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Tekst 1

DET ER 
TANKEN,
DER TÆLLER
Danske bilister er forkælede, når det handler 
om adgang til at tanke bilen. Til gengæld skal 
vi ikke regne med service, når vi er på tanken. 
Og stadig mere af det, vi fylder på bilen, er slet 
ikke benzin eller diesel, men rapsolie, sukker 
og døde dyr. Det viser et øjebliksbillede af 
oliebranchen fra brancheorganisationen 
Drivkraft Danmark. 
Af Anders Wendt Jensen Grafik Camilla Riis Meile

95 oktan udgør mere 
end 95 procent af det 
samlede benzinsalg.

95

%

1,8 mio. kubikmeter 
Så stort var forbruget af 

benzin i 2019. Selvom 
der kommer flere 

biler på vejene, er 
forbruget nogen-

lunde stabilt, da 
de nye biler har 
et mindre for-

brug pr. km. 

2,5 MIO. 
kubikmeter

2000

BENZIN

1,8 MIO. 
kubikmeter

2019

Benzinforbruget er faldet med mere end 30 procent 
siden 2000, da forbruget var 2,5 mio. kubikmeter.

KOM LIDT 
SUKKER I 
TANKEN
Siden 2010 er der 
blevet blandet 5 
procent bioætanol i 
benzin og 7 procent 
biodiesel i diesel. Fra 1. 
januar 2020 er andelen 
af bioætanol i benzin 
øget til 10 procent, 
og E10 er ny 
standard.

Biobrændstof
300.000 kubikmeter 
biobrændstoffer blev 
der anvendt i 2019. 

Biodiesel
(blandes i diesel 
til vejtransport) 
210.000 m3

Bioætanol 
(blandes i benzin) 
85.000 m3

Biogas
5.000 m3

Råvarer til 
biobrændstoff er

 62,8 % Rapsolie
 18,4 % Korn
 9,9 % Sukker
 8,7 % Slagteriaffald og andet 

 affald fra landbruget 
 0,2 % Palmeolie og affald fra 

 palmeolieproduktion 
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TANKSTATIONER 
I DANMARK

Der er 2.048 tanksta-
tioner i Danmark.
502 bemandede 
1.546 ubemandede.

Siden 1997 er de ube-
mandede stationers 
relative andel næsten 
tredoblet, så de i 2019 
udgjorde mere end 75 
procent af det samlede 
antal tankstationer.

I alt Bemandede Ubemandede

OK 660 0 660

Circle K 229 229 0

Shell 164 164 0

Go'on 156 2 154

Ingo 155 0 155

F24 139 0 139

Uno-X 123 0 123

Bonus 120 0 120

Q8 107 107 0

Shell Express 65 0 65

Oil! 54 0 54

123 29 0 29

Andre 41 0 41

En ubemandet station er defineret som en station, hvor 
det kun er muligt at betale for brændstof ved stande-
ren. Selvom der er en butik i tilknytning til stationen, er 
den defineret som ubemandet, hvis der ikke kan betales 
for brændstoffet i butikken.

DIESEL

2000

1,15 MIO. 
kubikmeter

3,3 MIO. 
kubikmeter

2019

Forbruget af diesel er steget med mere end 50 procent 
siden 2000 og ligger på 3,3 mio. kubikmeter.

Råvarernes oprindelse 
Danmark 
27,1 %

Øvrige EU-lande 
40,8 %

Resten 
af verden 
2,2 %

Europa (ikke EU-lande) 29,9 %

Det går pengene til, når 
du køber en liter benzin

37 %
Produktpris 
og avance 

4 % 
CO -afgifter 2

39 %
Energiafgifter

20 %
Moms

MANGE STEDER 
AT TANKE

Danske bilister 
har relativt mange 
stationer at vælge 
imellem, da Dan-
mark er blandt de 
europæiske lande, 
hvor der er færrest 

biler pr. tankstation. 
I Grækenland er 

der færrest biler pr. 
station, mens der 
er mest trængsel 
ved stationerne i 
Storbritannien. 

Danmark er 
nummer fem på 

listen.

ANTAL BILER 
PR. STATION

TO
P

Grækenland 847
Bulgarien 990
Letland 1.044
Irland 1.172
Danmark 1.275

BU
N

D

Frankrig 2.983
Polen 3.017
Rumænien 3.072
Tyskland 3.257
Storbritannien 4.488 

Kilde: Drivkraft  Danm
ark Branchestatistik 2020
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Tekst 2

Kongen, Djævelen og Døden
Af Kenneth Bøgh Andersen

Døden er det eneste, tiggeren og kongen har tilfælles. Det havde 
en af lægerne så vittigt sagt. Vittigt og dumt. Kongen havde ikke 
været i humør til morsomheder, og lægen var havnet i galgen 
inden solnedgang.

