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te forskningsprojekt trak skandaleoverskrifter i medier ne. 
Det er flere uger siden jeg har set hende på hospitalet. 

Iris får øje på mig. 
„Åh, hej, Nasrin.“ Bortset fra at hun har fusket med 

forskningsresultater for millioner og har slået en masse 
gamle mennesker ihjel som en uheldig bivirkning, så er 
hun den perfekte chef. Typen der kender laboranternes 
fødselsdage og bryllupsdage, og som lader lægernes børn 
spille computerspil på sin personlige arbejds-pc.

„Hej,“ siger jeg og glor på pigen hun følges med. Det er 
hende fra fars kontor med de gyldne slangekrøller. Hu-
den poser ved øjnene og virker mørk under det tykke 
lag makeup. Hun gnider fraværende sin ene arm, og jeg 
lægger mærke til en lille bule i albuebøjningen under den 
tynde, hvide trøje. Jeg kan endda fornemme plasteret som 
holder vattotten på plads. Medmindre man er indlagt, er 
det ikke normalt at få taget blodprøver i weekenden hvor 
den ambulante blodprøvetagning har lukket.

„Hvordan går det?“ Iris’ stemme er lys og let, ligesom 
håret der er sat op i nakken og snoet på en kunstfærdig 
måde. Kitlen er nystrøget, ligesom smilet. Hun virker 
som om de seneste uger slet ikke har fundet sted. Som 
om alle journalisterne og BREAKING-overskrifterne ba-
re har været indbildning.

„Det går ad helvede til.“ Folk har aldrig lyst til at høre 
det ærlige svar på ’ hvordan går det?’ – men så må de lade 
være med at spørge. 

Pigen med slangekrøllerne ser på mig med sammenkneb-
ne øjne, pludselig opmærksom. 

Iris’ omhyggelige facade ændrer sig ikke. 

KAPITEL 4

Mine skridt runger i p-kælderen. Jeg går hen til fars bil 
som er parkeret det sædvanlige sted foran den afspærrede 
elevator. De røde og hvide afspærringsbånd foran eleva-
tordøren har været der så længe jeg kan huske, men de må 
blive udskiftet jævnligt, for de ser stadig nye ud. Jeg fatter 
ikke hvorfor den ikke bare bliver repareret. 

Jeg fisker den ekstra bilnøgle frem fra rygsækken og lå-
ser mig ind. Posen med skiftetøj ligger på passagersædet. 
Jeg snupper den, låser bilen og går ind på hospitalet igen. 
Jeg kan ikke overskue at ikke-smile til far igen, så jeg 
lægger posen i hans dueslag og går videre mod hovedind-
gangen. 

To skikkelser kommer ud ad en dør et par meter foran 
mig. Den højeste skikkelse er fars tidligere chef, Iris. Selv 
på afstand kan jeg genkende hende på solbrillerne. 

Jeg troede hun var gået under jorden, efter at deres se nes-
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ken der den, genkender ordene fra dengang. ’Er du okay?’
Jeg drejer ansigtet, og det er et deja-vu, øjne i samme 

farve som en regntung himmel. Men det kan ikke være 
ham, for han ser præcis ud som dengang. Det er som om 
jeg har taget et mentalt billede af ham for syv år siden og 
først fået det fremkaldt nu. 

Han har sluppet kvindens arm, sidder på hug med stok-
ken i hånden. Den har en hvid gummikugle for enden. 
Øjnene fokuserer ikke på mig, men ansigtet er drejet i min 
retning, og brynene rynker, velkendt.

„Slog du dig?“ spørger han. 
Jeg kan ikke svare, bare stirre stirre stirre. 
Han rækker den frie hånd frem mod mig. Det føles som 

om han er et fatamorgana, som om han vil forsvinde hvis 
jeg rører ham. 

Men jeg rækker alligevel ud, som hypnotiseret. Hjertet 
hamrer i brystet, laver dønninger gennem kroppen. 

„Nu skal jeg.“ Iris griber min hånd og trækker mig op 
at stå. 

„Undskyld,“ siger kvinden med det mørke hår. „Jeg så 
mig ikke for.“ Hendes blik flakker mod døren ind til vente-
værelset. Hendes kinder er hektisk røde. 

Drengen med blindestokken rejser sig. Endnu en dreng 
er kommet til syne, han virker yngre, måske et par år, og 
hans hår er en støvet lysebrun. 

