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Taxien flyver gennem den tætte trafik, væk fra den pæne 

øverste del af byen og ned mod slummen. Jeg sukker og 

læner mig tilbage i sædet. Min start som politibetjent er 

gået helt anderledes, end jeg havde forestillet mig. Min 

partner, Copgirl, blev fyret, efter at hun havde hakket 

arme og ben af borgmesterens søn, Thalos. Hun undgik 

kun at komme i fængsel, fordi kommissær Goran slog en 

handel af med borgmester Khan. Hun er på fri fod, men 

hvis hun dummer sig igen, ryger hun i spjældet. 

 Det er mit ansvar at sørge for, at det ikke sker. Hvordan 

jeg skal gøre det, ved jeg ikke. Copgirl gør, hvad der 

passer hende. Lige nu følger jeg bare med. Vi er på vej 

hjem til hende, hvor alle kender hende som Athena. 

 Taxien standser i et lurvet kvarter i gadeniveau. 

Chaufføren tager mine penge, men har kun øje for 

Athena. Han har ikke sagt noget under hele turen, blot 

stirret på hende i spejlet.

GIRLTOWN
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 Da vi stiger ud, er det mig, der stirrer. Neonskilte, der 

forestiller damer med alt for lidt tøj på, glimter i mørket. 

På gaden går kvinder iført lige så lidt tøj. 

 ”Bor du her? Blandt de her kvinder?” 

 Athena ser stift på mig. ”Vi piger passer på hinanden. 

Her i Girltown tænker alle sig om en ekstra gang, før de 

starter en krig.”

 Jeg nikker og går efter hende op ad en trappe. Væggene 

i trappeopgangen er fyldt med graffiti. Håndværkere 

er i gang med at sætte store betonstolper op ved husets 

hjørner. Måske er det for at forstærke bygningen. Jeg er 

imponeret over, at de kan arbejde så fokuseret, når der går 

halvnøgne damer rundt overalt. 

 Jeg har hørt rygter om Girltown, men jeg har aldrig 

turdet deltage i de vilde fester, der bliver holdt her. Jeg 

er født i byens øvre del. En rig knægt, der til sin fars 

fortrydelse valgte at blive betjent. Jeg fik kun lov, fordi jeg 

er uduelig som forretningsmand. Jeg har et handicap. Jeg 

kan ikke lyve, og så dur man ikke til at tjene mange penge.

 Jeg ryster på hovedet. Lige nu handler det ikke om 

mig. Det handler om Athena. Hvis jeg skal fortsætte med 

at være betjent, skal jeg sørge for, at hun ikke laver mere 

ballade. 

 Vi går op mod hendes lejlighed. ”Så du, hvordan 

chaufføren gloede på dig?” spørger jeg.
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 Athena fnyser. ”Det gør de fleste. Der findes ikke ret 

mange politibetjente på 14 år.”

 Jeg halser efter hende. De mange trapper er ved at tage 

livet af mig. Jeg er i alt for dårlig form og vejer for meget. 

”Han kan ikke vide, at du er betjent. Du afleverede jo din 

uniform. Jeg tror, han holdt øje med dig.”

 Athena trækker på skuldrene. ”Khan har agenter 

overalt. Han vil sikkert prøve at få mig til at gøre noget 

dumt, så jeg ryger i fængsel.” Hun trykker på en kontakt, 

men der kommer intet lys. ”Hans folk har allerede taget 

strømmen,” sukker Athena.

 ”Måske skal vi tage hjem til mig,” siger jeg håbefuldt.

 Hun ser på mig i mørket, der kun glimtvist oplyses af 

gadens neonreklamer. 

 ”Vil du også præsentere mig for dine forældre?”

 Jeg ser Athena for mig vælte ind i min fars store, 

lyse lejlighed. Det ville være som at slippe en tiger løs 

i en børnehave. Mine forældre ville komme til at tale 

nedladende til hende, og så ville hendes temperament få 

hende til at gå amok og smadre lejligheden.

