
 
 
 



Mordet i løvskoven 
 
Dér hang hun i måneskinnet. Helt livløs. Hendes blege krop lyste op i mørket, og jeg kunne 
lige akkurat ane de åbne, udstående øjne, som stirrede tomt ud i luften. Man kunne lugte 
hende på flere meters afstand, den rådne dunst, som overhovedet ikke mindede om Joses 
velkendte duft.  
Jeg gik tøvende tættere på hende, og så slog det klik for mig. Det gik op for mig, hvad der 
var sket. Et halvkvalt hulk undslap mine læber. Stille faldt jeg ned på mine knæ og begyndte 
at jamre. Det kunne ikke passe! Det kunne ikke passe, at Jose havde hængt sig selv. 
Tankerne farede rundt i mit hoved. Alle og enhver vidste, at min søster havde haft det 
fantastisk. Hun levede et indholdsrigt og spændende liv. Det kunne bare ikke passe! Men 
død var hun. Og nu hang hun altså her. 
 
Ved siden af hende, på den golde skovbund, lå et afskedsbrev. Jeg samlede det varsomt op, 
børstede de visne blade af og begyndte at læse.  
Indholdet var rodet, og blækpletter i forskellige former og størrelser var plantet rundt 
omkring på papiret. Jeg havde svært ved at finde hoved og hale i det. Men selve essensen i 
brevet var, at Jose ikke magtede at leve mere. 
Den dystre stilhed spredte sig i skoven, og rungede i mit hoved. Min krop begyndte at sitre, 
og jeg kunne ikke tænke klart. Det kunne ikke være rigtigt! 
Jeg mindedes hendes 18-års fødselsdag for bare en uge siden. Mor og Niels havde givet 
hende en tur til Brasilien med hendes kæreste Benjamin. Hun havde været så lykkelig. Vi 
havde alle været lykkelige den dag. 
Den lykke var intet sted at finde lige nu. Hele verden var tom. Kold. Aldrig havde jeg følt 
en sådan elendighed. 
Langsomt løftede jeg mit hoved og granskede hende med våde øjne. Hun havde det samme 
tøj på som sidst, jeg så hende - de sorte lakbukser og den nedringede trøje. Åh, jeg havde en 
sådan lyst til at holde om Jose, mærke hendes kærlige favn, men alligevel væmmedes jeg 
ved synet af hende.  
 
Jeg havde stået lamslået i noget tid og bare stirret på hende - havde ingen anelse om, hvad 
jeg skulle gøre med mig selv. Og imens jeg stod der, fik jeg øje på den. Papirslappen i 
hendes bukselomme. Fra hvor jeg stod, kunne jeg skimte, at der var skrevet noget på den. 
Hurtigt, og uden at tænke over det, gik jeg hen og tog lappen op af hendes lomme. Mine 
øjne gled hen over papiret.  
Han var utro, stod der, ikke andet. Han var utro. Hvad skulle det betyde? Tandhjulene 
kørte inde i hovedet på mig, men mening var der ikke at finde.  
 



En mærkelig følelse af, at nogen eller noget overvågede mig, bredte sig pludselig i min 
krop. Nej, det kunne ikke passe. Hurtigt skubbede jeg tanken væk igen.  
Men så hørte jeg dén. En stemme. Den kom længere inde fra skoven. Den var meget lav, 
men jeg kunne godt høre, hvad den sagde. 
”Silja … Silja … ” Stemmen kaldte på mig. 
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