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Hvad ville jeg helst: Være fuldstændig sikker på, at det værst 
tænkelige var sket, eller leve med denne frygt, der blev værre, 
for hvert minut der gik? et hurtigt sammenbrud eller en lang-
som, lammende opløsning?

Undvigemanøvren fik mig til at svaje, den rev mig ud af 
mine løbske tanker, og jeg hævede blikket.

Gulsorte flammer slikkede op fra en varevogn, der var kørt 
ind i støttepillen under gangbroen på Sörnäisten rantatie. Bilen 
så ud til at være gået midt over, den omfavnede pillen som en 
bedende elsker. Der var ikke én af de forbikørende biler, der 
stoppede, de satte ikke engang farten ned: De skiftede i farten 
til den yderste bane for at passere den brændende bil på størst 
mulig afstand.

Det gjorde den bus, jeg sad i, også.
jeg åbnede min anorak, der var gennemblødt efter regnvej-

ret, fandt en pakke lommetørklæder i inderlommen, fik med 
mine stive fingre pillet et af dem ud og tørrede ansigt og hår 
i det. lommetørklædet blev øjeblikkeligt gennemblødt: jeg 
krøllede det sammen og puttede det i lommen. jeg rystede drå-
berne af jakken i sprækken mellem knæet og væggen og fandt 
så min telefon frem fra lommen i jeansene. jeg forsøgte endnu 
en gang at ringe til johanna.

Der var stadig ingen forbindelse til nummeret.
Metrotunnelen var lukket mellem Sörnäinen og Keilaniemi 
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på grund af fare for oversvømmelser. toget var blevet hol-
dende på Kalasatama metrostation, hvor jeg havde stået i tyve 
minutter ude i regnen, der væltede ned fra himlen, og ventet 
på bussen.

Den brændende bil forsvandt bagude, og jeg fortsatte med 
at se nyheder på skærmen, der var placeret på den skudsikre 
glasplade mellem chaufføren og passagererne: De sydlige dele 
af Spanien og Italien var nu officielt blevet overladt til at sejle  
deres egen sø. I Bangladesh, der var ved at forsvinde i havet, 
var der udbrudt pest, som truede med at sprede sig til hele 
asien. Indiens og Kinas konflikt om Himalayas vandreserver 
havde ført dem i krig med hinanden. efter at USa havde lukket 
grænsen til Mexico, svarede Mexicos narkokarteller igen med 
missiler: Målene var los angeles og San Diego. Skovbranden 
i amazonas kunne ikke engang slukkes ved at sprænge nye 
flodlejer for at isolere området, det brændte i.

Igangværende krige eller væbnede konflikter i Den euro-
pæiske Union: 13, størsteparten i grænseområder.

Vurderet antal klimaflygtninge på jorden: 650-800 millioner.
Pandemiadvarsler: H3n3, malaria, tuberkulose, ebola, pest.
Og dagens opmuntrende nyhed: Den nyvalgte Miss Finland 

tror på, at alt vil se bedre ud til foråret.
jeg vendte igen blikket mod regnen, som nu var faldet uaf-

brudt i flere måneder. Vandmasserne havde kun holdt en enkelt 
pause, siden de begyndte at falde i starten af september. af de 
bydele, der lå ud til havet, havde i hvert fald jätkäsaari, Kala-
satama, ruoholahti, Herttoniemenranta og Marjaniemi flere 
gange ligget under vand, og mange af beboerne havde givet 
endeligt op og forladt deres hjem.

Boligerne stod ikke tomme længe. Selv om de var fugtige, 
angrebet af svamp og delvist lå under vand var de gode nok 
til de hundredtusindvis af flygtninge, der kom til landet. Om 
aftenen blev bydelene, der var uden strøm og lå delvis under 
vand, oplyst af store, lysende bål.
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jeg stod af ved hovedbanegården. turen ville have været kor-
tere gennem Kaisaniemi-parken, men jeg besluttede at gå rundt 
om hovedbanegården langs Kaivokatu. Der var ikke politi nok 
til at overvåge både gader og parker. For at kunne bevæge sig i 
området omkring hovedbanegården måtte man konstant vige 
uden om de evindelige menneskemasser. Folk, der var grebet af 
panik, forlod byen og rejste i overproppede tog mod nord med 
alt, hvad de ejede og havde i rygsække og kufferter.

Ubevægelige figurer lå rullet ind i deres soveposer under 
læskærmene af plastic foran banegården og sov. Det var umu-
ligt at sige, om de var på vej et sted hen, eller om de boede der. 
I øjenhøjde blandedes det kridhvide lys fra de høje projektør-
master med udstødningsgasser og gadelampernes gullige skin 
samt reklametavlernes krasse røde, blå og grønne farver.

Det delvist nedbrændte hovedpostkontor stod som et grå-
sort skelet over for banegården. jeg gik forbi det, samtidig med 
at jeg igen forsøgte at ringe til johanna.

jeg kom til dagbladenes hus, Sanomatalo, stod i kø til sik-
kerhedskontrollen i et kvarter, afleverede min taske og telefon 
til inspektion, tog jakke, sko og bælte af, tog det på igen og 
gik hen til receptionen.

jeg bad receptionisten om at ringe op til johannas overord-
nede, som af en eller anden grund ikke havde besvaret mine 
opkald. jeg havde mødt ham nogle få gange og gættede på, 
at hvis opkaldet kom fra en intern telefon, ville han svare, og 
når han hørte, hvem jeg var, ville han høre på, hvad jeg havde 
at sige.

receptionisten var en trediveårig kvinde med et iskoldt blik, 
at dømme efter det korte hår og de kontrollerede bevægelser 
var hun tidligere professionel soldat og overvågede nu landets 
sidste avis’ fysiske integritet med et våben langs siden.