 ”Æh, jeg tænkte mere på min lille hybel på 

politiskolen,” siger jeg og træder mig selv over tæerne.

 ”Idiot,” griner hun hæst i neonmørket. ”Den lejlighed 

er sgu da opsagt. Den har du kun, når du er på skolen. Nu 

er du udlært og skal have dit eget sted. Og siden du ikke 
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har det, må du få fat i en, der kan ordne strømmen.”

 Jeg bider mig i underlæben, men har mest lyst til at 

dunke hovedet ind i væggen. Hvordan kunne jeg glemme 

noget så indlysende?

 I det samme banker det på døren.

 ”Klarer du den, mens jeg får noget andet tøj på?” Hun 

går ind i et andet rum.

 Jeg sukker og trækker min fragster for alle tilfældes 

skyld. Jeg holder den bag ryggen og åbner døren.

 Der står en fed mand iklædt overalls. Han har en 

værktøjskasse i hånden. Hans overalls er nye. Han har en 

hvid skjorte på under dem, og værktøjskassen skinner. 

Prikken over i’et er dog hans solbriller. Han lugter langt 

væk af tredjerangshitman.

 ”Centralen har meldt, at strømmen er gået i 

lejligheden.”

 Jeg ryster på hovedet og smiler nervøst. ”A-alt er fint 

her, men jeg tror, at der er et problem i nummer 86.”

 ”Er det ikke her ... øh … Athena Butchfield bor?”

 Jeg rømmer mig. ”Ligner jeg måske en kvinde?”

 ”Lidt ...” siger han tøvende og lader blikket glide 

ned ad min alt andet end muskelpumpede krop. Hans 

blik standser ud for mit bælte med fragsterhylsteret og 

håndjernene.

 Han stikker hånden ned i sine overalls, men jeg har 



11



12

allerede mast min fragster ind mod hans solbriller. Jeg 

presser ham op mod væggen. ”Jeg hader at henrette folk 

så tidligt på dagen,” siger jeg, så ondskabsfuldt jeg kan. 

 Han skubber mig væk.

 Måske havde det hjulpet, hvis min stemme ikke var 

slået over i falset.

 Han hiver en granatkaster op af bukserne. ”Nu dør du, 

din lille lort!” 

 ”Det der er totalt overkill!” hyler jeg og skyder med 

min fragster. Den er indstillet til kun at lamme. Han bliver 

ramt i armen. Den falder slapt ned langs siden. Hans 

våben rammer gulvet med et drøn. 

 Jeg skyder en gang til og rammer den anden arm. 

 Han stirrer overrasket på de to slappe arme. De hænger 

og slasker som et par lange gummihandsker fyldt med 

budding.

 Jeg holder om min fragster med begge hænder og 

prøver ikke at ryste alt for meget. ”Hvem har sendt dig?”

 Han sparker mig i skridtet og løber ned ad trappen med 

armene flaprende om sig. ”Jeg kommer tilbage, og så vil 

du ønske, at du aldrig var blevet født.”

 Jeg knækker sammen i smerte og ønsker det allerede.

 Athena træder hen over mig. Nu i en tætsiddende, sort 

kampdragt. Hun samler granatkasteren op og undersøger 

den med kendermine. ”M79. Totalt oldschool.” Hun hiver 





et granatbælte op af værktøjskassen og vender 

sig mod mig. ”Jeg gætter på, at det her betyder, at 

strømmen ikke bliver fikset lige med det samme?”

 Jeg tvinger mig på benene på trods af smerten. 

Sikringsskabet ude på gangen står på klem. ”Det 

kan jeg måske klare. Jeg var engang i praktik som 

elektriker.” Jeg vakler hen til skabet. Låsen er 

brudt op. Jeg åbner lågen. Fedt nok: Strømmen er 

kun slået fra. Jeg slår den til igen.

 Athena smiler, da lyset bliver tændt. ”Godt 

klaret. Jeg laver en kop kaffe til os.”

 ”Kan jeg få en cola i stedet?”

 ”Klart, barnerøv,” griner hun.