„Adriana?“ Han ser på pigen med slangekrøllerne. 
Hendes mund snerper sammen. 
„Hvad sker der?“ Den støvhårede dreng ligner den an-

den, noget med ansigtsformen og måden læberne krøller, 
bekymret.

„Det er en svær tid for dig og din far.“ Hun nikker med-
følende. „Det er snart syv år siden, ikke?“ 

„Jo.“ De fleste plejer at gå helt i baglås når samtalen fal-
der på dengang. Det er så meget lettere. 

„Hils ham, ikke?“ Iris stryger smilet på igen. 
Jeg orker ikke at svare. Kan høre deres skridt bag mig 

da jeg går mod skadestuen og udgangen. Jeg kommer til 
den matte glasdør foran venteværelset og forbereder mig 
på de ligfarvede sofahynder. 

Døren går op, og en kvinde med mørkebrunt hår kom-
mer ud med hurtige skridt mens hun ser sig over skulde-
ren. Bag hende går en høj dreng med en rød-hvid stok i 
hånden og et greb lige over kvindens albue. 

Mit blik glider op langs stokken, op ad armen, ser dren-
gen i øjnene. 

Jeg snapper efter vejret. 
Det er ham. 
Grå øjne. 
Det er ham. 
Vinklen på hans kæbe, mørkt hår som falder ned i panden. 
Det er ham. 
Bred brystkasse, buet underlæbe, en lodret rynke mel-

lem brynene.
Det er ham det er ham det er ham. 
Spidsen af stokken rammer min ene støvlesnude. 
„Pas på,“ siger han skarpt og trækker i kvinden, lige før 

hun støder ind i mig. Men det er for sent, hendes fod ram-
mer min, jeg snubler over den og falder, slår knæet hårdt 
ned i gulvet. 

„Er du okay?“ En varm stemme tæt ved mit øre. Jeg gen-
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Den sortklædte dreng sætter sig på en stol med et bump. 
Han ser bleg ud. 

„Hvem er du?“ spørger dreadlock-pigen. 
Jeg rækker en hånd frem. Endnu en ting jeg ikke plejer 

at gøre, men drengen fra før har kortsluttet min hjerne. 
Det er som at være i en andens krop.

„Jeg hedder Nasrin.“ Stemmen lyder som om den kom-
mer et sted langt væk fra. 

„Pi,“ siger pigen. Jeg er et par sekunder om at opfatte 
at lyden er et navn. Hun ser længe på min hånd. Da hun 
tager den, føles det varmt, som om hun lige har haft fing-
rene på en skoldhed radiator. Pi virrer med hovedet og 
ser forbi mig, opslugt af tanker. Hendes turkisblå øjne 
udvider sig da hun får øje på Iris bag mig. 

Så skyder et jag af smerte gennem den hånd som hun 
holder fast i. 

„Av!“ Jeg river den til mig. 
Det gnistrer rødt mellem os. 
„Der er ild i hendes jakke!“ skriger en stemme. 
Flammerne slikker op ad mit ærme, trækker smerten fra 

håndfladen op mod albuen. 
Jeg fægter med armen, men det får ilden til at blusse 

kraf tigere, og jeg mærker hvordan panikken klemmer 
om mit luftrør.

„Tag den af!“ råber en eller anden. „Tag jakken af!“ 
Jeg prøver at krænge mig ud af den med én arm, men 

lynlåsen sidder fast og ilden er varm, varm, varm, og mi ne 
tanker smelter. 

Adriana står pludselig foran mig. Hun flår i stoffet, det 
føles som om hun rykker min arm af.

„Kom, Alban,“ siger kvinden, som må være deres mor. 
„Håber du er okay.“ Hun smiler til mig, fraværende, hendes 
hænder er rastløse. 

De går ned ad gangen. Den yngste dreng vender sig og 
ser efter os, men de forsvinder hurtigt rundt om et hjørne. 
Adriana åbner døren foran os og træder ind i venteværel-
set. 

Foran mig står en pige med røde dreadlocks og en kvin-
de med en kort, afbleget frisure og en hånd i elastik bind.

„Hvad laver du her, Adriana?“ Pigen med det flamme-
farvede hår ser på slangekrøllepigen ved siden af mig. 
Som åbenbart er på fornavn med alle her på hospitalet. 

