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VÆK K E T

Vandet slår koldt og ubarmhjertigt mod min kind. Vækker 
mig med lussinger. Fylder min mund med ensomhedens salte 
smag.
 Jeg hoster kraftigt, slår øjnene op og kigger på verden 
omkring mig. Ser den for første gang. Det er ikke en verden, 
jeg kan genkende. Så langt øjet rækker, er der mørkeblåt hav. 
Oversået med store, flydende genstande. Metal. Ligesom den, 
jeg ligger på.
 Og så er der ligene.
 Jeg kan tælle tyve i nærheden af mig. To inden for min 
rækkevidde. Men jeg tør ikke lade det komme an på en prøve.
 Deres livløse ansigter er stivnet i rædsel. Deres blikke er 
tomme. Stirrer ud i intetheden.
 Jeg trykker håndfladen mod min dunkende tinding. Mit 
hoved føles, som om det er lavet af sten. Alting er gråt og tungt 
og set gennem en beskidt linse. Jeg kniber øjnene sammen.
 Stemmerne kommer en time senere. Da natten er faldet på. 
Jeg kan høre dem skære sig gennem mørket. Det tager dem en 
evighed at nå frem til mig. Et lys bryder frem af den tætte tåge 
og blænder mig. Ingen siger noget, da de hiver mig op af 



vandet. Det behøver de ikke. Deres ansigtsudtryk viser med al 
tydelighed, at de ikke havde forventet at finde mig.
 De havde ikke forventet at finde nogen.
 I live, altså.
 Jeg bliver pakket ind i et tykt, blåt tæppe og lagt på en hård 
træflade. Og så begynder spørgsmålene. Spørgsmål, der får 
mit hoved til at gøre ondt.
 “Hvad hedder du?”
 Gid jeg vidste det.
 “Ved du, hvor du befinder dig?”
 Jeg kigger op, men mit blik møder kun et stjernehav fuldt 
af ubesvarede spørgsmål uden svar.
 “Kan du huske, at du gik om bord på flyet?”
 Mit hoved vrider sig i smerte, og det dunker igen mellem 
tindingerne.
 Flyet. Flyet. Hvad er et fly?
 Og så kommer det spørgsmål, der vækker noget dybt i mig. 
Der antænder en lillebitte, fjern gnist i den allerdybeste afkrog 
af mit sind.
 “Ved du, hvilket årstal det er?”
 Jeg glipper med øjnene og mærker et spinkelt håb vælde op 
indeni.
 “1609,” hvisker jeg med uberettiget overbevisning. Og så 
mister jeg bevidstheden.
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1

TOMRUM

I dag er den eneste dag, jeg kan huske. Min opvågnen i havet 
er alt, jeg har. Resten er et tomrum. Jeg ved bare ikke, hvor 
langt det rum strækker sig – hvor mange år det spænder over. 
Det er hagen ved tomrum: De kan være korte som et øjeblik, 
eller de kan være uendelige. Opsluge hele ens eksistens i et 
uforståeligt, hvidt glimt. Efterlade en uden noget.
 Uden minder.
 Uden navne.
 Uden ansigter.
 Hvert eneste sekund, der går, er nyt. Hver eneste følelse, 
der skyller gennem mig, er fremmedartet. Hver eneste tanke i 
min hjerne er ulig noget, jeg nogensinde før har tænkt. Og jeg 
kan kun håbe på et enkelt øjeblik, der spejler et af de for-
svundne. Ét flygtigt glimt af genkendelse.
 Noget, der gør mig til … mig.
 Ellers kunne jeg være hvem som helst.
 At glemme, hvem man er, er meget mere indviklet end blot 
at glemme sit navn. Det betyder også at glemme sine drømme. 
Sine håb. Hvad der gør en glad. Hvad man beder til, at man 
aldrig skal leve foruden. Det er ensbetydende med at møde sig 
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selv for første gang og ikke være sikker på, hvad man skal 
mene om førstehåndsindtrykket.
