Det var vinter, og det var nat.

Direkte fra Arktis susede en iskold blæst over det
Irske Hav, fejede ind over Liverpool, hvinede hen over
sletterne i Cheshire, hvor den hylede i skorstenene, så
kattene kuldskært holdt sig for ørerne.

Nu knap så kold fik blæsten derefter den mand, der sad
i den lille Bedford-varevogn, til at knibe øjnene sammen.

Men han blinkede ikke.

?
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Han stod ud af varevognen, rettede pistolens lyddæmper
mod pigens hjerte og trykkede én gang på aftrækkeren.

Pigens tarme tømtes støjende, idet hun røg bagover
og faldt død om. Manden steg atter ind i sin Bedford
og kørte væk.

Snart kørte Martin TERRIER, som manden hed, ud af
Worcester og op på motorvejen. Omkring midnat passerede
han Oxford. Lidt senere nåede han London.
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Martin TERRIER satte varevognen på hotellets
parkeringsplads, gik op på sit værelse og fandt
en halv flaske spansk champagne i værelsets minibar.

Han drak et glas, hældte resten af den mousserende vin i
håndvasken og smed flasken hen i en krog. Så åbnede han
en dåse Watneys strong ale og satte sig på sengen med den.

Derpå skilte han pistolen ad, rensede den omhyggeligt
og lagde den ned i en papæske.

I askebægeret brændte han det foto han havde af
Dubofsky og smed asken i wc-et, røg endnu en
cigaret og tog sin pyjamas på, børstede tænderne
og lagde sig og slukkede lyset.
Dagen efter gjorde han sig i
stand og klædte sig på. Præcis
08:30 bankede det på døren.

Ved De, hvem
pigebarnet var?
Nej.
Så meget des bedre!
Politiet afhører hans kone.
Må jeg få
pistolen?

Farvel.

Mmmh...

Han betalte regningen, hentede
varevognen fra parkeringen og kørte
ud og afleverede den hos udlejeren
i Camden i det nordlige London.
7
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Martin TERRIER tog bussen ind til centrum igen. Vejret var
koldt og tørt. Stadig nogen blæst. Han foretog et par indkøb.

I et støvet lokale tilbød en gammel mand ham en piratplade
med sopranen CALLAS, men den havde han allerede.
Midt på eftermiddagen vendte han tilbage til hotellet for at hente sin bagage. En taxi kørte ham til lufthavnen.

Ved indgangen stod der meget politi og militær. De kontrollerede
alle køretøjer og personer, fordi de irske uafhængighedstilhængere
netop havde skærpet deres aktiviteter.
Flyet lettede med tyve minutters
forsinkelse og landede først på
aftenen i Orly.

Omkring 21:30 steg TERRIER ud af en taxi ud for sit hus på Boulevard
Lefebvre, over for Parc des Expositions og tæt ved Porte de Versailles.
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TERRIER nåede op til sin lille
lejlighed på sjette sal uden elevator.
Da han trådte op på trappeafsatsen, ringede telefonen
indenfor.

Det er mig!
Sikke en forskrækkelse!
Nå, undskyld.

I det TERRIER låste op og trådte ind, holdt telefonen op.
Stanley! Hvordan er du
kommet ind?

Hygger
du dig,
Christian?

Hvem siger
det?

TERRIER satte tasken under vinduet. Ved køkkenbordet
smed han nogle isterninger i et vinglas og hældte vodka
og et par dråber citronsaft over. Til sig selv åbnede
han en øl, en alt for kold Mutzig.
Hvad
så?

Mr. COX.
Til dig?

Rygterne går,
Christian.
Trækker du dig
tilbage?

Nej, til en
anden. Og det
irriterer ham
enormt.
Har han
sendt dig
herhen?
Der kom nogle typer direkte ind fra
Asiens jungler. Da konjunkturerne vendte,
måtte de opgive alt. Det tog nogle
af dem ret tungt. En del er endda i
psykoanalyse. Og nogle blev buddhister.
Tænk, at det kan gå så galt. Jeg er
dog ikke blevet ramt af dette tungsind og det er trods
alt mig, der har
hvervet dig.

