr og skraber sne af sin bil.

Fredag frokost: Msde med Jonas

Min hovedpine er vrek, og jeg er sulten.

Kober en god salat med kylling i kantinen.

Sidder og snakker med de andre. Si bipper

min telefon. En sms:

Camilla! Kom hurtigt. Vigtigt.

Venter dig pd cafd TusindfrYd.

Haster! Jonas

Hvad nu, lillebror? Det er sfl lrenge siden, jeg

harhsrtfra ham. Og nu skal jeg bare komme

i en fart. Forstir han ikke, at jeg har et liv. At
jeg mflske har travlt. Jeg svarer:

Hej Jonas. Harfri kl. 15. Venter

du pd Tusindfryd, eller?
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Spiser to mundfulde salat mere, og si er han

der igen:

Camilla, please! Jeg er bange.

Allerede en dsd. Jonas

Jeg rejser mig. Siger undskyld til de andre

fra gruppen. Vi mh aftale mode en anden

dug.

Sidder i bussen ind til centrum. Uro i
maven. Altid nervCIs, nir jeg skal mode

Jonas. Hvad har han nu rodet sig ud i?

Cafe Tusindfryd er mork og snavset som

sredvanlig. Jeg finder Jonas i det morkeste

ltlarne. Han sidder med skuldrene oppe om

btefne.
>Hej Jonas. Hvad sfl? Problemer?< lyd.t

min hilsen til ham, mens jeg sretter mig
overfor ham.

Han kigger pi mig, som om han ikke
kender mig. 56 vigner lyset i hans ojne.

>Camilla, for fanden! Kan vi tage hjem til
dig? Jeg ved ikke, hvor jeg skal gemme mig.

Vi kan ikke snakke her.< Han kigger nervost

rundt.
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))Jonas, du bad mig jo om at komme her,<

sigerjeg og lregger min hind pi hans arm. >Kan

du ikke bare fortrelle mig, hvad der er galt?<

>Jeg kan ikke vrere her,< hvisker han. >Jeg

skal vrek. Du mfl hjrelpe mig. Camilla! Fister

er dad. Tag mig med hjem. Jeg er bange.<

Jeg opgiver. Vi kan ikke snakke sammen

her. Han er alt for nervos. Vi g5r. Er nodt til
attage en taxa. Han kan ikke sidde i en bus.

Fredag aften: Sne pi bilen

Jonas sover. Han ligger her pi min sofa.

Klokken er kun 20.30, men han sover dybt.

Jeg tror ikke, han sov sidste nat. Han var i
chok.

Jeg har lige ringet til mor. Fortalt at jeg

ikke kan besoge hende i dag alligevel. Jeg

sagde, jeg var trret. Ville ikke gore hende

urolig ved at fortrelle om Jonas lige nu.

Jonas. Hvad var det, han fortalte mig, da vi
kom herhjem? Hans bedste ven, Fister, dade

sidste nat. Skudt gennem hovedet. Bagfra. I
en baggird i midtbyen.
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Jonas var sammen med nogle venner hele

aftenen i gir. De sfl et par videoer, siger han.

Og sov, hvor de faldt om i lejligheden. Han

fik en opringning fra en ven ved elleve-tiden

her i formiddags. Vennen fortalte, at Fister

var dad, og at politiet var i gang.

Ja, det er jo den slags der sker, hvis man

lever i en verden med narko, ikke?

Men sfldan er det ikke, siger Jonas. Det

her er ikke et almindeligt narko-drab. Det

er noget andet. Noget mere. Fister har fortalt

Jonas noget om en hemmelig klub. En klub

for mrend, der bruger kokain. Og kokain, det

kunne Fister jo levere. Men Fister fortalte

Jonas, at mrendene i den der klub solgte et

stof, som man putter i drinks, og som fflr

folk til at falde i ssvn.

Jeg har hort om det stof for. Nogle piger

fik det hreldt i deres drink pi et diskotek,

mens de ikke si det. Og mange timer efter

vignede de op i en fremmedmands lejlighed

og var blevet voldtaget. Det er vist det, man

kalder drug-rape.

Fister var nervbs, fortalte Jonas. Fister

mente, der ogsfl var noget med piger, der var
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alt for unge. Miske noget med smi piger.