 Efter at redningsbåden lagde til, blev jeg bragt herhen. Til 
det her lokale. Mænd og kvinder i hvide kitler flagrer ind og 
ud. De stikker spidse ting i armen på mig. De gransker journa-
ler og klør sig i nakken. De pirker og trykker og holder øje med 
min reaktion. De vil have, at der skal være noget galt med mig. 
Men jeg forsikrer dem om, at jeg har det fint. At jeg ikke har 
ondt nogen steder.
 Tågen omkring mig er endelig lettet. Alting står knivskarpt 
og detaljeret. Mit hoved føles ikke længere, som om det vejer 
halvtreds kilo. Faktisk føler jeg mig stærk. Frisk. Opsat på at 
slippe ud af den her seng. Ud af det her lokale med de frem-
mede, kemiske lugte. Men det vil de ikke give mig lov til. De 
insisterer på, at jeg har brug for mere tid.
 Ud fra deres forvirrede panderynken at dømme er jeg ret 
sikker på, at det snarere er dem, der har brug for mere tid.
 De vil ikke give mig lov til at spise rigtig mad. I stedet til-
fører de mig næring gennem en slange i armen. Den er ført 
direkte ind i blodåren nogle centimeter oven over et bredt, 
hvidt plasticarmbånd med bogstaverne NN påtrykt med tyde-
lig, sort skrift.
 Jeg spørger dem, hvorfor jeg skal være her, når jeg helt 
åbenlyst ikke er kommet til skade. Jeg har ingen synlige kvæ-
stelser. Ingen knoglebrud. Jeg vifter med armene og drejer 
håndled og ankler i store cirkler for at bevise min påstand. 
Men de svarer ikke. Og det gør mig rasende.
 Efter et par timer fastslår de, at jeg er seksten år gammel. 
Jeg ved ikke helt, hvordan jeg forventes at reagere på den 
oplysning. Jeg føler mig ikke som en sekstenårig. Men på den 
anden side: Hvordan skulle jeg vide, hvordan det føles at være 
seksten? Hvordan skulle jeg vide, hvordan nogen som helst 
alder føles?
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 Og hvordan kan jeg vide, om de har ret? Det tal kan være 
noget, de bare har slynget ud. Men de forsikrer mig om, at de 
har udmærkede prøver. Specialister. Eksperter. Og de siger 
alle sammen det samme.
 At jeg er seksten år.
 Prøverne kan imidlertid ikke fortælle mig, hvad jeg hedder. 
De kan ikke fortælle mig, hvor jeg kommer fra. Hvor jeg bor. 
Hvem min familie er. Eller bare min yndlingsfarve.
 Og uanset hvor mange “eksperter” der ligger i fast rutefart 
ind og ud af det her lokale, er der tilsyneladende ikke nogen, 
der kan forklare, hvorfor jeg er den eneste overlevende efter et 
af de flystyrt, som ingen overlever.
 De snakker om noget, der hedder en passagerliste. Jeg er 
nået frem til, at det er en slags overordnet fortegnelse. En pro-
tokol over alle, der var om bord på flyet.
 Jeg er også nået frem til, at jeg ikke er opført på den.
 Og det lader ikke til at falde i god jord hos nogen.
 En mand i gråt jakkesæt, der præsenterer sig som hr. Ray-
unas fra de sociale myndigheder, siger, at han prøver at finde 
min værge. Han går rundt med en spøjst udseende metal-
tingest, som han kalder en mobiltelefon. Han holder den op til 
øret og snakker. Han stirrer også tit stift på den og trykker på 
nogle små knapper på oversiden af den. Jeg ved ikke, hvad min 
“værge” er, men ud fra hans ansigtsudtryk at dømme har han 
svært ved at lokalisere den.
 Han hvisker ting til de andre. Ting, som jeg går ud fra, han 
ikke vil have mig til at høre. Men jeg hører dem alligevel. 
