
Han fulgte motorvejen til lige syd for Køge og fandt ind
på den gamle landevej mod Store Heddinge. Der var langt
mellem de modkørende biler, og han glædede sig over at
være sluppet væk fra København. Markerne var høstede;
spredte grupper af måger og råger gik rundt og nappede
kornrester på de brune jorder. På den anden side af Store
Heddinge bugtede den smalle vej sig gennem landskabet og
små klynger af huse. Efterhånden som han nærmede sig ky-
sten, blev horisonten diset. Først troede han, det var røg fra
markafbrændinger, som indhyllede gårde og træer i et spø-
gelsesagtigt skær, men da han rullede vinduet ned, kunne
han lugte frisk salt og blev klar over, at det måtte være hav-
gus. 

Huset lå for sig selv et lille stykke ude ad en gruset vej. En
anselig og gammel gulpudset bygning i to etager med rødt
tegltag. Her og der stak en langhåret tot græs op fra tagren-
den. Træværket på de mange trefags vinduer var som hoved-
døren malet algegrønt. På begge sider af døren strakte
vin  ranker deres lange fingre op ad facaden og gav huset et
fransk udseende. Høje birketræer dominerede en tæt bevokset
have, som var omkranset af et vakkelvornt rødt stakit.
Bellmann parkerede så tæt ved vejkanten, at en personbil

lige kunne snige sig forbi. Idet han låste bilen, så han et vin-
due stå på klem på første sal. Der var ingen at se. Han åb-
nede lågen og gik et skridt ind, men blev bremset af en dyb
knurren. Tyve skidt til højre stod en stor dobermann pin -
scher med spidse ører. Kun en lang og kraftig kæde fastgjort
til en pæl holdt den tilbage. Da han ikke rørte sig, gylpede
den endnu to ræbende advarsler op og fikserede ham med
et par glødende kulstykker.
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København, formiddag

Vejret fik Arne Bellmann til at følge en idé, han fik efter at
have kørt Jakob Lundbergs mor til Lyngby. Hun havde
nævnt, at Jakob havde haft en ældre bror, som var død af
sygdom for fem år siden. Der var ingen grund til at tro, at
det var af betydning for den aktuelle sag, men Bellmann var
blevet nysgerrig på fru Lundberg. Folkeregisteret består ba-
salt af rå data: navne, datoer og adresser. Livet viser sig
først, når informationerne sættes sammen. Født 1952, død
1999. Jakobs bror Svend blev kun 47 år. Lidt mere interes-
sant var det, at Jakob og Svend havde haft hver sin far. Fru
Lundberg havde altså været gift flere gange, hvilket kunne
forklare hendes forbeholdne svar. Måske en svigerdatter
kunne kaste mere lys på familien. Svends enke Ingrid levede
stadig og boede på Stevns. 

Bellmann vidste, at han burde lade Nikolajsen klare sa -
gen. Havde det været regnvejr, var det måske også endt
sådan, men solen skinnede, og det var vejr til en udflugt.
Han var cyklet til politistationen og havde taget en tjene-
stebil. Det ville højst blive en uformel snak om Jakob og fa-
milien Lundberg. Han havde ringet i forvejen til Ingrid.
Ingen havde talt med hende endnu. Hun havde lydt lidt
fjern, men havde sagt ja til, at han kunne komme.
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Hunden gav sig igen til at gø; nu lidt mere opgivende.
– Det er Arne Bellmann fra politiet, sagde han højere.

Længere fremme stod en dør på klem til en stue. Så hørte
han trin fra første sal og så kort efter først et par bare fød-
der på trappen, derefter et par røde joggingbukser fyldt helt
ud af et par kraftige lår og en bred bagdel. Hun havde en
løsthængende lys bluse på og gik langsomt ned, mens hun
holdt fast i gelænderet med begge hænder. Hendes mørke
og krusede hår havde ikke set en børste i flere dage.
– Hej, sagde han. 
Hun holdt øjnene på trappen, lige til hun var helt nede.
– Du er Ingrid, ikke?
Hun mumlede noget, han ikke forstod.
– Var det dig, som spillede?
Hun nikkede, og hendes mørkebrune øjne lyste lidt op. 
– Det lød godt. Jeg kender det, men kan ikke komme i