Hun så mig i øjnene, samtidig med at hun talte ud i luften.
–  en mand ved navn tapani lehtinen ... jeg har tjekket hans 

papirer ... ja ... øjeblik.
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Kvinden nikkede til mig, bevægelsen var som et øksehug.
–  Hvad er Deres ærinde?
–  jeg kan ikke få fat på min kone, johanna lehtinen.
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jeg var, delvist utilsigtet, kommet til at gemme en telefonsam-
tale, jeg havde haft med johanna, og nu kunne jeg den udenad:

–  jeg bliver længe på arbejde i dag, indledte johanna.
–  Hvor længe er længe?
–  natten over, sandsynligvis.
–  Ude eller inde?
–  jeg er allerede ude. jeg har en fotograf med. Vær ikke 

urolig. Der er nogen, vi skal tale med, og vi holder os ude 
blandt folk.

Støj, billyde, støj, en lav rumlen og lidt mere støj.
–  er du der endnu? spurgte johanna.
–  Hvor skulle jeg være gået hen, jeg sidder ved mit skrive-

bord.
Pause.
–  jeg er stolt af dig, sagde johanna så. – af at du holder ud.
–  Det gør du jo også, sagde jeg.
–  ja, det gør jeg vel, sagde hun pludselig stille, næsten hvi-

skende.
–  jeg elsker dig. Kom nu hjem i ét stykke.
–  Selvfølgelig, hviskede johanna, og nu kom ordene hur-

tigt, næsten i én lang remse. – Vi ses senest i morgen tidlig. jeg 
elsker dig.

Støj. Knitren. et blødt klik. Stilhed.
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redaktionschef lassi Uutelas formodentlig omkring fyrre-
årige ansigt havde blågrå skægstubbe og en irritation i øjnene, 
som han hverken kunne eller havde noget ønske om at skjule.

Han stod lige foran mig, da dørene til elevatoren åbnede sig 
på fjerde sal. Han var klædt i en sort skjorte med en tynd, grå, 
ulden sweater udover, mørke jeans og kondisko. Hans arme 
lå krydset over brystet, og han lod dem overdrevent anstrengt 
løsne sig, da jeg trådte hen imod ham.

lassi Uutelas mindre tiltalende egenskaber – misundelse over 
for dygtigere journalister, en tendens til at fralægge sig ansvar, 
uforsonlighed og et konstant behov for at have ret – var selvføl-
gelig kendte for mig gennem johanna. johannas og lassis syn 
på journalistisk arbejde og avisens redaktionelle linje var på det 
sidste oftere og oftere kollideret med hinanden. efterdønnin-
gerne efter kollisionerne havde også kunnet mærkes derhjemme.

Vi gav hinanden et hurtigt håndtryk og præsenterede os, 
selv om vi begge vidste, hvem hinanden var. I et forbigående 
øjeblik havde jeg det, som om jeg var med i et dårligt skue-
spil. Så snart han havde sluppet min hånd, vendte lassi sig og 
åbnede døren med et strejf af fingerspidserne. jeg fulgte efter 
ham, mens han sparkede sine fødder vredt frem foran sig, som 
om han var utilfreds med deres evne til at komme fremad. Vi 
kom til enden af den lange gang, hvor hans hjørnekontor på 
nogle få kvadratmeter lå.
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lassi satte sig bag bordet i en sort stol med højt ryglæn og 
gjorde tegn til, igen nærmest mod sin vilje, at jeg kunne sætte 
mig i den eneste gæstestol i rummet, en hvid kuglestol af plastic.

–  jeg tænkte, at johanna var blevet hjemme i dag for at 
skrive, sagde lassi.

jeg rystede på hovedet.
–  For at være ærlig så havde jeg håbet at finde johanna her.
nu var det lassis tur til at ryste på hovedet. Hans hovedry-

sten var utålmodig og kort.
–  jeg har sidst set johanna i går ved fællesmødet, der altid 

begynder klokken seks. Vi gennemgik som altid de opgaver, vi 
er i gang med, så spredtes folk, gik hver til sit.

–  jeg talte med johanna i går aftes ved nitiden.
–  Hvor var hun da? spurgte lassi uinteresseret.
–  et sted udenfor, sagde jeg, og efter en kort pause lidt mere 

stille: – Men jeg fik vist ikke spurgt hvor.
–  Så du har ikke hørt fra hende i et døgn?
jeg nikkede og betragtede samtidig lassi. Den udeltagende, 

tilbagelænede holdning, det uoprigtige udtryk i ansigtet og 
pauserne mellem ordene afslørede, hvad han i virkeligheden 
tænkte: Det her var spild af hans tid.

–  Hvad? spurgte jeg, som om jeg ikke havde bemærket eller 
forstået lassis kropssprog.

–  jeg tænkte bare på, sagde han, – om det her er sket før?
–  nej. Hvorfor det?
lassi trak på underlæben, hævede øjenbrynene, som havde 

de vejet et ton hver, og han burde have fået betaling for at få 
dem til at bevæge sig. Han sagde:

–  Ikke for noget. Det er bare, at i disse tider ... kan alt jo ske.
–  Ikke for os, sagde jeg. – Det er en lang historie, men ikke 

for os.
–  nej, selvfølgelig ikke, sagde lassi i et tonefald, der ikke 

var overbevisende oprigtigt. Han gjorde sig ikke engang den 
ulejlighed at se mig i øjnene. – Selvfølgelig ikke.
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–  Hvad var det for en historie, hun var i gang med? spurgte 
jeg.

lassi svarede ikke lige med det samme, han vejede kugle-
pennen i hånden og måske noget andet i sit sind.