Fremmede, ukendte ord som “plejefamilie”, “medierne” og 
“mindreårig”. Med jævne mellemrum holder de alle sammen 
inde og skæver til mig. De ryster på hovederne. Så hvisker de 
videre.
 En kvinde, som hedder Kiyana, kommer herind en gang i 
timen. Hun har mørk hud og taler med en accent, der får det til 
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at lyde, som om hun synger. Hun er klædt i lyserødt. Hun smi-
ler og ryster puderne. Trykker to fingre mod mit håndled. 
Tager notater. Jeg er begyndt at se frem til hendes besøg. Hun 
er sødere end de andre. Hun giver sig tid til at tale med mig. 
Stiller mig spørgsmål. Rigtige spørgsmål. Også selv om hun 
ved, at jeg ikke ligger inde med svarene.
 “Hvor er du smuk,” siger hun til mig og klapper mig blidt 
på kinden. “Ligesom et af de retoucherede billeder i mode-
bladene, du ved?”
 Det gør jeg ikke. Men til trods for det sender jeg hende et 
blegt smil. Af en eller anden grund virker det som en passende 
reaktion.
 “Ikke antydning af skønhedsfejl,” fortsætter hun. “Ikke den 
mindste plet. Når du får hukommelsen tilbage, bliver du nødt 
til at fortælle mig, hvad din hemmelighed er.” Så blinker hun 
til mig.
 Jeg kan godt lide, at hun vælger at sige når og ikke hvis.
 Selv om jeg ikke kan huske noget om, at jeg har lært de ord, 
ved jeg udmærket, hvad forskellen er.
 “Og de øjne,” nynner hun og bøjer sig ind over mig. “Sådan 
en øjenfarve har jeg aldrig set før. Lavendel, nærmest.” Hun 
holder eftertænksomt inde og læner sig så endnu tættere på. 
“Nej. Violet.” Hun smiler, som om hun lige har opdaget en 
svunden hemmelighed. “Det er garanteret det, du hedder. 
 Violet. Får det nogen klokker til at ringe?”
 Jeg ryster på hovedet. Selvfølgelig gør det ikke det.
 “Nå,” siger hun og strammer lagnerne på sengen, “men det 
vil jeg nu kalde dig alligevel. Bare indtil du kan huske dit rig-
tige navn. Meget pænere end NN.”
 Hun træder et skridt tilbage og lægger hovedet på skrå. 
“Sådan en køn pige. Kan du overhovedet huske, hvordan du 
ser ud, søde ven?”
 Jeg ryster igen på hovedet.



 Hun smiler blidt. Huden krøller sig sammen i hendes øjen-
kroge. “Hæng lige på. Så skal jeg vise dig det.”
 Hun går ud af lokalet. Kommer tilbage et øjeblik senere 
med et ovalt spejl. Lyset bliver kastet tilbage fra det, da hun går 
hen til sengekanten. Hun holder det op foran mig.
 Der kommer et ansigt til syne inden for den lyserøde 
ramme.
 Et ansigt med langt, glat, honningfarvet hår. Glat, gylden 
hud. En lille, lige næse. Hjerteformet mund. Høje kindben. 
Store, mandelformede, lilla øjne.
 De blinker.
 “Ja, det er dig,” siger hun. Og derefter: “Du må have været 
fotomodel. Så fuldendt.”
 Men jeg ser ikke det, hun ser. Jeg ser kun en fremmed. En, 
jeg ikke kan genkende. Et ansigt, jeg ikke kender. Og inde bag 
øjnene er der seksten års oplevelser, som jeg frygter, at jeg 
aldrig vil kunne huske. Et liv, der holdes indespærret bag en 
aflåst dør. Og den eneste nøgle er sunket i havet.
 Jeg kan se lilla tårer pible frem i spejlglasset.