Han sad inde på biblioteket med den døde læges ord snur-
rende i hovedet. Det var midt om natten, og han kunne ikke 
sove. Det havde han ikke kunnet længe.

Søvnløsheden var begyndt, samme nat som dronningen 
havde fortalt ham, at hun var med barn. Nu har du snart alt, 
havde hun sagt, og hun havde ret. Han havde alt. Han var konge 
og gift med en smuk kvinde, der snart ville skænke ham det 
mest dyrebare i hele verden. Han var sund og rask og i sin bed-
ste alder. Så hvad var problemet?

At han på et tidspunkt ville miste det hele igen. For som tig-
geren og alle andre skulle også kongen dø, og den tanke pinte 
ham mere end noget andet. En tanke, der efterhånden blev til en 
besættelse: Fandtes der mon en kur mod døden?

Det sidste halve år havde han forgæves forsøgt at finde den. 
Hverken landets dygtigste læger, fremmeste videnskabsmænd 
eller mest berømmede alkymister var i stand til at give ham, 
hvad han ønskede, og nu …? Nu var mulighederne udtømt lige-
som den flaske vin, han efterhånden havde hældt i sig, mens 
han stirrede ind i pejsens flammer og ønskede, at …

Da talte en stemme i mørket: ”Måske kan jeg være behjælpe-
lig?”

Kongen satte sig op med et sæt og stirrede mod skikkel-
sen i skyggerne. Den var sløret, men om det skyldtes vinen 
eller mørket, kunne han ikke bedømme. Det lignede en 
mand, men det var det ikke. Slet ikke. Den fremmedes øjne 
glødede som brændeknuderne i pejsen, og kongen forstod, 
hvem der pludselig havde gjort ham selskab denne sorte 
nat. Hvem der havde lyttet med på hans tanker.

En hånd med negle som kløer holdt noget frem i måne-
lyset. En lille flaske med en klar væske. ”Tøm flasken!” sag-
de skikkelsen. ”Og det evige liv er dit.”

Kongen stirrede på flasken. Hans mund var tør.
”Og prisen?” hviskede han. Han havde hørt historier 

om, hvad det kostede at indgå sådan en handel. Selve sjæ-
len. Men hvis han var udødelig, så …

”Sandt,” sagde Djævelen. ”Og derfor er det ikke din sjæl, 
jeg vil have, men din hustrus. Og dit ufødte barns.”

Kongen sank en klump. Hans hjerte var en knude i hans 
bryst. ”D-det kan jeg ikke. Det …”

”Du vil kunne gifte dig igen og få andre børn,” fortsatte 
den mørke. ”I modsætning til tiden er kærligheden ube-
grænset, og det er vel i virkeligheden en lille pris at betale. 
Men hvis du takker nej, så …” Flasken forsvandt.

”Vent!” udbrød kongen. ”Vent!”
Noget, der lignede et smil i skyggerne. ”Ja?”
”Jeg …” Kongen tøvede, selv om han allerede havde truf-

fet sin beslutning. Men han måtte være forsigtig, for det var 
farligt at handle med Djævelen, der havde det med at gem-
me sig i detaljen.

”Jeg ønsker ikke at blive ældre,” sagde han.
”Og ende som et levende lig. Naturligvis ikke. Du vil 
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altid have den alder, du har nu.”
”Og der er ingen bivirkninger?” Kongen pegede på flasken i 

Djævelens hånd. ”Eliksiren gør mig ikke blind …”
”Nej.”
”… eller syg …”
”Nej.”
”… eller det, der er værre?”
”Du vil være lige så sund og rask som nu. Men …” Djævelen 

løftede en finger. ”Jeg vil alligevel advare dig. Efter indtagelsen 
vil du falde i en dødlignende søvn, som vil vare i tre dage. Jeg 
anbefaler kongen at forlade slottet, så tjenestefolkene ikke fin-
der dig og tror, at du er død. Du skulle jo nødigt ende som leven-
de begravet – i al evighed.”

Kongen gøs ved tanken. ”Jeg takker for rådet.” Han rakte en 
hånd frem. ”Og for handlen.”

”Pas på, du ikke taber den,” sagde Djævelen og gav ham fla-
sken. Så var han væk.

*          *          *
Senere den nat lød der skrig på slottet, da fødslen pludselig gik 
i gang. Voldsomme skrig. Der var tydeligvis noget galt, og den 
frygtelige nyhed blev bragt til kongen, da morgensolen farvede 
himlen blodig: Hverken barnet eller dronningen havde overle-
vet.