–  Hvad handlede historien om? spurgte jeg igen, da jeg 
bemærkede, at lassi ikke gjorde mine til selv at sige noget.

–  Det her er ikke bare dumt, det er også fortroligt, men 
emnet var nu også dumt, sagde lassi, lænede albuerne på 
bordet og så på mig skråt nedefra, som ville han vurdere min 
reaktion.

–  Okay, sagde jeg og ventede.
–  Den var om ham Healeren.
Det er muligt, at det gibbede i mig. johanna havde fortalt 

mig om Healeren.
Hun havde fået den første mail lige efter drabet på en fami-

lie i tapiola. Healeren, det var hans dæknavn, tog ansvaret 
for drabene. Han sagde, at han hævnede sig på almindelige 
menneskers vegne, at han var sandhedens sidste stemme i en 
verden på vej mod tilintetgørelse, healer for en syg jordklode. 
Derfor havde han dræbt direktøren for en industrivirksomhed 
og hans familie. Og derfor ville han også fremover dræbe dem, 
som man mente havde medvirket til at fremskynde klimafor-
andringerne. johanna meldte det til politiet. Politiet efterfor-
skede sagen og gjorde, hvad de kunne. nu var der i alt blevet 
slået ni ihjel, direktører og politikere samt deres familier.

jeg sukkede. lassi trak på skuldrene og så tilfreds ud med 
den reaktion, han havde forårsaget i mig.

–  jeg sagde, at det ikke førte til noget, sagde han, og jeg 
kunne ikke undgå at høre snerten af triumf i hans stemme. – at 
johanna ikke kan finde ud af noget, som politiet ikke kan. Og 
vores læsere, hvis antal daler i hastigt tempo, vil heller ikke 
læse den slags. Det er jo deprimerende. De ved udmærket godt, 
at det hele går ad helvede til.

jeg vendte mig og så ud over den mørke töölönlahti-bugt. 
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jeg vidste, at der var bygninger derude, men jeg kunne ikke 
se dem.

–  Var johanna allerede i gang med artiklen? spurgte jeg, da 
vi havde hørt på vores egne og husets åndedræt længe nok.

lassi lænede sig bagover i stolen, lagde hovedet mod nak-
kestøtten og så på mig med halvlukkede øjne, som om jeg 
havde befundet mig langt ude i horisonten og ikke siddet på 
den anden side af hans smalle skrivebord.

–  Hvorfor det?
–  johanna og jeg holder altid kontakt til hinanden, forkla-

rede jeg. På nuværende tidspunkt vidste jeg allerede, at lassi 
ikke kunne være mere ligeglad. Det faldt mig ind, at formålet 
med at gentage ting ikke altid er at overbevise andre.

–  ja, jeg mener ikke hele tiden. Men om ikke andet, så sender 
vi hinanden en sms eller en mail med få timers mellemrum. 
Også når vi egentlig ikke vil hinanden noget bestemt. Ofte 
bare en to-tre ord. noget sjovt eller noget kærligt. Det er en 
vane, vi har.

jeg lagde med overlæg tryk på den sidste sætning. lassi lyt-
tede med bagoverbøjet hoved, udtryksløs, og hvis jeg tolkede 
det korrekt, fuldstændig uden interesse.

–  nu har jeg ikke hørt fra hende i et døgn, fortsatte jeg og 
indså, at jeg talte til mit spejlbillede, der blev reflekteret i vin-
duet. – Så lang tid er der aldrig gået i de ti år, vi har været 
sammen.

jeg holdt en lille pause, inden jeg i fuldstændig overens-
stemmelse med enhver kliche og fuldstændig ligeglad med det 
faktum sagde:

–  jeg er sikker på, at der er sket noget.
–  Der er sket noget? spurgte lassi og holdt den få sekun-

ders pause, som jeg allerede kendte så godt. Der var kun ét 
formål med den slags pauser: at underminere samtalepartne-
rens spørgsmål og at få alt, hvad modparten sagde, til at lyde 
dumt og ligegyldigt.
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–  ja, sagde jeg tørt.
et øjeblik sagde lassi ikke noget. Så lænede han sig frem, 

ventede og sagde:
–  lad os sige, at der er sket noget. Hvad vil du så gøre ved 

det?
jeg behøvede ikke at spille eftertænksom. jeg sagde straks:
–  ja, det hjælper jo ikke noget at melde hende savnet. Poli-

tiet kan ikke gøre andet end at registrere det. Savnet person 
nummer fem tusind og toogtyve.

–  Sandt, medgav lassi. – Og et døgn er heller ikke særlig 
lang tid.

jeg hævede hånden som for også fysisk at afvise denne tese.
–  Som sagt, er vi hele tiden i kontakt med hinanden. Og for 

os er et døgn lang tid.
lassis irritation lå ikke dybt begravet. Samtidig med at hans 

stemme steg, blev den endnu køligere og strammere, og han 
talte hurtigere:

–  Vi har journalister, der er i felten en hel uge. Så kommer de 
tilbage med deres historie. Sådan er det nu engang.