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2

DÆK N I NG

“Freedom Airlines’ flight 121’s tragiske styrt over Stillehavet i 
aftes er fortsat omgærdet af mystik. Flyet forulykkede, kort 
efter at det lettede fra Los Angeles’ internationale lufthavn på 
en direkte flyvning til Tokyo i Japan. Eksperter arbejder i 
døgndrift på at identificere den foreløbig eneste overlevende 
passager, en sekstenårig pige, som blev fundet nogenlunde 
uskadt i vandet blandt vragdelene. Læger på universitetshospi-
talet i Los Angeles, hvor den unge kvinde er indlagt, bekræf-
ter, at hun lider af omfattende hukommelsestab og ikke kan 
huske noget forud for ulykken. Der blev ikke fundet nogen 
form for ID på pigen, og politiet i Los Angeles har ikke kunnet 
finde hendes fingeraftryk eller DNA i offentlige registre. Ifølge 
en udtalelse fra luftfartsmyndighederne tidligere i dag rejste 
hun så vidt vides alene, og der er ikke registreret nogen person-
efterlysninger svarende til hendes signalement.
 Hospitalet har i dag offentliggjort dette billede af pigen i 
håb om, at nogen med oplysninger vil melde sig. Myndighe-
derne forventer, at …”
 Jeg betragter mit eget ansigt på skærmen i den flade, sorte 
kasse, der hænger oven over sengen. Kiyana siger, at det 
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hedder et fjernsyn. Det foruroliger mig, at jeg ikke vidste det. 
Især når hun siger, at der findes et i næsten alle landets hjem.
 Den slags ting siger lægerne, at jeg burde kunne huske. 
Selv om min personlige hukommelse tilsyneladende er “mid-
lertidigt forsvundet”, burde jeg være bekendt med dagligdags 
ting og varemærker og kendte mennesker. Men det er jeg 
ikke.
 Jeg kender ord og byer og tal. Jeg kan godt lide tal. De føles 
virkelige for mig i modsætning til alt andet omkring mig. De 
er konkrete. De er noget håndgribeligt, jeg kan klamre mig til. 
Jeg kan ikke huske, hvordan jeg selv ser ud, men jeg ved, at 
cifrene fra 1 til 10 er de samme nu, som de var, før jeg mistede 
alt. Jeg ved, at jeg må have lært dem på et eller andet tidspunkt 
i mit mørklagte liv. Og det er det tætteste, jeg er kommet på 
noget velkendt.
 Jeg tæller for at have noget at tage mig til. For at fylde hjer-
nen med andet end uudnyttet plads. Jeg kan fastslå kendsger-
ninger ved at tælle. Oplysninger, som jeg kan føje til den 
sparsomme liste over ting, jeg ved.
 Jeg ved, at en, der hedder dr. Schatzel, kommer ind på min 
stue med 52 minutters mellemrum og har en kop kaffe i hån-
den hver tredje gang. Jeg ved, at sygeplejerskernes kontor lig-
ger 20 til 24 skridt væk fra min stue, afhængig af den 
vagthavendes højde. Jeg ved, at den kvindelige journalist, der 
står ude foran Los Angeles’ internationale lufthavn, blinker 15 
gange i minuttet. Bortset fra når hun svarer på et spørgsmål fra 
den mandlige journalist hjemme i nyhedsstudiet. Så stiger 
blinkefrekvensen med 133 procent.
 Jeg ved, at Tokyo i Japan er meget langt at rejse alene for en 
sekstenårig pige.
 Kiyana kommer ind på min stue og kigger op på fjernsyns-
skærmen med sammentrukne øjenbryn. “Søde Violet,” siger 
hun og trykker på en knap forneden, der får mit ansigt til at 
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flimre og gå i sort, “du får ikke noget ud af at følge med i 
nyhedsdækningen døgnet rundt. Det gør dig bare i dårligere 
humør. Desuden er det ved at være sent. Og du har været vågen 
i timevis nu. Skulle du ikke prøve at få sovet lidt?”
 Jeg trykker trodsigt på knappen på den lille dims ved siden 
af sengen, og mit ansigt toner igen frem.