Noget med predofili i den der hemmelige

klub. Fister vidste for meget.

Nu er Jonas bange for, at Fister kun er den

forste, de drreber. Han er bange for at blive
skudt, fordi Fister har fortalt ham noget, som

han ikke skulle vide.

Jonas fortalte ogsfl om en politimand, som

er med i den hemmelige klub. En politimand,
som de kalder Troldmanden, og som altid
siger >Godt s6, godt s6.<< En politimand, der

beskytter de der mrend, der vil have kokain
og unge piger.

Men hvorfor skulle en politimand beskytte

den slags? Det kan vel kun vrere, fordi han

selv har lyst til det samme? Unge piger?

Smi piger? fjuh, selvfolgelig flndes den

slags mennesker ogsi i politiet. Jeg mener,

man har da lrest om dommere, der er blevet

dsnrt for predofili, ikke? Sfl hvorfor ikke en

politimand?

Hvor underligt, at jeg lige nu kommer
lidt sammen med en politimand! Ja, ikke
fordi, jeg mistrenker ham for sidan noget!

Overhovedet ikke!
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Jeg er trret nu. Det er godt, jeg ikke skal

p6 seminariet i morgen. Jeg kan sove lrenge'

Nu vil jeg trrekke gardinet for, si gadelygten

derude ikke forstyrrer Jonas.

Der er ryddet sne derude pfl gaden nu' Der

st6r kun 6n bil med sne ph taget- Den har

ikke vreret ude og kore i dag. Sne ... sne pi
bilen. Der er noget, jeg skal huske ...?

Jal I morges, da Troels kstte mig til
seminariet. Nu husker jeg. Jeg vinkede til
min nabo, der stod og skrabede sne af sinbil'

Men der var ikke sne pi Troels' bil! Hvorfor

ikke? Han kom til mig, mens det sneede'

Hvorfor var hans bil ikke drekket af sne, da

vi korte i morges?

Hallo, Camilla. Hvordan gfrr det? Er der

noget, du ikke kan forstfl? Er der noget, der

ikke passer godt?

Ja! Der er et eller andet, der ikke passer'

Men det har jeg slet ikke lyst til at trenke

pfr! Nu vil jeg i seng. Og jeg vil aldrig

mere drikke det der Grappa eller hvad det

nu hedder, for det er si ubehageligt, at jeg

ikke kan huske i gtr nat. Troels lfl i min

seng i morges, det ved jeg. Men jeg ved
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ikke, hvad der skete, fra jeg faldt i sovn pi
sofaen.

Og der ligger Jonas pi min sofa. Han har
helt sikkert storre problemer, end jeg har.

Stakkels Jonas. Sikke et liv! Si meget frygt.
Si mange problemer.

Nu vil jeg gh i seng og sove, si jeg kan
v&re en god storessster i morgen. Hvis jeg
bare kunne hjrelpe Jonas...

Bip bip.

Camilla, my lovely!
Vil bare snske dig god nat.

Og takfor i gdr.

Mange hede kys fra din T

Jeg svarer ikke. Jeg ved slet ikke, hvad jeg
skal svare. Jeg sretter et glas vand ved sofaen

til Jonas. 56 96rjeg i seng.

Lardag formiddag: Et uventet besog

Jeg sov rigtig dirligt. M&ske fordi jeg trenkte
p6 Jonas, der li pfi sofaen i stuen. M6ske fordi
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jeg trenkte pi det der underlige med sneen

pfl bilen. Jeg vignede allerede kl. 6.30. Jeg

kunne mrerke, at jeg ikke kunne sove mere,

sfl jeg stod op. Jonas sov stadig pi sofaen.

Jeg listede ud i kskkenet og begyndte at

lave morgenmad. Eg og bacon, trenkte jeg,

det vil v&re godt for Jonas. Han er si tynd.

Jeg ibnede doren til stuen, si lugten fra

bacon kunne drive lige ind i Jonas' nrese. Og

det virkede! Han vignede og sfl sig omkring.

Forst sfl han bange ud. Sfi flk han aje phmtg
og smilede.

>Hej Camilla,<< sagde han og rejste sig op.

>Hvad kan jeg lugte? Bacon? Jeg tror, jeg

mflske bliver sulten!<

Jeg blev sfr glad. Han s8 ud, som om han

havde sovet godt. Men hvad nu, hvis han

pludselig skulle have mere heroin eller hvad

han nu bruger? Hvad nu, hvis han pludselig

flk abstinenser?