–  er johanna måske nogensinde i felten i en hel uge uden at 
meddele det først?

lassi holdt blikket fæstnet på mig, trommede fingrene mod 
armlænet på stolen, krusede læberne.

–  Indrømmet, nej.
–  Det er bare ikke typisk for johanna, sagde jeg.
lassis utålmodighed overmandede nu hele kroppen. Han 

vred sig i stolen og talte hurtigt, som om han havde travlt og 
ville bekræfte, at han havde ret:

–  tapani, vi prøver på at få udgivet en avis her. I praksis 
har vi ingen reklameindtægter, og tommelfingerreglen er, at 
ingen interesserer sig for noget. Selvfølgelig bortset fra for sex 
og porno, og skandaler og afsløringer, der har med sex eller 
porno at gøre. Gårsdagens avis solgte bedre end i lange tider. 
Og det var ikke, fordi vi havde en dybdegående reportage  
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om de tusindvis af forsvundne nukleare sprænghoveder eller 
undersøgende journalistik om, hvor lang tid endnu vandet i 
hanerne er drikkeligt. Som en sidebemærkning kan jeg tilføje, 
at jeg vil gætte på omkring en halv time. Vores tophistorie i 
går var en dyresexvideo med en sangerinde i. Det er det, folk 
vil have, det er det, de betaler for.

lassi trak vejret dybt og fortsatte med en om muligt endnu 
mere stram og irriteret stemme end før:

–  Så har jeg journalister, som for eksempel johanna, der vil 
fortælle sandheden. jeg spørger dem altid, hvad fanden det er 
for en sandhed. Og det har de ikke noget godt svar på. Selv-
følgelig udover at folk har ret til at kende den. Og jeg spørger 
dem, om folk måske har lyst til at kende den. Og først og frem-
mest, har de lyst til at betale for at kende den?

Da jeg var sikker på, at lassi var færdig, spurgte jeg:
–  Så nu skriver I om sangerinder, der ikke har en tone i livet, 

og travheste?
lassi så igen på mig som på lang afstand, et sted fra hvor 

idioter som mig ikke havde adgang.
–  Vi prøver jo bare at holde os i live, konstaterede han tørt.
Vi sad i tavshed et øjeblik. Så åbnede lassi munden:
–  Må jeg spørge om noget?
jeg nikkede.
–  Skriver du stadig de der digte?
jeg havde gættet rigtigt. lassi kunne ikke modstå fristelsen. 

Spørgsmålet indeholdt også kimen til næste spørgsmål. For-
målet var at påvise, hvor galt afmarcheret jeg var, både i for-
hold til johanna og også i forhold til alt andet. Hvorfor ikke. 
jeg besluttede at give lassi mulighed for at fortsætte i samme 
spor. jeg svarede ærligt:

–  ja.
–  Hvornår har du sidst fået udgivet noget?
jeg behøvede stadig ikke at tænke nærmere over mine svar.
–  For fire år siden, sagde jeg.
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lassi spurgte ikke om mere, han så bare på mig med sine 
rødrandede, tilfredse øjne, som om han lige havde bevist, at 
han havde ret i en omstridt teori. jeg havde ikke lyst til at tale 
mere om emnet. Det ville have været spild af min tid.

–  Hvor sidder johanna? spurgte jeg.
–  Hvorfor?
–  jeg vil gerne se hendes plads.
–  Det ville jeg normalt ikke tillade, sagde lassi og så, mens 

han sagde det, ud til at miste den sidste rest af interesse for 
hele affæren. Han kastede et skødesløst blik forbi mig ud i det 
åbne kontor, som han havde direkte forbindelse til gennem 
glasvæggen. – Men det her er vel ikke et normalt tilfælde, og 
etagen er tom. Så værsgo.

jeg rejste mig og takkede, men lassi havde allerede vendt 
sig mod skærmen og tastede nu løs på én gang koncentreret 
og med et udtryk, der indikerede, at han hellere ville være et 
andet sted.

johannas plads var nem at finde i højre side af det åbne kon-
tormiljø. Fotografiet af mig viste vej til stedet.

noget inden i mig rørte på sig, da jeg så på fotografiet, der 
var taget et par år før, og jeg forestillede mig johanna, der sad 
og så på det. Kunne hun se samme forskel ved øjnene, som 
jeg kunne?

På trods af de høje bunker papir var der god orden på 
hendes plads. Hendes bærbar stod sammenklappet midt på 
bordet. jeg satte mig på hendes plads og så mig omkring. Det 
åbne kontorlandskab indeholdt en snes kløverformede skri-
vebordsgrupperinger med plads til fire i hver. johannas bord 
stod på vinduessiden af et af firkløverne og havde også direkte 
udsyn til lassis kontor. eller egentlig kun til den øverste meter 
af rummet, det nedenfor var dækket af pap, der var blevet sta-
blet op mod væggen. Udsigten fra vinduet var heller ikke noget 
at prale af. Kunstmuseet Kiasmas kobbertag, der var blevet 
repareret adskillige gange, lignede i regnen et kæmpe skibs-
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vrag: sort, forrevet, stødt på grund.
Bordpladen var kølig, når man rørte ved den, men blev 

hurtigt fugtig under håndfladen. jeg kastede et blik i retning 
af lassi Uutelas kontor og så mig omkring. Stedet var men-
nesketomt. jeg lod johannas computer glide ned i min taske.