„Jeg har været til nogle rutineundersøgelser. Hvad laver 
I her?“ Adrianas stemme er fjendtlig. 

„Det er en længere historie,“ siger dreadlock-pigen. 
Hun kender tydeligvis ikke nok til hospitaler til at un-

dre sig over at nogen får foretaget rutineundersøgelser en 
lørdag aften. 

En sortklædt dreng og en pige med brun fletning står 
bag hende. Drengen ser stift frem for sig, som om han har 
set et spøgelse. Pigen tygger nervøst på sin overlæbe. Jeg 
befinder mig i et granatchok af grå øjne. 

„Hvad er der galt?“ spørger en stemme. Jeg blinker og 
opdager at Adriana ser på mig. 

„Ham med blindestokken ...“ Min stemme lyder frem-
med. Jeg vender mig mod døren som han er forsvundet 
bag. „Han lignede én som jeg har set før. Dengang jeg 
var lille.“ 

Jeg forstår ikke hvorfor jeg siger det. Min hjerne er sta-
dig i chok. 
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Jeg samler min sortsvedne jakke op fra gulvet. Blodet 
dunker i kroppen da jeg forlader venteværelset uden et 
ord. 

Ude på parkeringspladsen tager jeg jakken på igen, selvom 
selvom den stinker af røg og det ene ærme er fyldt med 
sortsvedne huller. Jeg finder pakken med smøger i inder-
lommen. Mine hænder ryster da jeg tænder én og går forbi 
ambulanceholdepladsen, hen mod busskuret. Jeg overve-
jer om jeg er faldet i søvn på den mugne madras ude i 
vandmøllen. Om jeg ligger og drømmer alt det her. Him-
melfarvede øjne fra fortiden og røde flammer som opstår 
ud af ingenting.

Jeg standser midt på parkeringspladsen og tager smø-
gen ud af munden. Vender den om og presser gløden mod 
indersiden af håndleddet. Det syder og svider. Smerten 
er meget virkelig. Og jeg vågner ikke. Jeg tager et hårdt 
sug af smøgen og går videre hen til busskuret. 

Der sidder en sammensunket skikkelse i den beskidte sne 
derinde, lænet op ad glasset. Jakken er plettet, skoene slidt i 
laser. Hvide, fedtede hårtjavser stikker ud under strikhuen 
og dækker næsten den ældre kvindes ansigt. Hun holder et 
stort stykke pap ind mod brystet, som et barn der knuger 
en dyne. ENDEN ER NÆR, står der på det. 

Selv med røgen ude af lungerne er min ånde hvide sky-
er foran mig, men der er ingen bevægelse i luften foran 
kvindens ansigt. Jeg går langsomt nærmere. Sidste vinter 
frøs en hjemløs ihjel foran hospitalet. 

Jeg bøjer mig ned over hende, lytter koncentreret. Jeg kan 
ikke høre nogen vejrtrækning. Rækker en hånd ud og læg-

Jeg snubler sidelæns, og jakken smælder i luften da hun 
kyler den fra sig foran stolerækken.

Den sorthårede dreng springer på benene, tramper på 
de rødlige flammer, kvæler dem til små røgsøjler. Det ser 
ud som om han har gjort det før. 

„Kom du noget til?“ Iris tager mig om skuldrene, drejer 
mig blidt så hun kan se armen. Der er sorte mærker på 
den nederste del af trøjeærmet, og huden i min håndflade 
dunker. Her lugter af røg og brændt hår.

Både Adriana og fletningepigen glor på Pi som har 
knyttet hænderne og knuger dem ind mod brystet. Den 
sorthårede dreng er stakåndet efter den pludselige brand-
slukning. 

„Hvad i alverden skete der?“ spørger kvinden med det 
afblegede hår og elastikbind.

„Statisk elektricitet,“ siger Iris. „Det sker ofte med kunst-
stof.“ 

Det er så langt ude at jeg ville have grinet hvis ikke min 
hjerne stadig var gået i baglås. Men ingen af de andre siger 
noget. Kvinden med elastikbindet ser bare forvirret ud. 

Drengen og Pi fastholder hinandens blik, som om der 
foregår en ordløs kommunikation mellem dem. Deres næ-
ser er ens i profil, og de har samme turkisblå farve øjne. 
Søskende, måske tvillinger. 