tanker om, hvad det er.
– Det kan jeg heller ikke, måske Sarasate, sagde hun og

blev stående ved trappen, mens hun gned fingrene mod hin-
anden.
– Det var mig, som ringede i morges, sagde han og gik

frem mod hende med udstrakt hånd. Idet hun tog hans
hånd, bemærkede han, at hun manglede det ene bryst. Han
så væk.
– Er Jakob død? Det var det, du sagde. Hun gnubbede

igen fingrene mod hinanden. Hænderne var små, der var
sorte rande under neglene.
– Vidste du det ikke i forvejen?
Hun rystede svagt på hovedet, mumlede igen noget, han

ikke forstod og virkede rådvild.
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– Rolig, Trofast, jeg er en ven af huset, sagde han højt,
mens han vurderede, om pæl og kæde kunne holde, hvis det
gjaldt. Der var ingen ved hverken dør eller vinduer. Et gar-
din blafrede let bag det åbenstående vindue på første sal.
Bellmann så på sit armbåndsur; han var kommet til tiden.
Hun måtte være derinde. Nå, jeg kan jo ikke blive stående
her, tænkte han og fortsatte op ad havegangen med blikket
på hoveddøren. Det udløste straks en voldsom gøen fra den
sorte djævel. Hunden sprang flere gange frem og spændte
kæden til det yderste. Pælen gav sig tydeligt. Han stoppede
igen og overvejede, om det var bedre at gå tilbage og ringe
igen. Hunden opfattede hans tøven og intensiverede sit for-
søg på at komme fremefter. Ud ad øjenkrogen fornemmede
han bevægelse i vinduet på første sal, men da han ikke
kunne få øje på nogen, vendte han om. Netop som han var
ved at være ude af haven, hørte han dybe og lange strøg fra
en violin. Det var en vemodig indledning til et stykke musik,
han havde hørt før. Hunden tav og så skeptisk mod lyden
med hovedet på skrå.

Lidt skamfuld gik han tilbage og ringede på dørklokken,
mens han hvert øjeblik ventede på et åbent gab i spidsen af
fyrre kilo korthåret sort pels. Violinen fortsatte hurtigere
og lysere. Han satte igen fingeren på klokken og tog samti-
dig i dørhåndtaget. Døren var ikke låst. Han skubbede den
forsigtigt op.

– Hallo, er der nogen hjemme?
Forstuen var tom. Til højre førte en trappe op til første

sal. Han trådte ind og lukkede hurtigt døren bag sig.
Violinen tav lige så pludselig, som den var begyndt. 
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Han så ned på sine sko. Det havde været en fejl at komme
herned: – Ved du hvad, jeg er ked af, at jeg har trængt mig
på, sagde han og rejste sig fra lænestolen.
– Vil du bolle, spurgte hun så på en måde, som havde hun

glemt at tilbyde ham det, da han kom.
Han så paf på hende.
– Vi kan lægge en avis på gulvet først, hvis du synes, til-

føjede hun og så på gulvtæppet, som ikke havde set en støv-
suger i lang tid.
– Hvorfor spiller du ikke noget mere for mig, svarede han

overrasket over, hvor uanfægtet han var gledet uden om
spørgsmålet.
Hun gik hen og lagde begge arme om livet på ham.
– Gå ikke nu, sagde hun. Hendes hår var gråsprængt og

lugtede af tobak. Han ønskede, at hunden havde haft held
med at rive sig løs, så han aldrig var kommet ind i huset.
– Spil lidt mere af det, du begyndte på, da jeg kom, sagde

han så og klappede hende forsigtigt på ryggen: – Det er
længe siden, at jeg har hørt nogen spille så smukt.
– Det var ikke ondt ment, sagde hun og så ham op i an-

sigtet.
– Det ved jeg godt, hent nu violinen og lad mig høre,

sagde han og løsnede varsomt hendes greb.
– Det var ikke ondt ment, tror du på det?
– Selvfølgelig.
Så gik hun tungt op ad trappen.
Han ventede med at åbne hoveddøren, til de første dybe

strofer lød. Han gik hurtigt med blikket rettet stift mod ha-
velågen og ventede hvert øjeblik at høre hunden gø, men
intet skete. Han lukkede lågen og blev stående, til hun var
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– Det må du undskylde. Jeg tænkte ikke på, at du måske
ikke … kan vi sætte os et øjeblik?

