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Manden vaklede frem og tilbage, glidende, mens han betragtede de smalle bølger i 

halvmørket. Februarvinden lod til at komme fra alle sider på én gang og føltes som tusindvis 

af små nåle imod hans kinder. 

Han tog en slurk af sin kaffe. Varmen bredte sig i halsen, og gjorde godt. Han så sig omkring. 

Der var ingen kvinder med Starbucks termokrus og The Times i hænderne, eller mænd med 

frakker og slips, der vaklede af sted på arbejde.  

Temperaturen havde i flere dage ligget som en bøje i vandet, og duvet taktfast op og ned 

omkring frysepunktet. Den hårde vind fik det til at føles som århundredets værste isvinter.  

London virkede affolket i kulden.  

Manden standsede op og lyttede.  

Ingenting.  

Ingen ambulancer, der hastede sig forbi én. Ingen blå lys der blinkede der ude i halvmørket.  

Han fandt telefonen frem iagttog klokken og rynkede brynene, da han så, at indbakken var 

tom.  

“Kom nu!” 

Manden fiskede en cigaret op af pakken i inderlommen og satte sig på hug. Han forsøgte at 

tænde lighteren, men hans hænder var forfrosne og virkede døde for enden af armene.  

Han satte fingrene i bevægelse, som et forsøg på at sætte gang i kredsløbet.  

Han tændte lighteren.  

Så snart flammen havde fået fat, stak han hænderne i lommerne og holdt cigaretten klemt 

hårdt mellem læberne. Han fiskede telefonen op igen og stirrede utålmodigt på klokken.  

Han brød sig i hvert fald ikke om stilheden.  

Al den ventetid gjorde ham rastløs, gav ham en sitrende uro i mellemgulvet.  

Hellere holde sig beskæftiget. I gang med arbejdet hurtigst muligt.  

Stilheden betød tid til refleksion og tankerne vandrede altid tilbage til den dag.  

Forstenede.  

Hvis bare han kunne lukke munden på dem.  

Give slip på dem som en buket heliumballoner, og se dem forsvinde opad, indtil de var ude af 

syne.  

 

Han så ned mod parkeringspladsen og fik øje på den røde Audi, der trillede forsigtigt hen 
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foran bygningen og stoppede.  

Motoren var tændt, udstødningen var varm og dampende i kulden.  

Blot det enkelte signal med det lange lys indikerede, at der var fri bane.  

Han så ned i telefonen.  

Klokken var 06.02. Han betragtede klokken og nikkede afmålt til den maskerede gut i bilen.  

Så poppede beskeden op.  

>>Fri bane<< 

Han smed cigaretskodden og begyndte at gå ned imod bilen.  

Halvvejs nede ad vejen fik han øje på noget, der fik ham til at sænke farten.  

Han kneb øjnene sammen og forsøgte at betragte broen så grundigt som overhovedet muligt.  

Han stoppede helt op.  

Midt på broen, dunkelt, og næsten camoufleret af halvmørket, stod en skikkelse. 

En hætteklædt person og en lille dreng.  

Drengen hang slapt ud over siden af broen, mens den hætteklædte person holdt fast i 

drengens dunjakke.  

Vedkommende talte, men vinden skovlede ordene op, og gennemhullede dem, så han ikke 

kunne høre, hvad der blev sagt.  

Efterhånden blev han bombarderet med flere beskeder.  

Han var nødt til at skynde sig og..  

Han så ned mod broen igen.  

Så slap hænderne drengen. 