„Jeg må videre.“ Iris smiler til mig. „Vi ses, Nasrin.“ Hun 
forsvinder rundt om et hjørne, og den svage duft af hen-
des parfume hænger i luften sammen med det brænd te. 

Pi ser ud som om hun skal til at sige noget, men et blik 
fra den sorthårede dreng får hende åbenbart til at om be-
stem me sig. 
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„Værre end døden,“ hvisker hun. „Værre end intet. Og 
det indhenter os alle sammen. Opsluger os.“ 

Jeg skæver til standeren med bustiderne. Der er langt 
mellem afgangene om aftenen. Det kribler i min krop ef-
ter at komme væk fra de mumlende dommedagsprofetier, 
men jeg har det underligt med bare at gå. Hvis jeg havde 
haft noget af aftensmaden tilbage, kunne jeg have tilbudt 
hende noget at spise. Jeg har en halv pakke tygge gummi i 
jakken, men det ser ikke ud som om hun har nogen tæn-
der.

Jeg tager min pung i baglommen og kigger rummene 
i gennem. 24 kroner i småmønter. Bedre end tyggegum-
mi.

„Det kommer nu. Det kommer nu,“ klynker kvinden. 
Jeg bestemmer mig for at droppe bussen og gå hjem. 
„Jeg lægger nogle penge her.“ Jeg efterlader mønterne 

på bænken i busskuret og stikker pungen i baglommen. 
Da jeg træder et skridt tilbage, støder jeg ind i noget.

„Hey, pas dog på!“ siger en lys stemme. 
Jeg vender mig og står ansigt til ansigt med Adriana. 

Hun har hænderne i jakkelommen og ser vredt på mig. 
„Jeg hørte dig ikke,“ siger jeg. Man kunne også sige 

undskyld, men hendes vrantne fjæs vækker en trodsig-
hed i mig. 

„Sikkert.“ Hun bliver ved med at skule til mig, som om 
jeg gik ind i hende med vilje. Man skulle ikke tro hun lige 
havde hjulpet mig i venteværelset. 

Den ældre kvinde mumler videre bag mig. Hun udstø-
der nogle mærkelige, høje lyde der får Adriana til at flytte 
blikket. Hendes ansigt udtrykker væmmelse da hun får øje 

ger den på hendes skulder.
Kvinden spjætter til live og udstøder et skrig. Jeg sprin-

ger et skridt baglæns.
„DET KOMMER!“ råber hun ud i busskuret. Hendes 

øj ne er runde, blege marmorkugler i det magre ansigt. 
Der er ingen farve i hendes irisser eller pupiller, det hele 
er hvidt. „DET KOMMER NU!“ Spyttet stænker fra 
hendes forvrængede mund. 

Mit hjerte hamrer vildt, men jeg prøver at gøre min stem-
me rolig.

„Undskyld jeg forskrækkede dig.“ 
Kvinden farer sammen og presser papskiltet ind mod 

brys tet. Øjnene stirrer blindt på mig. 
„Du ... du har allerede set det!“ Læberne krænger tilbage 

fra de tandløse gummer.
Jeg drejer overkroppen for at spejde rundt på parkerings-

pladsen som er helt øde. 
„Jeg har ikke ...“
„Du kender mørket. Du har mærket hvordan det su-

ger alting væk.“ Hun krummer sig endnu mere sammen. 
„Horror vacui.“ Det kommer ud som et hulk. Ordene giver 
ingen mening, men hun ser ud som om det er den mest 
rædselsfulde konstellation af bogstaver der nogensin de har 
eksisteret.

Jeg ved godt at hun sikkert er psykisk syg. At hun hø-
rer stemmer eller lever i sin egen parallelverden. Alligevel 
prikker det ubehageligt i nakken.

Kvinden begynder at rokke frem og tilbage med pap-
stykket. Hårtjavserne vajer som et fedtet gardin foran de 
hvide øjne.



 

på kvinden. Det gør kun min modvilje mod hende stør re. 
Jeg sender Adriana et koldt blik og går væk fra busstop pe-

stedet. Det kommer til at tage en halv time før jeg er hjem-
me, og mine fingre er allerede begyndt at blive fø lel sesløse. 
Jeg stikker hænderne i jakkelommen og går ud i mørket. 
Kvindens råb giver genlyd i hukommelsen længe efter hun 
er uden for hørevidde.

 