Kort efter forlod kongen slottet i fuld galop. Ingen vidste, 
hvor han red hen. Man tænkte, at det var hans måde at hånd-
tere sorgen på, og ingen så, at kongen smilede fra øre til øre.

*          *          *
Han red langt ud i skoven, fjernt fra alt og alle. Først da han kom 
til en mørk hule, hvor ingen nogensinde ville finde ham, gjorde 
han holdt. Hesten blev bundet til et træ ved en bæk, hvor der var 

masser af græs. Kongen gik ind i hulen og fandt flasken 
med Djævelens drik frem. Med et hjerte, der slog hurtigt og 
begærligt, satte han flasken til læberne. Bad til, at han ikke 
var blevet narret.

En sitren i ganen, da væsken blev sunket. Så væltede 
mørket ind over ham fra alle sider.

*          *          *
Tre dage senere – nøjagtigt som Djævelen havde sagt – kom 
kongen til sig selv. Og han kunne mærke det. Forandringen 
i sin krop. Hvordan den bugnede af energi. Af liv. Af udø-
delighed. Djævelen havde ikke snydt ham, og længe genlød 
skoven af kongens latter. Endelig. Endelig!

Nede ved floden stod hesten, og han strøg den over 
mulen. Tænkte på dronningen og det barn, han aldrig hav-
de fået, og som havde været prisen for det evige liv. En lav 
pris. Han kunne gifte sig igen og få børn igen. Igen og igen.

Med et hjerte, der slog som aldrig før, satte kongen sig op 
på hesten og red gennem skoven med kurs mod slottet.

Han så aldrig slangen i krattet, men det gjorde hesten. 
Den stejlede forskrækket, og kongen røg af. Mærkede knæk-
ket i nakken, da han ramte jorden. Han forsøgte at komme 
op, men han kunne ikke. Kunne slet ikke røre sig. Hans 
hoved var drejet den forkerte vej i forhold til kroppen, og 
kongen forstod, at han burde være død. At …

Ud af øjenkrogen så han noget bevæge sig. En skikkelse 
i skyggerne. Djævelen. Han smilede. Og forsvandt.

Kongen prøvede at skrige, men det kunne han heller 
ikke.

Han kunne kun ligge her. Langt ude i skoven, hvor ingen 
nogensinde ville finde ham.
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Tekst 3

Skakmat. Flere unge stryger til 
tops i det ældgamle skakspil. 

Faktisk har mødt 15-årige Jonas, 
der er Danmarks yngste 
stormester nogensinde.

Jonas’
næste
træk

Af KRISTOFFER LOTTRUP
og RØSKVA WÜRTZ

Da Jonas Buhl Bjerre 
tilbage i oktober satte 
sig til skakbrættet mod 
nogle af verdens bedste 

skakspillere, troede de fleste, at 
den 15-årige teenagedreng ville få 
det meget svært og sikkert ende i 
bunden i den store turnering på 
øen Isle of Man i Storbritannien. 
Men Jonas spillede så godt, at han 
efter de 11 partier havde skrevet 
skakhistorie som den yngste dan-
sker nogensinde, der har opnået 
titlen stormester i skak.

»Det var vildt fedt!« siger Jonas 
med et stort smil, da Faktisk 
møder ham hjemme i Bjedstrup 
ved Skanderborg.

»Det er det største, jeg har ople-
vet inden for skak.«

Jonas er et helt enestående 
skaktalent her i Danmark, og sam-
tidig er han en del af en ny ten-
dens i den internationale skakver-
den. Flere og flere purunge spil-
lere opfylder nemlig kravene for at 
kalde sig stormestre. Rekorden for 

den yngste stormester tilhører 
ukraineren Sergej Karjakin, som 
spillede sig vej til titlen som kun 
12-årig.

Skak er et ældgammelt spil, 
som sandsynligvis blev opfundet 
for mere end 1.500 år siden i Indi-
en, Tibet eller Kina. Via handelsru-
ten Silkevejen spredte spillet sig til 
først Persien og derfra via den 
arabiske verden op igennem Euro-
pa. Her til lands spillede vikinger-
ne også en version af skak. Med 
årene ændrede det sig og tog sin 
nu velkendte form som spillet over 
alle spil. En dramatisk og altid 
uforudsigelig krig mellem to hjer-
ner. Med milliarder af mulige posi-
tioner, hvor bønder, springere, 
tårne, løbere og selv dronninger 
må gå i kamp for at gøre kål på 
modstanderens konge og beskytte 
deres egen mod det skæbnesvang-
re skakmat.

»Spillet er ikke regnet helt ud 
endnu. Hverken af mennesker 
eller computere,« siger Jonas.