>God morgen, Jonas,<< sagde jeg. >>Her er

et hindklrede. Si kan du tage et dejligt langt

brusebad, hvis du har lyst.<

Jeg drekkede bord i stuen, og Jonas gik ud

pi badevrerelset. Han var der lrenge. Hans
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eg og bacon blev koldo, og det ristedebtad
blev hirdt. 56 kom han ud fra badevrerelset.

Jeg skrenkede kaffe i hans kop, og han satte

sig. Han spiste, og jeg kunne se, at han var

sulten.

>>Lrekkert,< sagde han. >Lrenge siden, jeg

har f6et sfl god morgenmad. Jeg havde lige et

par stesoer, si det er okay et stykke tid. Men

si skal jeg pi gaden og skaffe noget.<

Ja, og nu er han giet. Han sagde, han ville

komme tilbage i dag, til frokost. Jeg ved ikke,

om jeg tror pi det. Jonas lover tit noget, han

ikke kan holde. Jeg rydder op pi sofaen, hvor

han sov. 56, nu ligner det min stue igen.

Jeg tror, jeg vil smutte i Netto og kobe ind

til en frokost. Hvis nu Jonas faktisk kommer

igen, si skal han have en god frokost. Hvor

er min mobil? Nfl, der Pfl bordet.

Ding dong. Detringerpi doren! Allerede?

Jeg skynder mig ud og lukker op. Men det er

ikke Jonas. Det et Troels.

>>Hej, baby! Der blev du overrasket, hvad?

Smil nu og sig, at du er glad for at se mig.<<

Jeg er ikke din baby, og jeg har rerlig talt

ikke tid til dig lige nu.
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>>Ah, hej,Tro el s. J a, je gblev lidt overrasket,<

siger jeg og sretter smilet pfl. >Jeg var lige pi
vej ud ad dsren. Jeg skal ksbe ind. Jeg fir en

grst til frokost.<

Kan han ikke forstfl det? Kan han ikke

hbre, at han ikke er specielt velkommen

lige nu? Nej, det kan han ikke. Han smiler

sit charmesmil, og pludselig er han inde'

Han ghr bare ind, og jeg vil jo ikke vrere si
direkte uhoflig, at jeg smrekker daten i lige

for nresen af ham.

>Du ser stresset ud,<< siger han og kysser

mig pfl kinden. >>Jeg har et pat timer fri, og

si trenkte jeg, at det ville v&re dejligt at git

en tur i det gode vejr. Har du set, at himlen

er bli i dag? En rigtig god dag at git en lang

tur, trenkte jeg,< siger han og sretter sig ved

mit spisebord.

Og hvorfor ringede eller sms'ede

si ikke? Hvorfor kommer du bare

sfldan?

>>Ja, det kunne v&re fint,<< siger

og sretter mig ikke. >>Men Troels,

fir alts6 en grest til frokost. En fra

studiegruppe.<

du
her,

j"g
jeg
min
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>Okay, okay,< smiler han. >Undskyld, jeg
ved godt, jeg skulle have ringet forst. Men
jeg trenkte pfl dig, lige fra jeg ibnede ojnene
i morges. Jeg trenker meget p5 vores nat her.

Du var sfl dejlig. Jeg bliver mere og mere

vild med dig.u

Nu bliver det for meget. Jeg sretter mig.
Kigger ham i ajnene. Vil fortrelle ham ... jeg
ved ikke hvad.

>>Du, Troels,< begynder jeg. Han tager

min hflnd. >Jeg kan alts& ikke rigtig forsti,
hvad der skete torsdag aften, j"g ...u

>Ved du hvad, Camilla,< afbryder han og

kreler for min h6nd. >>Du er stadig en ung
kvinde, og du kender ikke kvinden i dig selv

100 procent endnu. Men du har ikke noget

at skamme dig over. Du lod bare naturen i
dig tale den nat. Det var en nat, jeg altid vil
huske. Jeg blev s& forelsket i dig, det kan du

godt se, ikke?<

Det ved jeg virkelig ikke. Taler mrend

altid sfl meget om deres folelser? Jeg troede,

det mest var kvinder.
Jeg nikker. Han smiler og kreler for min

hind. Si rejser han sig.
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>N6, men jeg kan se, at du stresser over

den der frokost,< siger han. >56 jeg vil smutte

igen. Hvornflr ses vi? En tur i biografen i
morgen?<

Jeg vil svare et eller andet, men si ringer

det pi dsren. Ding dong!