 Kiyana slår en perlende, næsten syngende latter op. “Hvem 
du end er, frøken Violet, har jeg på fornemmelsen, at du er den 
iltre type.”
 Jeg ser tavst på fjernsynet, mens der vises direkte billeder 
fra ulykkesstedet. Et stort, krumt vragstykke – med bittesmå, 
ovale vinduer henover – fylder skærmen. Freedom Airlines- 
logoet malet på siden af det driver langsomt forbi. Jeg læner 
mig frem for at nærstudere det og gransker den svungne skrift 
i rød og blå. Jeg prøver at overbevise mig selv om, at den har 
en betydning. At de bogstaver et eller andet sted i min ren-
skurede tavle af en hjerne på en eller anden måde er vigtige. 
Men det lykkes mig ikke at komme på noget.
 Ligesom flagerne af min fragmenterede hukommelse er 
vragresten blot endnu et brudstykke, der engang var del af en 
helhed. Noget, der havde en mening. Et formål. En funktion.
 Nu er det bare en flig af et større hele, som jeg ikke kan 
samle.
 Jeg synker ned mod puden igen og sukker.
 “Hvad hvis der ikke kommer nogen?” spørger jeg lavmælt, 
stadig utilpas ved den uvante lyd af min egen stemme. Det 
føles, som om det er en anden i lokalet, der taler, og jeg bare 
mimer ordene.
 Kiyana vender sig om og ser på mig med et uforstående blik 
i øjnene. “Hvad mener du, søde ven?”
 “Hvad hvis …” Ordene føles klodsede, da de tumler ud. 
“Hvad nu, hvis der ikke kommer nogen for at hente mig? Hvad 
hvis jeg ikke har nogen?”
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 Kiyana ler med et fnys. “Sikke noget sludder. Det vil jeg 
ikke høre mere af.”
 Jeg åbner munden for at komme med indvendinger, men 
Kiyana lukker den igen med fingerspidserne. “Nu hører du 
efter, Violet,” siger hun alvorligt. “Du er den smukkeste pige, 
jeg nogensinde har set i hele mit liv. Og jeg har set mange 
piger. Du er noget helt særligt. Og helt særlige mennesker bli-
ver aldrig efterladt i glemsel. Der er ikke engang gået et døgn. 
Der skal nok komme nogen og hente dig. Det er kun et spørgs-
mål om tid.”
 Hun nikker tilfreds og giver mig et lille klem med fingrene, 
og så slipper hun mit ansigt og fortsætter sin arbejdsgang.
 “Jamen hvad hvis jeg ikke kan huske dem, når de kommer?”
 Det spørgsmål lader til at gå Kiyana mindre på end det 
forud gående. Hun glatter lagnet nede i fodenden. “Det skal du 
nok.”
 Jeg forstår ikke, at hun kan være så sikker på det, når jeg 
ikke engang kunne huske, hvad et fjernsyn var. “Hvordan?” 
bliver jeg ved. “Du hørte selv lægerne. Hele min personlige 
hukommelse er fuldstændig væk. Min hjerne er ét stort, tomt 
hulrum.”
 Hun udstøder en mærkelig tsk-lyd, mens hun glatter senge-
tøjet. “Det gør ingen forskel. Alle ved jo, at de minder, der 
virkelig betyder noget, ikke sidder i hjernen.”
 Jeg synes, at hendes forsøg på at muntre mig op er utrolig 
nyttesløst. Kiyana må kunne se det på mig, for hun trykker på 
en knap for at sænke hovedenden og siger: “Nu skal du ikke 
gøre dig selv helt urolig. Skulle du ikke hvile dig lidt? Det har 
været en lang dag.”
 “Jeg er ikke træt.”
 I næste øjeblik stikker hun en kanyle ind i slangen, der sid-
der i armen på mig. “Så, søde ven,” siger hun blidt. “Det her 
skal nok hjælpe.”
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 Jeg kan mærke stoffet blive optaget i blodomløbet. Som 
drivis, der flyder med strømmen.