Der var snesevis af huskesedler på skrivebordet, nogle af 
dem indeholdt kun et telefonnummer eller navn og kontakt-
oplysninger; enkelte af dem var fyldt med johannas fine og 
tydelige håndskrift.

jeg så sedlerne igennem en ad gangen. Blandt de sidste var 
der en, der fangede min opmærksomhed: “H – vest-øst / nord-
syd – jf. tapiola, lauttasaari, Kamppi, Kulosaari eller tuoma-
rinkylä, Pakila, Kumpula, Kluuvi, Punavuori – datoer.”

H stod garanteret for Healeren. jeg puttede sedlen i lommen.
Derefter gennemgik jeg papirbunkerne. Flertallet var mate-

riale, der havde med historier at gøre, som johanna allerede 
havde skrevet: artikler om ruslands atomkraftværker, som 
man havde hævdet var blevet lukket, om udhulingen af statens 
skatteindtægter og kollapset i fødevarekvaliteten.

Der var en hel bunke udelukkende om Healeren. Den inde-
holdt også alle mails i printet form. johanna havde gjort egne 
notater i papirerne, og på nogle af dem dækkede den tekst, hun 
havde skrevet, næsten den oprindelige tekst. jeg stoppede hele 
bunken ned i min taske uden at læse den, rejste mig og blev 
stående og betragtede den tomme plads. Det lignede et hvilket 
som helst andet kontorskrivebord, upersonligt og umuligt at 
kende fra millioner nøjagtigt som det. alligevel håbede jeg, at 
det kunne fortælle mig noget, afsløre, hvad der var sket. jeg 
ventede et øjeblik, men skrivebordet blev ved med at være et 
skrivebord.

For et døgn siden havde johanna siddet ved det.
Det ville hun også gøre nu, hvis ikke der havde været sket 

noget.
jeg kunne ikke forklare, hvorfor jeg var så sikker i min sag. 
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Det var lige så svært at forklare som den forbindelse, der var 
mellem johanna og mig. jeg vidste, at hvis johanna havde 
mulighed for det, ville hun ringe til mig.

jeg tog et skridt væk fra skrivebordet ude af stand til at løs-
rive blikket fra johannas papirer, hendes håndskrift, de små 
genstande på bordet. Så kom jeg i tanker om noget.

jeg vendte tilbage til lassi Uutelas kontor. Han bemærkede 
mig ikke, så jeg bankede på dørkarmen. Den afgav en plastic-
agtig lyd under mine knoer. jeg blev overrasket over, hvor hård 
og hul lyden var. lassi holdt op med at lade fingrene springe 
hen over tastaturet, lod hænderne hænge afventende i luften 
og drejede hovedet. Den rødrandede irritation om hans øjne 
var i hvert fald ikke blevet mindre.

jeg spurgte, hvad den fotograf hed, der var sammen med 
johanna, selv om jeg næsten havde gættet det på forhånd.

–  Gromow, brummede lassi.
jeg kendte manden, selvfølgelig. jeg havde endda mødt 

ham. Høj, mørk og flot. Ifølge johanna lidt af en skørtejæ-
ger og besat af sit arbejde, formodentlig også af andre ting. 
johanna satte stor pris på Gromows faglige kunnen og kunne 
lide at arbejde sammen med ham. De havde tilbragt megen 
tid sammen i såvel ud- som indland. Gromow ville om nogen 
vide noget om johanna.

jeg spurgte lassi, om han havde set Gromow. Han forstod 
straks, hvad jeg hentydede til. Han tog sin telefon og valgte 
et nummer, ventede et øjeblik og smed så telefonen på bordet 
igen.

–  Der er ingen forbindelse til nummeret? spurgte jeg, selv om 
jeg allerede kendte svaret.

lassi nikkede først kort, rystede så på hovedet, lagde hæn-
derne på armlænene, pressede baghovedet mod nakkestøtten 
og rettede blikket mod loftet, ventilationsrørerne eller himlen.

–  Det er da også forbandet med den her verden, sagde han 
lavt.
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4

På vej hjem kom jeg igen til at tænke på lassis spørgsmål om 
mit fortsatte skriveri. jeg havde ikke sagt, hvad jeg tænkte, det 
havde jeg ikke haft lyst til. lassi var ikke et menneske, som 
jeg ville betro mig til eller stole på mere end højst nødvendigt. 
Men hvad ville jeg have sagt, hvilken begrundelse ville jeg have 
givet for at beskæftige mig med noget, der ikke længere var 
nogen fremtid i? jeg ville have sagt sandheden.

at fortsætte med at skrive var at fortsætte med at leve. Og 
jeg fortsatte ikke med at leve eller skrive, fordi jeg forestillede 
mig, at der stadig var en læserskare. Folk forsøgte at klare sig 
én dag ad gangen, og dér havde digtning en meget lille rolle. 
Grunden til, at jeg fortsatte, var fuldstændig selvisk.