COX er en orm, en galning og
et røvhul. Jeg sidder og venter
på dig, fordi jeg ville sikre mig,
der ikke sad nogen og
ventede på dig.
Hvorfor det?

Og så?
Det var jo mig,
der hvervede
dig.
9
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Telefonen ringede. TERRIER tog den. Mr. COX var i den anden ende af røret.

Jeg er lige
kommet hjem. Alt
i orden.

Ja. Jeg giver dig
pengene direkte
denne gang.
Godt.
Rue de Varenne. Klokken
ni i morgen tidlig.
Godt.

Nej tak, jeg bliver ikke
til middag. Du fortæller mig
ikke, hvad du tænker. Du har
ikke tillid til mig. Det krænker
mig, Christian.

Farvel!

TERRIER drejede et nummer, mens han hørte mandens skridt
fjerne sig på trappen, og efter en rum tid tog Nora telefonen.

COX vil først prøve
at overtale dig. Men
brænd ikke dine
broer. Opstår der
store problemer,
ved du hvor
jeg er.

Åh, er det dig, Christian?
Er du hjemme? Jeg var
bange for, du først kom
hjem i morgen. Jeg var
lige på vej i biografen.
Går du med?

Nej. Kom når filmen
er færdig. Jeg har en
middagsaftale.

En dame eller
herre?
En fyr. Kom
omkring halv et.
Jeg tager
SOUDAN med.

Ja, værsgo.
Jeg elsker dig. Har
du savnet mig?

Ja.
Også
mig. Vi
ses.

Langsomt drak TERRIER sin øl. Han åbnede
skabet over køkkenbordet med lidt service
og en trææske. Han tog æsken ned, den
indeholdt en automatpistol, en Heckler Koch
HK4 med udskifteligt løb. Han tjekkede,
at alle dele af våbnet var rene og samlede
det derpå med et løb af kaliber 32 ACP
og tilsvarende magasin.
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TERRIER gik ind og lagde pistolen under hovedpuden, hvorpå han drak endnu
en øl ved køkkenbordet og stående indtog en dåse linser med pølser og
et stykke gruyere-ost. Da Nora låste sig ind, havde han for længst ryddet
op og sad og læste en science fiction-roman.

Noget værre lort!
Jeg gik, før den
var slut, og tog et glas
for ikke at komme
for tidligt herhen.

Nå, var det
en god film?

Hvor er
du sød.

Dav, SOUDAN. Der
står mad til dig
i køkkenet.

Har du
fundet noget
bedre?

Det er afskedsgaver.

Hvabehar?
Nej, nej,
overhovedet
ikke. Der er
ikke nogen
anden.

Det har ikke noget med
dig at gøre. Eller noget
andet. Jeg har jo sagt,
at jeg en dag blev nødt
til at rejse uden varsel.
Kan du huske det? Nå,
men det er så nu.

Jeg ringer
efter en taxi
til dig. Husk
dine gaver.

Din lille
lort!
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Nora fór over til køkkenbordet, rodede
i en skuffe og vendte sig om igen.

DUMMe

SVIN!

Overlad dog den stakkels kat til mig,
Christian. Som et minde, ikke?

Skal SOUDAN med til
dit nye liv?
Ja.

Nu vrøvler
du. Din
taxi er
her om
5 minutter.

Det bliver
han ikke
glad for.

Jo da.

SOUDAN bliver ikke
glad sammen med dig.
Du er unormal.
Du har en
skrue løs
et sted.
Guderne
skal vide,
jeg har
prøvet.

Det var noget andet, hun ville have sagt.

På vejen ud stillede hun sig på
tå foran TERRIER og spyttede
ham kluntet i
ansigtet.

Dagen efter i Rue de Varenne.

Røvhul!
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