 Gennem disen, der langsomt indhyller mit syn, ser jeg 
Kiyana forlade lokalet. Mine øjenlåg er tunge. De er ved at 
glide i. Jeg kæmper imod den tiltagende mathed. Jeg hader, at 
de så let kan styre mig. Det giver mig en følelse af hjælpeløs-
hed. Svaghed. Som om jeg befinder mig ude midt på havet igen 
og driver rundt uden mål og med.
 Lokalet bliver sløret.
 Jeg kan se nogen i døråbningen. En silhuet. Den bevæger 
sig hen imod mig. Hurtigt. Indtrængende. Og så en stemme. 
Dyb og vidunderlig. Men lyden er en smule forvrænget af, 
hvad det nu end er for et stof, der pulser rundt i blodet på mig.
 “Kan du høre mig? Vil du ikke nok åbne øjnene?”
 Noget varmt rører ved min hånd. Øjeblikkelig gennem-
strømmes min krop af varme. Som en brand, der breder sig. En 
god slags brand. En ild, der kan helbrede mig.
 Jeg kæmper for at holde mig vågen. Brydes med den tilta-
gende tåge. Kampen er tabt på forhånd.
 “Vil du ikke nok vågne?” Stemmen er langt borte nu. Den 
fortoner sig mere og mere.
 Jeg kan kun lige ane en ung mands ansigt. En dreng. Blot 
en håndsbred over mit eget. Han glider ind og ud af fokus. Jeg 
kan se mørkt hår. Det er fugtigt og falder ned i panden på ham. 
Inderlige, nøddebrune øjne. Et skævt smil.
 Og uden at tænke, uden at ville det, kan jeg mærke, at jeg 
smiler igen.
 Jeg åbner munden for at sige noget, men ordene bliver mud-
rede. Halvfærdige. Halvt bevidstløse. “Kender vi hinanden?”
 Han giver min hånd et klem. “Ja. Det er mig. Kan du ikke 
huske mig?”
 Svaret kommer til mig, før jeg så meget som når at prøve at 
reagere. Det runger et sted i en fjern afkrog af min hjerne. En 



glød langt borte fra en flamme, der er gået ud. En stemme, der 
ikke er min.
 Jo.
 Jo, altid.
 “Det var ikke meningen, at det her skulle ske.” Han taler 
lavmælt, nærmest som til sig selv. “Det var ikke meningen, at 
du skulle være her.”
 Jeg prøver af alle kræfter at få det, der sker, til at give 
mening. At klynge mig til det uventede brus af håb, der vælder 
frem. Men det forsvinder lige så hurtigt, som det kom. Opslugt 
af det mørke tomrum, som min udpinte hukommelse udgør.
 En sagte stønnen undslipper mine læber.
 Jeg kan fornemme, at han bevæger sig rundt om mig. Hur-
tige, glidende bevægelser. Slangen i min næse bliver fjernet. 
Droppet bliver nænsomt trukket ud af min blodåre. Det trækker 
lidt i ledningen, der sidder i sugekoppen under min hospitals-
bluse, og så fylder en skinger hyletone lokalet.
 Jeg kan høre lyden af hektiske skridt hen ad gangen fra 
sygeplejerskernes kontor. Om mindre end 15 skridt kommer 
der nogen.
 “Bare rolig,” fortsætter han hviskende og fletter sine varme 
fingre ind i mine med et klem. “Jeg skal nok få dig ud herfra.”
 Det sitrer pludselig i mig. Jeg får en kuldegysning. Lang-
somt fortrænger den hver eneste glød af varme, der dvælede 
lige under huden på mig.
 Og så går det op for mig, at hans hånd har sluppet min. Med 
opbydelsen af alle mine kræfter rækker jeg søgende ud efter 
den. Lukker fingrene om den kolde luft. Jeg kæmper for at 
åbne øjnene en sidste gang, før mørket sænker sig over mig.
 Han er væk.
 