Det skabte struktur og rutine i min dag at skrive. Ord, sæt-
ninger og de korte linjer bragte en orden i livet, der ikke læn-
gere var at finde i omgivelserne. Ved at skrive sørgede jeg for, 
at den spinkle tråd imellem i går, i dag og i morgen ikke knæk-
kede.

allerede på vejen hjem forsøgte jeg at læse johannas papi-
rer. jeg kunne dog ikke koncentrere mig på grund af øldåserne 
og alt det andet skrald, der blev kastet rundt i bussen. Det var 
fulde teenagere, der kastede med det, så nogen egentlig fare 
for de øvrige rejsende var der ikke tale om, men forstyrrende 
var det. natbusserne var en anden snak, især de ubevogtede.

jeg stod af bussen ved Herttoniemi metrostation. jeg gik i 
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en stor bue uden om den fulde gruppe skinheads, de ti glat-
barberede hoveder glimtede af regn og tatoveringer, undgik 
de ihærdige tiggere, der stod og hang ude foran butikkerne, 
og bevægede mig hjemad i den mørke aften. Det var holdt op 
med at regne for en stund, og den kraftige, stødvise vind kunne 
ikke bestemme sig for, hvilken retning den skulle blæse i. Den 
fór hid og did og ruskede i alting med sit stærke greb, også i 
de kraftige sikkerhedslamper, der var sat fast på husmurene. 
I aftenmørket så det ud, som om selve bygningerne også sva-
jede. jeg gik godt til og passerede børnehaven, som først var 
blevet forladt af børnene, derefter besudlet af tilfældige forbi-
passerende og til sidst brændt af. Kirken på den anden side af 
krydset husede nu hjemløse og så ud til at være fyldt til randen: 
Det før så lyse indgangsparti var nu halvmørkt af mennesker. 
et par minutter senere drejede jeg ind på vejen ned til vores 
etageejendom.

taget på huset overfor, der var blevet revet af i en efterårs-
storm, var stadig ikke blevet repareret, og lejlighederne på 
øverste etage lå hen i mørke. Samme skæbne ville snart overgå 
vores hus og tusindvis af andre som det. De var oprindeligt 
ikke designet til at kunne modstå konstante storme og perio-
der med regn, der varede et halvt år. Og på det tidspunkt, hvor 
man forstod, at blæsten og regnen var kommet for at blive, var 
det for sent. Der var ingen, der havde penge til eller interesse 
i at sætte huse i stand, hvor det på grund af strømafbrydelser 
og udfald i vandforsyningen var ubehageligt, og sikkert snart 
umuligt, at bo.

låsen i yderdøren genkendte kortet, og døren åbnede sig. 
når der var strømafbrydelse, brugte jeg en gammeldags nøgle. 
De burde jo egentlig være et unødvendigt og overstået kapi-
tel, men som så mange andre genstande og ting, der var blevet 
stemplet som fortidslevn, kunne de noget, som de nyere ikke 
kunne: De virkede.

jeg forsøgte at tænde lyset i opgangen, men berøringssen-
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soren var i uorden igen. jeg gik op til første etage i mørke og 
fandt vej ved hjælp af gelænderet, kom til vores dør, åbnede 
begge sikkerhedslåse og den almindelige lås, slog alarmen fra 
og trak instinktivt vejret dybt.

Hjemmets lugt indeholder det hele: Morgenkaffen, en hur-
tigt påført parfume, fyrretræssæben fra da vi vaskede tæpper 
sidste sommer, lange juleferier, lænestolen, vi havde købt i 
fællesskab, og hver eneste nat tilbragt med et menneske, man 
elsker. Det hele er til stede i den lugt og bliver forbundet til et 
samlet hele i ens sind, selv om der er blevet luftet ud tusind 
gange siden da. lugten var så velkendt, at jeg per automatik 
var lige ved at udbryde, jeg er hjemme. Men hvem skulle jeg 
have sagt det til?

jeg bar min taske ud i køkkenet, lagde papirerne og com-
puteren på bordet. jeg varmede en grønsagsret, som johanna 
havde lavet i weekenden, og satte mig til at spise. et sted et 
par etager højere oppe var der nogen, der lyttede meget entu-
siastisk til musik. Musikkens lave, gentagne rytme var af den 
slags, hvor man nemt kan forestille sig, at den varer evigt, og at 
intet, bortset fra en ekstrem indgriben i sagen, kan stoppe den.

Og samtidig bestyrkede både det, jeg kunne se på bordet, 
smage i munden og de tanker, der løb gennem hovedet på mig, 
min frygt for, at der var sket noget alvorligt. Det blev svært at 
synke, da jeg fik en klump i halsen, og min mave og mit bryst 
snørede sig sammen, så jeg blev tvunget til udelukkende at 
fokusere på at trække vejret.

jeg skubbede tallerknen væk og startede johannas bærbar. 
Maskinens summen og den klare skærm fyldte det lille køkken. 
Det første, jeg så, var baggrundsbilledet: johanna og jeg på 
vores bryllupsrejse for ti år siden.

Mere synken.
I forgrunden os to, på mange måder yngre: Over os Sydeuro-

pas himmel, så blå, at man næsten kunne røre ved den, bag os 
Ponte Vecchio i Firenze, ved siden af os en bid oldgammel, ru 
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husmur og det forgyldte skilt på caféen ved flodbredden, der 
var halvvejs ulæseligt i genskinnet fra solen.

jeg betragtede johannas leende øjne, der så lige frem – i 
aprilmånedens klare lys var de både blå og grønne – så den 
lidt brede mund, de pæne, hvide tænder og de hårfine rynker, 
der var ved at opstå i øjenkrogene, kort, krøllet hår, der lå om 
ansigtet som en sommerkrans.

jeg åbnede mapperne på skrivebordet.
I mappen ’nye’ fandt jeg en undermappe, der hed H. jeg 

fandt ud af, at jeg havde gættet rigtigt: H stod for Healeren. 
jeg gennemså dokumenterne. De fleste af dem var johannas 
egne tekstfiler, nogle var nyhedsklip, links og artikler fra andre 
aviser. Den nyeste tekstfil var fra i går, jeg åbnede den.

teksten var næsten færdig. johanna ville helt sikkert 
anvende det meste af den i den endelige artikel. Så snart hun 
altså fik mulighed for at skrive den, måtte jeg huske mig selv på.

