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I fængsel

”Du har ti minutter,” siger vagten og åbner den tunge dør. 

Jeg nikker og går ind. 

 Jeg hader at være i fængslet, men det er den eneste 

måde, jeg kan se ham på. Min far.

 ”Danny.” Min far rejser sig fra det lille bord. Jeg går 

hen og krammer ham. Så sætter vi os ned. Den orange 

fangedragt klæder ham ikke.

 ”Er alt i orden?” Jeg ser på ham. Han har fået et stort, 

busket skæg.

 Han trækker på skuldrene. ”Det er, som det skal være, 

når man er anholdt for mord.” Han prøver at være sjov, at 

grine af det hele. Det er man måske nødt til for at holde 

ud at være her.

 ”Et mord, du ikke begik,” svarer jeg.

 ”Begynd ikke på det igen, Danny …”

 ”Jeg så, hvad jeg så,” siger jeg surt. Det er seks år 
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siden, og jeg var kun et lille barn. Men jeg så det. Jeg så 

den rigtige morder.

 ”Ja,” sukker han. ”Men det løb er kørt. Lad os tale om 

noget andet. Hvordan går det med Darla? Passer I jeres 

skole?”

 Darla er min lillesøster. Jeg fortæller, at det går rigtigt 

godt, at hun får gode karakterer og den slags.

 ”Du undgik at nævne dig selv,” siger far. 

 Nu er det min tur til at trække på skuldrene. 

 ”Du er ikke ude i noget lort, vel, Danny?”

 Jeg ryster på hovedet. Det er ikke at lyve. Man lyver 

ikke, når man ikke svarer med ord. 

Resten af de ti minutter går med at tale om Darla, som er 

det eneste, der er sikkert at tale om. Han bliver vred, hvis 

jeg taler om mordet, og jeg bliver vred, hvis vi taler om 

mig og alt det lort, jeg skal holde mig fra.

 ”Behandler Poul og Gitte jer godt?” spørger han så, netop 

som vagten banker på for at sige, at de ti minutter er gået.

 ”Det er, som det nu er,” svarer jeg.

 ”Pas på dig selv, Danny. Og på Darla.”

 Og så er mødet ovre, og jeg fortryder, at jeg ikke var 

sødere. At jeg ikke krammede ham mere. Jeg fortryder 

næsten alt.



 Jeg tjekker min mobil, da den friske luft udenfor 

rammer mit ansigt. Jeg har et indbrud senere i dag. Mit 

sidste indbrud, og så kan jeg være den gode dreng, som 

far gerne vil have mig til at være …
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Et lille tyveri

”Hey, du!” råber manden og rækker ud efter sin pistol.

 Jeg løber. Hvorfor er der en vagt her? Khalid sagde 

ikke en skid om vagter.

 Danny, sagde han. Det er pisselet. Det er bare et 

indbrud. Den gamle idiot har alle pengene liggende i 

bundter. Du skal bare tage dem og løbe.

 Jeg står i et stort hus på Amager, et af dem, hvor man ud 

fra muren omkring haven kan se, at beboerne har penge. 

 Huset ligger et stykke fra resten af bebyggelsen 

på Amager. Det er et let mål, hvis man kan slå 

alarmsystemer fra. Det kan jeg.

 Problemet er, at der er en rigtig vagt. Med pistol. 

Vagten retter den mod mig, klar til at skyde. 

 ”Stop!”

 Selvfølgelig stopper jeg ikke. Han må være sindssyg. 

Hvis jeg stopper, bliver jeg taget, hvis jeg fortsætter, er 
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der en chance for at slippe væk. Der er også en risiko for 

at blive skudt, men den løber jeg gerne.

 ”For fanden,” siger vagten og sænker pistolen igen. 

Idioten kan ikke få sig selv til at skyde. Jeg er 14, så i 

hans øjne er jeg jo bare et barn.

 Det er den dummeste fejl, han har begået i sit liv.

 For ja, jeg er stadig et barn, men jeg har lavet indbrud 

flere gange, end han har pisset ved siden af kummen. 

Undervurder aldrig en tyv.

 Slet ikke når tyven er mig.

 Vagten sætter farten op, og jeg gør det samme. 

Sportstasken med pengene er tung og slår mod ryggen, 

når jeg løber. Selvom den kun indeholder papir, er den 

uhandy at løbe med. Jeg løber forbi en vase i den store 

hall. Jeg snupper den og kaster den mod ham. Forhåbentlig 

overrasker det ham så meget, at jeg kan købe mig lidt tid.

 Så skal jeg bare finde ud af, hvordan jeg kommer over 

muren, før han indhenter mig.

 ”Stop nu!” råber han igen, men jeg er allerede ude 

i haven. Det er et godt spring over muren. Det kan jeg 

sagtens. Jeg har gået til parkour, siden jeg var ti.

 Med det helt rigtige tilløb får jeg fingrene ind i furerne 

mellem murens sten og kaster mig opad. Jeg får et godt 

afsæt og tumler elegant over.







 Jeg lander oven på tasken. Pengesedler fungerer fint 

som airbag.

 Vagten stopper op bag muren.

 Jeg løber. Det lykkedes! På trods af idioten blev det 

endnu et perfekt indbrud.

Khalid står ved mødestedet. Jeg giver ham en highfive og 

trækker så en ny trøje op af min taske. Det er dumt at løbe 

rundt i det tøj, som politiet sikkert har hørt, jeg havde på. 

En god tyv har altid nyt tøj parat.

 Tasken bliver også byttet ud. Det er en rygsæk nu. Jeg 

ligner faktisk bare en, der er på vej hjem med en ven fra 

skolen.

 ”Du sagde ikke noget om en skide vagt,” siger jeg og 

giver Khalid tasken. ”Det her var, hvad jeg nåede at få fat 

på.”

 Khalid ser rovet an. ”Det ser fint ud, men jeg ved ikke, 

hvad Carlos siger til det …”

 I det samme hører vi motorcyklerne. Det er dem. Jeg 

tjekker uret. De er for tidligt på den. Det er ikke et godt 

tegn.