Hun vendte sig og gik ind i den tilstødende stue, hvis vin-
duer vendte ud mod den store baghave. Han flyttede en
bluse i en lænestol og satte sig, mens han høfligt overså et
overfyldt askebæger og brugte kopper på sofabordet. Hun
satte sig tungt i sofaen over for ham. Nok halvgammel, tyk
og uplejet, men tiden havde endnu ikke formået at udviske
sjældent harmoniske linjer i hendes ansigt. 

– Hvad ved du? spurgte han.
– Hvad taler vi om?
– Jeg tænkte, at vi måske kunne tale lidt om din mands

bror, Jakob.
– Du sagde, at han er død, sagde hun tomt.
– Ja, men jeg troede, at din svigermor havde givet dig be-

sked. Han var jo din svoger.
– Nu har svigermor også mistet alt, sagde hun tonløst. 
Bellmann begyndte at tvivle på det gode i sin idé om at

køre den lange vej til Stevns en søndag formiddag. Han for-
klarede langsomt, at Jakob havde været udsat for en for-
brydelse, kun det allervigtigste, og fortsatte med at spørge,
om hun vidste eller havde hørt noget, der kunne forklare,
hvorfor det var sket.

– Har du set mine sokker?
– Hvad?
– Mine sokker, jeg kan ikke finde mine sokker.
Han så desorienteret på hendes bare fødder, men tænkte

så at det var bedst at ignorere spørgsmålet: – Havde du
nogen kontakt med Jakob og hans kone, Charlotte?
Hun rystede på hovedet: – Hvad med hende?
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– Jaså, tro mig, når jeg siger, at jeg endnu ikke har hørt
noget eller set en avis i dag. Jeg er på vej tilbage til byen
efter en tur til Sydsjælland. Hvad kan jeg gøre for dig?
– Kan vi mødes, helst i dag, hvis det er muligt?
Bellmann så ud gennem forruden. En patruljevogn var

kørt ind i nødsporet foran ham. Kollegerne blev siddende i
bilen – formentlig var de i gang med at kontrollere bilens
registreringsnummer. Bellmann tænkte tilbage til sit første
kursus på politiskolen i slutningen af tresserne, få måneder
efter at en gal mand havde dræbt fire unge politibetjente.
Kolleger i to forskellige patruljevogne havde uafhængigt af
hinanden og med et kvarters mellemrum vinket mandens
stjålne bil ind til siden. I begge tilfælde havde de begået den
fejl at køre ind foran og havde derfor haft ryggen til ham,
da de forlod patruljevognen. Tre af dem nåede at komme
ud, den fjerde blev skudt, mens han forsøgte at kravle ud
fra højre forsæde. Det var blevet banket ind i hovederne på
de nye betjente, at man aldrig kørte ind foran en mistæn-
kelig bil. Enten var det kursus sløjfet, eller også var det gået
hen over hovedet på de to i patruljevognen foran ham. Han
steg ud og gik om til køleren af sin bil. Et forbipasserende
lastvognstog gjorde det vanskeligt at høre Yang Bo.
– Hvad tid?
– Kender du den kinesiske restaurant på Vesterbrogade?
– Ja.
– Skal vi sige klokken fire?
– Det er en aftale, sagde han og så to unge kolleger stige

ud af patruljevognen foran. Begge havde åben jakke og
ingen hovedbeklædning.
Han blev stående med telefonen i hånden.
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færdig. Så vinkede han kort op mod gardinet på første sal
og kørte væk.