>N6, der kommer din frokost-aftale miske

lidt tidligt?< siger Troels. >Jeg smutter nu.<<

Lardagformiddag: Et uventet mode

Jeg flbner daren, og der stflr Jonas. Han fflr

aje pilTroels, og der sker noget i Jonas' ajne.

Han vender sig og gflr hurtigt ned ad trappen

igen.

>Jonas!< rflber jeg. >Hvad laver du? Du

m& ikke 96! Vi skal spise frokost! Kom nu

her, Jonas.<<

Men Jonas gflr. Nej,, han laber faktisk.

Som om Fanden var efter ham. Jeg kigger p8

Troels. Kan han forklare det her? Troels er

underligt stiv i ansigtet.

>Var det din studiekammerat?< sporger

han.
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Hvad skal jeg svare? Jeg har ikke lyst til at

fortrelle politimand Troels, at min lillebror er

narkoman og kriminel.
,N.j,u siger jeg bare.

>>Men hvad fanden laver du, Camilla?<

riber Troels og ser vred ud. >>Du snakkede

om, at I skulle spise frokost sammen, ikke?

Du og din studie-kammerat. Og si kommer

ham der Jonas, og du riber til ham, at I skal

spise frokost sammen. Det passer jo ikke!

Hvad foregflr der?<

Nu lyderhan som en rigtig politimand, ham

Troels. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare.

>Ham der Jonas, han er bare en skide

narkoman og pusher,<< rflber Troels. >Hvorfor

kommer han her? Hvad foregir deq Camilla?

Hvorfor lyver du? >

Ikke noget, der kommer dig ved! Men

du kender altsi Jonas fra dit arbejde. Du og

Jonas kender hinanden. Var det derfor, Jonas

lob sin vej? Fordi han blev bange? Bange for

Troels?

>Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at snakke

om det,<< sigerjeg med min blodeste stemme.

>Vil du godt gfl nu?<
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Han gir frem og tilbage over gulvet' Siger

ikke noget. Han trenker' Hvad er han nu? Er

han politimand? Eller er han bare en jaloux

mand? Tror han, Jonas er min krereste? Det

her bliver alt for indviklet. Hvad skal jeg

gare?

>>Du, jeg skal alts6 lige pfl toilettet,< siger

jeg og gflr derud. Jeg flbner for vandet og ser

mig selv i spejlet. Er jeg bange for Troels?

Nej! Han er jo politimand! Men han er vist

en meget jaloux mand.

Hvad skal jeg gare? Jeg vil have fat pi
Jonas og snakke med ham. Men hvordan

fir jeg Troels til at gifl Jeg bliver nadt trl at

fortrelle Troels, at Jonas er min bror.

Jeg gir ind i stuen' Troels stflr midt p6

gulvet med mobilen i h6nden. Det ser ud

som om han lreser en sms. Hvorfor ser han

sfldan ud?

Jeg vil ringe til Jonas. Hvor er min mobil?

Den lfl lige her pfl bordet. Nu ser jeg, at det

er min mobil,, Troels stir med.

>Hvad laver du med min mobil?< riber
j.g.

Han kigger koldt Pfr mig.
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>Sret dig ned i sofaen,<< siger han. >Nu!<

Hvad sker der? Han tager mig hflrdt i
armen og skubber mig ned i sofaen. Han

stir foran mig, si jeg ikke kan rejse mig fra
sofaen igen.

>iTroels, hvad er der i vejen?< sporger jeg

og kigger op pe ham. Jeg prover at smile.

>Ham Jonas, det er min bror. Jeg ved godt,,

han er narkoman, og han er sikkert ogsi
kriminel. Men det havde jeg ikke lyst til at

snakke om her i starten. Vi to kender jo ikke
hinanden si godt, vel?<

Han svarer ikke. Kigger bare koldt ned p&

mig. Med min mobil i hinden.
>>Jamen, Troels, hvad laver du med min

mobil?< sporger jeg igen.