teksten begyndte med en beskrivelse af drabet på en fami-
lie i tapiola. Familien på fem personer var blevet dræbt ud 
på de små timer, og en mand med dæknavnet Healeren havde 
taget ansvar for gerningen. Undersøgelser havde vist, at den 
sidste, der blev dræbt, var familiens far: Han var direktør for 
en stor fødevarevirksomhed og talte kødindustriens sag. Han 
var blevet tvunget til at sidde med hænder og fødder bundet 
og tape for munden og se til, mens hans kone og tre små børn 
blev koldblodigt myrdet med skud i hovedet. til sidst var faren 
også blevet dræbt med et skud midt for panden.

johanna havde interviewet repræsentanter fra politiet, in-
denrigsministeriet og private vagtselskaber. Hun afsluttede ar-
tiklen med en lang appel, der var henvendt til såvel politiet og 
offentligheden som til den, der stod bag dæknavnet Healeren.

jeg fandt også en oversigt og et kort, som johanna havde 
lavet, over hvor og hvornår drabene havde fundet sted, hvor-
når mailene var kommet, og hvad det centrale indhold i dem 
var. Den huskeseddel, jeg havde fundet, var forbundet med 
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samme sag; nu så jeg på den igen: vest-øst eller nord-syd. På 
kortet kunne man tydeligt se, hvordan drabene kronologisk set 
havde fundet sted, først fra vest mod øst, så fra nord mod syd.

Indholdet i mailene blev, så vidt man kunne se på de refe-
rater, johanna havde lavet, mere og mere dystert, jo længere 
mod syd man kom. I nogle af mailene var der også et overra-
skende personligt træk: johanna blev tiltalt med fornavn, blev 
rost for sin “sandfærdige og kompromisløse måde” at arbejde 
journalistisk på, man mente endda, at johanna ville forstå nød-
vendigheden af ekstreme handlinger som disse.

Den næstsidste mail var kommet et døgn efter drabene i 
Punavuori. en familie på fire – faren, der ejede og var direktør 
for en stor bilforhandlerkæde, hans kone og deres to sønner 
på 10 og 12 år – var blevet fundet dræbt i deres hjem. Uden en 
mail var sagen helt sikkert blevet kategoriseret som et udvidet 
selvmord, hvilke der kom meldinger om hver uge. Selvmords-
teorien blev hjulpet godt på vej af, at man i hånden på faren, 
som lå det på en serveringsbakke, havde fundet det våben af 
en stor kaliber, som drabene var blevet begået med.

Så var det, at Healerens besked kom. I den angav han en 
adresse, Kapteeninkatu 14, og opfordrede til, at sagen blev 
nærmere undersøgt.

Da man gjorde det, fandt man ud af, at våbnet godt nok 
havde ligget i hånden på faren, men en anden havde hjulpet 
ham med at sigte og skyde. Faren havde altså mærket hvert 
enkelt skud i hånden og kroppen og havde set og hørt sine 
børn dø for de kugler, der kom fra den pistol, han selv holdt.

Den sidste besked var skrevet i al hast; den haltede både 
grammatisk og indholdsmæssigt. Og gerningen blev ikke læn-
gere begrundet på nogen måde.

jeg rejste mig fra bordet og gik ud på altanen, hvor jeg blev 
stående i lang tid. jeg indåndede den kølige luft, forsøgte at 
puste den sten, der hvilede på mit bryst, længere væk. Den blev 
lettere, men rullede ikke helt af.
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Vi var flyttet ind i huset næsten med det samme, efter at vi 
var blevet gift. lejligheden var blevet et hjem, og hjemmet os 
kært; det var vores sted i verden. I en verden, der for ti år siden 
stadig havde været helt anderledes. Bagefter var det selvføl-
gelig let at sige, at alle tegnene havde været tydelige allerede 
dengang: De stadigt tørrere somre, der strakte sig længere og 
længere ud på efteråret, de regnfulde vintre og den voldsom-
mere blæst, nyheder om de hundrede millioner af mennesker 
ude i verden, der var på vandring, og de eksotiske insekter, der 
så småt dukkede op nede i gården og på ens hud, insekter, der 
spredte borreliose, malaria, leishmaniasis og hjernebetændelse.

Vores hus lå højt på bakken på Mäyrätie, og i klart vejr 
kunne man fra stuevinduet eller altanen se over Vanhankau-
punginlahti-bugten til arabianranta, hvis mange boligblokke 
havet gentagne gange havde oversvømmet. Som så mange 
andre bydele, der led under oversvømmelser, lå arabianranta 
også ofte mørk hen. Man turde ikke have strøm i bygnin-
ger, der var i dårlig stand efter at have været under vand. jeg 
kunne med det blotte øje og på to en halv kilometers afstand 
se snesevis af bål langs stranden. Set herfra så de fleste af dem 
små og fine ud, som tændstikker, der netop var flammet op 
og nemt kunne slukkes ved at puste på dem. Sandheden var 
en anden. Mange af bålene var halvanden meter i diameter. 
På dem afbrændtes alt, der blev fundet på stranden og i de 
forladte bygninger. Der gik rygter om, at man ud over alt det 
andet også brændte døde dyr på dem, sågar mennesker.

Det var underligt, som man vænnede sig til at se bål. jeg 
kunne ikke umiddelbart sige, hvornår de første af dem var 
dukket op, eller hvornår det bånd af flammer, som de formede, 
var blevet noget, som man så hver aften.