Han havde passeret sammenfletningen af den sydlige og
vestlige motorvej ved Lellinge, da mobilen afbrød hans tan-
ker. Hvem var Ingrid, hvorfor var hun endt sådan?
– Bellmann, sagde han og trak ind i nødsporet.
– Kriminalinspektør Arne Bellmann, det er politikommis-

sær Yang Bo fra Kinas ambassade.
Han så den lille, kraftige mand med det fiffige glimt i øj-

nene for sig. Bo var kinesisk politis mand i København. Det
var sjældent, at politiet i Store Kongensgade havde sager
med kinesiske relationer, men Bellmann kendte Yang Bo
overfladisk, fordi den kinesiske ambassade var en af mange
udenlandske ambassader i stationens område. Som følge
deraf blev han og ordenspolitiets chef indimellem inviteret
til fejring af ambassadernes nationaldage. Yang Bo var et
sted i halvtredserne og tydeligvis en mand, som havde ar-
bejdet sig op helt fra bunden: – Kommissær Yang Bo, hvad
skyldes æren.
– Undskyld, at jeg gør ulejlighed, men jeg forstår, at en

af vore statsborgere er mistænkt for en alvorlig forbrydelse,
der er begået i dit område.

Det måtte være Serridslevvej, men Bellmann var alligevel
overrasket. Han havde ikke hørt, at der var sat navn på den
asiatiske mand, der var set på trappen: – Undskyld, Yang
Bo, men jeg er ikke sikker på, hvad du mener.

Der var tavshed i telefonen et øjeblik: – Flere aviser har
det ellers på forsiden her til morgen, og vi har været til
møde på Politigården i formiddag, hvor det blev bekræftet.
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– Ja.
– Men han er ikke anholdt?
– Nej.
Han huskede Trines ord om, at man ikke kunne tjene to

herrer på samme tid uden at lyve for den ene.
– Hvorfor ikke?
– Han tog flyet til Beijing fredag aften, næsten samtidig

med at vi fandt Jakob og Charlotte.
– Og det er ham?
– Det ser sådan ud.
– Han har været i lejligheden?
– Ja, Arne, han har været der, og du kan lige så godt også

få at vide, at han var der i onsdags, men det skal ikke frem.
De er pissesure herinde over, at en af aviserne har fundet ud
af det. Under morgenmødet blev vi alle som en anden sam-
ling skolebørn afkrævet svar på, om vi havde talt med pres-
sen. Hvorfor spørger du?
– Det er trods alt en forbrydelse begået i mit område.
– Okay, men nu ved du det altså. Jeg må hellere se at …
– Inden du løber, så fortæl mig lige, om der er noget, som

kan forklare, at det var nødvendigt at tage livet af dem
begge.
Trine sukkede: – Jeg ved det ikke, men der er gisninger

om, at Jakob er blevet likvideret for at forhindre ham i at
afsløre et eller andet i Kina. Hun røg med i købet, fordi hun
var hjemme.
– Hvad tror du?
– Du var selv derude, du så både hende og ham, svarede

Trine henholdende.
– Trekantsdrama?
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– Problemer? spurgte den ene.
– Næ, jeg måtte bare tage et telefonopkald.
– Jeg sætter pris på folk, som overholder færdselsloven.

Har du også kørekort?
Bellmann trak sit politilegitimation frem.
Betjenten så kort på billedet, nikkede og gik så tilbage til

patruljevognen fulgt af sin makker.
– Selv tak, sagde Bellmann.

Kort inden København kørte han ind på en rasteplads og
købte fire forskellige aviser. I løbet af en halv time læste han
over en kop kaffe samtlige artikler om Serridslevvej. Tre af
aviserne havde stort set det samme indhold. Lidt flere de-
taljer og omstændigheder ved sagen i forhold til i går, men
intet afgørende og ingen afsløringer. Jens Nikolajsen havde
tilsyneladende haft held med at holde kortene tæt til krop-
pen. Kun Dagbladet adskilte sig. Hovedhistorien gik på, at
det var en journalist, som var blevet dræbt, og at han for
kort tid siden havde været korrespondent i Kina og nu var
i færd med at skrive en bog om korruption. Det var i sig
selv rigeligt til at sætte spekulationer i gang. Som den eneste
avis havde man opsporet, at politiet eftersøgte en kinesisk
person, som man satte i forbindelse med drabet.

Bagefter ringede han til Trine Beck. Hun var på arbejde.
Han spurgte, hvordan det gik med sagen.
– Vent lige et øjeblik, sagde hun. Bellmann kunne høre,

at hun forlod et kontor. Det rungede lidt mere, da hun lidt
efter spurgte, hvad han tænkte på. Trine var gået ud i ro-
tunden, tænkte han.

– Jeg har læst aviserne. Er der en kineser inde i billedet?
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