Kom der en sms pA min mobil, mens jeg

stod pi toilettet? Og tager Troels min mobil
og lreser min sms, fordi han er en meget
jaloux mand, eller? Hvem har sendt mig den

sms? Jonas! Selvfolgelig. Og nu tror Troels,

at jeg har f6et en sms fra en krereste, som jeg

ikke har fortalt om. Eller hvad?

>>Har nu her, Troels. Du kan da ikke bare

tage min mobil og lrese mine sms'er! Det har
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du da ikke ret til!< siger jeg. >Giv mig min
mobil!<

Jeg prover at rejse mig fra sofaen, men

Troels skubber mig ned igen. Jeg bliver

bange. Hans ojne er kolde.

>Er du klar over, at Jonas er eftersogt?<

spCIrger Troels.

>Nej. Eftersogt for hvad?<< sporger jeg.

>Eftersogt for mord! Martin Iversen, ogs&

kaldet Fister, 25 hr, blev skudt torsdag nat

omkring kl. 2.30. Jonas Henriksen blev set

lsbende fra mordstedet pi samme tid. Og nu

fortreller du mig, at Jonas er din bror. Meget

meget fin bror, du har! Men du vil miske

gerne hjrelpe en morder?<

>Hvad snakker du om?< rfiber jeg. >Min

bror er ikke morder! Han har ikke skudt sin

ven! Det ved jeg bare. Jonas er ikke s6dan.

Og giv mig sfl min mobil!<

>Det kan jeg ikke. Politiet skal bruge den.

Det kan du godt forst6, ikke?< siger han.

Politiet skal bruge min telefon? Jamen,

hvorfor? Fordi de tror, Jonas har skudt sin ven

Fister? Jamen, har Jonas sendt en sms til mig,

hvor han tilstflr, at han har drrebt sin ven?
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,Nej, det kan jeg ikke forsti!< rflber jeg.

>Jeg forstflr slet ikke noget. Hvad sker der?

Hvorfor stir du der pfl den mide? Hvorfor

kigger du sidan pi mig? Hvad laver du her?

Jeg bliver bange, nflr du ser ud pA den mide!<

>S& st, Camilla. Du skal ikke vrere bange

for mig. Nu snakker vi lige roligt sammen,

ikke?< siger han og sretter sig ved siden af
mig i sofaen. Han tager mig om skulderen

og klemmer mig.

>Nu tager vi det helt roligt, ikke?< siger

han og kigger mig i ojnene. >>Det er hflrdt for
dig, det her. Det ved jeg godt. Jonas er jo din

bror. Og selvfolgelig elsker du ham. Godt si.
Men jeg er desvrerre nadt til at beholde din
telefon. Og nu fortreller du mig, hvor vi kan

flnde din bror.<<

>Det ved jeg ikke noget om!< riber jeg

rasende. >Og hvis jeg vidste det, s& ville jeg

ikke fortrelle det til dig!<

>Ssde Camilla<, siger han og smiler.

>Lille Camilla. Du har jo fiet et chok, si jeg

forstflr godt, at du ikke kan trenke klart nu.<

Han har ret. Jeg kan ikke trenke klart. Jeg

er totalt forvirret. Troels stryger en langsom
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hind op og ned ad min ryg. Jeg trrekker

vejret. Forstflr stadig ingenting.

>Vi snakker om torsdag nat, Camilla,<<

siger han roligt. >Du husker torsdag aften og

nat, ikke?<

Jeg nikker. Jo, sidan da ...
>>Torsdag nat skete der et mord. Det

handlede om narko. To vidner s& din bror

lobe vrek fra stedet.

Vi flk et godt signalement og fandt hurtigt
ud af, at det var Jonas Henriksen. Siden har

han vreret eftersogt. Og nu opdager jeg, at

det er din bror. Si du kan mflske forstfl, at

jeg ogs& er lidt chokeret? Jeg mener: Torsdag

nat lfr jeg sammen med morderens ssster i
hendes seng. Og vi elskede s6 dejligt, mens

din bror var med i et narko*drama. Du kan

godt se, at det er lidt svrert for mig, det her,

ikke? Jeg har farst i dag opdaget, at Jonas er

din bror! Nu sidder jeg i en sv&r situation.