Bag arabianrantas silhuet lå de høje bygninger i Pasila, og 
skæret til venstre bag Kivinokka og Kulosaari vidnede om, 
hvor byens centrum var. Over det hele lå en mørk og uende-
lig nattehimmel, der holdt hele verden i sit kolde, faste greb.
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Det gik op for mig, at jeg ledte efter forbindelser mellem det, 
jeg lige havde læst, og det, jeg stod og så på.

johanna.
Derude et sted.
Som jeg havde sagt til lassi, ville det være forgæves at gå 

til politiet og fortælle om johanna. Hvis de hverken havde tid 
eller ressourcer til at lede efter familiemordere, hvordan skulle 
de så finde tid til at lede efter en kvinde, der havde været væk 
i et døgn, én ud af tusindvis af forsvundne.

Healeren.
Øst-vest eller nord-syd.
natten virkede ikke til at have nogen svar. Musikken dund-

rede ovenpå. Vinden susede i træerne, der lå ned ad skråningen, 
fik det til at genlyde i de bladløse grene, så godt den kunne, 
men formåede ikke i mere end et øjeblik at hamle op med den 
lydmur, som mennesker og maskiner frembragte. Det kolde 
betongulv på altanen drev instinktivt mine fødder til at lede 
efter et varmere underlag.

jeg vendte tilbage til køkkenbordet, gennmlæste endnu en 
gang alle teksterne, som johanna havde skrevet om Healeren, 
lavede kaffe og prøvede at ringe til johanna. jeg blev ikke over-
rasket over, at der ikke var forbindelse til nummeret. Heller 
ikke over, at min bekymring nu var præget af ængstelse og 
rådvildhed.

Én ting var jeg dog sikker på: johanna var forsvundet på 
jobbet, mens hun undersøgte noget, der havde med Healeren 
at gøre.

jeg skubbede alle andre tanker væk, drak kaffe og læste alle 
mailene fra Healeren i den rækkefølge, de var kommet i. Sam-
tidig delte jeg beskederne op i to bunker. I den første lagde jeg 
dem, hvor gerningernes nødvendighed blev begrundet, indi-
mellem meget udførligt, hvor der blev henvist til artikler, som 
johanna tidligere havde skrevet, og som lod forstå, at johan-
nas arbejde var lidt ligesom Healerens: Det afslørede løgne og 
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var befriende. I den anden bunke lagde jeg de beskeder, hvor 
der direkte blev angivet, hvor man kunne finde de dræbte, og 
som kun bestod af nogle få hastigt nedskrevne linjer.

jeg gennemgik bunkerne en gang til og kom til samme resul-
tat som første gang. Der var to forfattere. I hvert fald på papi-
ret. I hvert fald efter min mening.

jeg åbnede igen det kort, som johanna havde lavet. Det lig-
nede en miniguide til Helvede. jeg flyttede de røde punkter på 
kortet, der indikerede drab, gennemgik datoerne og johannas 
beregninger. Der var to til tre døgn imellem drabene. johanna 
havde sat spørgsmålstegn i alle retninger og regnet på mulige 
tidspunkter for kommende drab.

jeg sad og stirrede på kortet, da mit blik faldt på mailpro-
grammets ikon. jeg tøvede et øjeblik. Det var helt bestemt for-
kert at læse andres mail. Men var det her ikke en særlig situa-
tion? Og vi havde vel ingen hemmeligheder for hinanden? til 
sidst besluttede jeg, at jeg først ville åbne mailprogrammet, 
hvis situationen virkelig krævede det. Foreløbig måtte jeg klare 
mig med det, der havde direkte med den historie at gøre, som 
johanna researchede.

jeg kom i tanker om den samtale, som jeg havde gemt, star-
tede min egen bærbar og forbandt telefonen med den.

jeg flyttede den sidste samtale, jeg havde haft med johanna, 
over på computeren, ledte lidt efter det rigtige program, gemte 
det på min computer og kopierede samtalen over i det. lydbe-
handlingsprogrammet var nemt at anvende. jeg kunne udskille 
lydene fra hinanden, jeg udelod mig selv og johanna og lyttede. 
jeg hørte først billyde og den samme rumlen og støj som før. 
Da jeg havde hørt optagelsen mange gange og fik støj, biler 
og rumlen adskilt fra hinanden, begyndte støjen i sig selv at 
få distinkte nuancer. Hvis man virkelig ville, kunne man lige 
netop opfange en lyd, der gentog sig regelmæssigt, som ikke 
var vinden eller et frakkeærme, men noget langt mere regel-
mæssigt: bølger. Da jeg afspillede indspilningen igen, lukkede 
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jeg øjnene, forsøgte på én gang at lytte og huske.
lød bølger sådan, eller hørte jeg bare, hvad jeg gerne ville 

høre?
jeg lod støjen køre i loop, samtidig med at jeg så på kortet og 

johannas beregninger. Hvis man gik ud fra, at støjen og regel-
mæssigheden i den rent faktisk var lig med havet og en kyst, og 
hvis man også gik ud fra, at drabene skete i cykler på to til tre 
døgn, så ville den nord-sydlinje, som Healeren – sådan cirka 
– fulgte, datoerne og punkterne, der var adskilt med spørgs-
målstegn, falde sammen et sted i området omkring jätkäsaari 
eller Munkkisaari.

Og hvis man oven i det gik ud fra, at johanna var kommet til 
samme konklusion, så ville det være det område, som hendes 
sidste opkald til mig var kommet fra.