Forstir du mig, Camilla?<

Forstir? Det ved jeg nu ikke rigtig ...
Hvis de har eftersogt Jonas siden torsdag

nat, si er det mrerkeligt, at de ikke har fundet

ud af, at han har en soster. Men miske er
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Troels ikke med i efterforskningen af den
sag?

>Camilla, sig noget!< beder Troels.
Men hvad skal jeg sige? Er det svrert for

Troels? Hvad s6 med mig!? Ah, mit hoved!

Jeg kan ikke trenke! Hvorfor har han sfr god

tid? Skal han ikke skynde sig?

>Fik jeg en sms fra Jonas ligefar?<<sporger
jeg.

>Ja, det gjorde du,<< svarer han.

>Mi jeg se den sms?< sporger jeg.

,rNej, det kan jeg ikke tillade,< svarer
Troels. >Den information gflr til politiet.
Forstir du det? Godt sfl, godt s5.<

Lardag formiddag:
En pludselig forstfielse

Jeg bliver kold fra maven helt om til ryggen.

Jeg tror jeg forst6r. Godt sfl - godt sfr. Det var
det Jonas fortalte, at ham politimanden altid
sagde. Troldmanden er Troels. Nu forstflr jeg
torsdag aften. Han skulle bruge mig som

alibi.
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Og der var ikke sne pfl hans bil om morgenen !

Hvorfor ikke? Fordi han var ude og kore om

natten, mens jeg 16 bedsvet i min seng. Hvad

lavede han om natten? Var han inde i byen for

at s16 Fister ihjel! Ja. Alting passer sammen.

>Jeg har fiet hovedpine,< siger jeg og

rejser mig langsomt. >Jeg skal lige flnde en

Panodil.<

Troels rejser sig ogs6. Han tager sin egen

mobil frem. Jeg gir ud pfl badevrerelset. Jeg

kigger mig omkring. Hvad kan jeg flnde

her? Hvad er et godt vflben? Saksen? Ja, den

er meget spids. Er der andet? Nej, det tror jeg

ikke. Jeg skjuler saksen ihajre hind.
Jeg lader vandet lobe og gir hen til doren

ind til stuen. Troels stir og taler i sin mobil.

Han horer mig ikke.

>Ja, for 5-6 minutter siden.

Han lsb tlLhajre ned ad vejen.

Jamen, for fanden, jeg kunne ikke ringe

for! Pigen var hysterisk.

Det har jeg jo fortalt! Fordi der var 6n i
mlljaet, der fortalte om sosteren. Jeg tror,

det er bedst, hvis jeg bliver her. Hvis han

kommer tilbage.
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Ja, det trorjeg.
Nej, det tror jeg ikke. Hun er rolig nu, ser

det ud til.
Ja, det siger vi. Okay.<

Jeg lukker vandet p6 badevrerelset og gir
ind i stuen.

>Undskyld, Troels, at jeg yar s& vred
fsr. Men du forstflr godt, at en soster altid
vil hjrelpe sin bror, ikke,< siger jeg stille og
roligt og gir helt hen til Troels.

Han studerer mig med mistro i ojnene,
men jeg smiler roligt til ham.

>>Du sporger, om jeg kan huske torsdag
nat. Selvfalgelig kan jeg det.<< Jeg smiler
og smiler, mens jeg lregger begge hrender
om hans nakke og kreler med venstre
h6nd for hans hoved. Han trrekker vejret
hurtigt.

>>Er du nervos?< sporger jeg.

,N.j, hvorfor det?< siger han og lregger
begge arme om min ryg.

Stille og roligt fir jeg godt fat om saksen
med hojre hind. Jeg bevreger hinden hen til
hans tinding. Her prikker jeg ham let med
den spidse saks. Han stivner.
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>Fordi lige nu skal du svare p5 et

sporgsmil: Kan du mrerke noget spidst mod

din tinding?< siger jeg let. >Du skal bare

pralue at tage din pistol, s6 hugger jeg den

her ind i din tinding. Har du forstiet? Op

med hrenderne!<

>Er du da sindssyg, Camilla?< siger han.

>Jeg stflr her for at passe pi dig! Forstir du

ikke det?<

>Forstir du, at jeg har en kniv mod din
tinding? Du skal bare bevrege dig en lille
smule, sfl sidder den inde i din hjerne! Og
jeg mener det helt alvorligt! Du er en rfldden

politimand!< siger jeg roligt. >Du er s5

ridden! Men du narrer ikke mig. Prov bare

at tage din pistol, sfl skal du se, hvad cykel-
pigen Camilla kan! Tag si de hrender op over

hovedet!<

>>Jamen, for fanden, Camilla!< siger han

mellem trenderne, mens han langsomt tager
hrenderne op. >iTag den kniv vrek! Jeg er her

for at hjrelpe dig.u

>Ja, og hvor lrenge har du vreret det? Siden

du standsede mig p6 fortovet uden lys pi
cyklen? Hvor lrenge har du vidst, at Jonas er
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min bror? Har du vidst det hele tiden? Hvad?<

sporgerjeg og trykker saksen si hirdt ind, at

der kommer blod.
>Camilla, for helvede!<< r6ber Troels. Han

er bange nu, kan jeg se. >Jeg vidste sgu ikke,
at Jonas var din bror. Hvis jeg havde vidst
det, s6 ..<

>Hvad mener du?< siger jeg, >Hvis du

havde vidst det, s6 havde du ikke stoppet mig
pi cyklen og begyndt at komme her og ... og

alt det der!<<

>Det er rigtigt,< hvisker Troels. >Hvis jeg

havde vidst, at Jonas er din bror, sfr ...<

>Men hvad skulle du si bruge mig til?<

sporger jeg. ,Og hvad skal du bruge min
mobil til? Skal du bruge mine sms'er til at vise

politiet, at vi to var krerester? Skal du bevise,

at du var her sammen med mig torsdag nat?<<

Han svarer ikke. Jeg prikker lidt mere med

saksen. Der kommer mere blod. Jeg er bange

for, at jeg mflske s16r ham ihjel. Er tindingen
ikke et specielt farligt sted? Jeg har da ikke
lyst til at slfl ham ihjel!

Men hvad er det? Den der skygge ude pi
terrassen! Er det Jonas? Ja! Han stf;r ude pi
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terrassen og kigger ind i stuen. Heldigvis

stir Troels med ryggen til terrassen, si han

ser ikke Jonas.

Men terrassedsren er lflst. Bare Jonas nu

husker, hvor jeg gemmer den ekstra nagle ptt

terrassen! Hvis han finder noglen, kan han

komme ind og hjrelpe mig.

>Jeg vil gerne have et svar, Troels,< siger

jeg og hiber, at Jonas snart finder noglen

og kommer ind. >Hvad skulle du bruge mig

til?(
>Hvad mener du med at bruge dig?<

sporger Troels og prover at gate sin stemme

mark og rolig.

>Jeg mener, at du har haft en plan, og du

har brugt mig i den plan,<< siger jeg. >Jeg har

forstflet det hele nu. Jeg er ikke si dum, som

du troede.<

Hvad laver Jonas? Hvorfor kan han ikke

hnde den nogle? Hvorfor kommer han ikke

ind og trjrelper mig? Jeg kan ikke klare Troels

ret meget lrengere, det ved jeg. Det er godt, at

jeg ikke har ojenkontakt med Troels, sfldan

som vi stflr helt tret. Jeg har stadig venstre

hflnd om ryggen pi ham og hojre hind med
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saksen mod hans tinding. Men hvordan ser
det ud fra terrassen. Tror Jonas, at vi bare er
krerester, der omfavner hinanden?

Pludselig hugger Troels begge sine arme
ned i mine arme. Det er med voldsom kraft,
og jeg kan ikke holde saksen ved hans

tinding. Et ojeblik efter har han saksen i sin
hf,nd, og jeg ligger pi knre pi gulvet.

>Din lede hysteriske krelling,< rflber
Troels. >Hvad helvede har du gang i? Du
angriber en politimand! Du og din narko-
broq I skulle sendes til en sde s!<<

Jeg kigger forsigtigt op pt Troels. Han
st6r og peger pi mig med sin pistol. Han
er helt hvid i ansigtet, men i ojnene er der
ild. Hvad nu? Skyder han mig? Jeg er meget
bange nu. Men hvad fir Troels ale pifl Han
kigger hen mod terrassedoren. Hvad sker

der? Terrassedoren bliver flbnet. Jonas har
fundet naglen.

>Pas p6, Jonas!< skriger jeg. >Han har en

pistol!<

Og si er der pludselig mange mennesker
inde i min lille stue. En mand tager fat om
mig og ruller mig hurtigt vrek hen over
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gulvet og holder mig fast. Jeg skriger. Det
gar fantastisk ondt i brystet.

Da jeg kan se igen, ser jeg to betjente, som
sidder pfl Troels. Jonas st6r ved terrassedsren

og kigger pf, det hele.

Jeg opdager, at den mand, der holder mig
fast, ogs& er en politimand. Se slapper jeg af
og begynder at grine. Derefter begynder jeg

at grnde.

Lardag aften: En telefonsamtale

Hej, Lisa. Det er Camilla J"g ringer fra
hospitalet.

I{ej, det er ikke noget alvorligt, men jeg
er indlagt med et par brrekkede ribben. Og
et chok.

Fordi jeg var nodt til at slds med en

politimand. Og sd kom der en anden
politimand og sprang pd mig og vreltede

mig ned pd gulvet, sd jeg brrekkede et par
ribben.

Ja, men han ville redde migfra denforste
politimand, der var ved at skyde mig"
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I{ej, jeg er ikke fuld. Jeg er pd hospitalet,

og det er altsd rigtigt, hvad jeg siger.

Jo, Lisa, du kan godt huske Troels, ikke?

Ham politimanden, jeg har set den sidste tid.

H an v ar ryldde 1t 
! E n r i gt i g t: g489y p o I it im and,

siger jeg dig. Korrupt og kriminel.
Ja, det er frygteligt, at jeg har veret

sammen med ham. Men jeg vidste jo ikke

noget.

Det er Jonas, der harfortalt mig det.

Ja, Jonas er lige gdet. Han har siddet

her pd hospitalet mange timer og fortalt
mig en masse ting om koels, som de kaldte

Troldmanden i narkomilj o et. Narkomanerne

var bangefor ham. De mente, han blev betalt

af nogle bagmrend, der styrede handel med

norko. Og sd var der ogsd noget med piger
under 15 dr og det, man kalder drug-rape.

Ja, du ved, ndr man hrelder noget i. pigens

glas, uden at hun ser det, og sd kan hun ikke

huske noget nceste morgen. Og ham Troels,

han hreldte ogsd sddan noget narko i mit glas

en aften, han besagte mig. Nreste morgen ld
han i min seng, men jeg kunne ikke huske

noget. Og det var jo smart a/'ham, for mens
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jegvctr helt bedsvet, korte han ind til centrum
og skod Fister.

Ja, Fister, det var en af fyrene i
narkomiljoet. Jonas var gode venner med

ham. Og Fister vidste for meget, og derfor
skulle han do.

Hvordan jeg ved alt det her. Jamen, Jonas

.fortalte mig det.

I'{ej, selufolgelig kan Jonas ikke bevise det
hele. Politiet skal jo undersoge sagen. Men
jeg tror jeg har forstdet det meste. Troels

havde brugfor et alibi, og derfor kontaktede

han mig og gav mig det der narko i mit glas,

sdjeg sov hele natten, mens han ksrte ind og
sksd Fister.

Ja, du ved, han stoppede mig pd cykel,

og sd inviterede han mig ud til middag, og

sd kom han hjem til mig og pravede at lege

krerester. Han tenkte selufolgelig, at jeg
kunne vcere det perJbkte alibi, ndr han skulle

klare sine problemer i narkomiljoet. Men
Lisa, han var en rigtig ddrlig politimand.
Han havde ikke opdaget, at Jonas er min

bror. Ha! Det opdagede hanforst, da Jonas

kom hjem til mig i dag, og sd gik det hele
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meget hurtigt. Jonas genkendte jo Troels, og
Jonas ringede til politiet og fortalte, at de

kunnefinde deres kollega hos mig ...
Hvad siger du?

Ja, det er en meget vild historie. Det synes

jeg ogsd.

Ah, Lisa! Jeg er gladfor, at du vil komme.

Jeg har brug.for at snakke meget meget mere.

Kom sd hurtigt du kan! Jeg ligger pd stue 7.

For resten, Lisa. Kommer du pd cykel?

Sd husk: Lys pd!! Vi ses.
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