»Der er altid nye muligheder. 
Det er det, der gør det spænden-
de.«

Elitesport
Når Jonas taler, lyder han rolig. 
Nogle gange går der et øjeblik, før 
han siger noget. Som om han lige 
overvejer sit svar først, ligesom 

han overvejer hvert træk på det 
ternede bræt.

Skak er så stor en del af hans 
liv, at han ikke kan huske, hvordan 
det var, før hans far lærte ham at 
spille det, da Jonas var omkring 
fem år.

»Jeg kan bare huske, at jeg var 
god til det,« konstaterer han.

»Og man kan altid blive bedre.«
I dag er skak for Jonas, ligesom 

enhver anden elitesport er for en 
atlet. Han spiser sundt, holder sig i 
form, og så terper han skak hver 
eneste dag. Han går i 9. klasse, 
men han har lovligt fravær på 33 
procent og fri fra valgfag. Den tid 
bruger han i stedet på at rejse 
rundtom i verden for at være med 
ved turneringer.

Eller også sidder han her ved 
spisebordet i familiens stue eller 
på sit værelse, hvor reolerne og 
væggene er fyldt med skaktrofæer 
og diplomer. Foran ham ligger to 
tykke bøger, der indeholder side 
efter side af skakpartier, altså 
kampe, beskrevet træk for træk. 
Ved at studere andre skakspilleres 
spillestil og strategier kan Jonas 
nemlig opbygge et arsenal af muli-
ge træk til næste gang, han sidder 
over for en modstander. Han har 
også hæfter, der opstiller forskel-
lige stillinger, hvor Jonas så skal 
forsøge at regne det smarteste 
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træk ud. Det kan han også gøre i 
skakprogrammer på computeren, 
hvor såkaldte skakengines analy-
serer stillingen.

»Skak er også regning,« under-
streger Jonas flere gange. Men det 
er turneringerne, der er sjove, og 
nærkampen, der driver det unge 
skaktalent.

»Det er kun der, jeg rigtigt
spiller – min træning går jo mere 
ud på at analysere muligheder,« 
forklarer han.

»Når jeg spiller, går tiden meget
hurtigt. Jeg er så koncentreret om 
spillet, så jeg ikke tænker ret 
meget over andre ting.«

Som enhver atlet har Jonas også 
en træner. Han hedder Alexander 
Chernin og bor i Ungarn, så Jonas 
rejser ofte dertil for at få sparring. 
Derudover spiller han også på det 
danske skaklandshold og er med i 
skakklubber både i Danmark, 
Sverige og Tyskland.

»Næste år tager jeg helt fri fra
skole inden gymnasiet for at bruge 
al min tid på at spille skak,« for-
tæller han.

»Min ambition er at komme til
at spille professionelt. Men så skal 
man virkelig også være god.«

Helt til tops
»Jonas’ talent er så stort, at han
uden tvivl bliver Danmarks stær-

keste spiller på et tidspunkt. Det 
spændende er, hvor langt han kan 
nå frem i verden.«

Sådan lyder vurderingen af 
Jonas fra Peter Heine Nielsen. Han 
blev selv stormester som 21-årig og 
toppede i 30’erne, som cirka num-
mer 35 i verden. Nu er han træner 
for verdensmesteren Magnus 
Carlsen og skriver desuden en 
ugentlig klumme om skak her i 
avisen. Og han ser også et lys i 
Jonas.

»Danmark har ikke haft en
spiller i verdens top-10 siden 
legendariske Bent Larsen, som lå i 
top-10 i mange år. Men nu kan det 
ske igen,« siger Peter Heine Niel-
sen.

»Jonas er modig, han er velfor-
beredt og nysgerrig. Og han 
repræsenterer en ung generation, 
hvor man hurtigt bliver rigtig 
god.«

Skakeksperten mener, at ny 
teknologi har en del af æren for de 
unge skaktalenters succes.

»Vi andre måtte læse bøger på
biblioteket og spille mod dem, der 
var i den lokale skakklub en gang 
om ugen. Nu er der et væld af 
læringsmuligheder online, og man 
kan spille på utallige servere, hvor 
der altid er en villig og kompetent 
modstander.«

Men de unge skal også kæmpe, 
hvis de vil nå helt til tops. »Man 
kan selvfølgelig have skaktalent, 
men man bliver ikke rigtig god, 
hvis ikke man læser og træner 
rigtig, rigtig meget. Det gør Jonas,« 
siger Peter Heine Nielsen.

»Der er rigtig mange store
talenter i Kina og Indien, der 

arbejder sindssygt hårdt og disci-
plineret. Men for at blive rigtig 
god skal man ikke føle det som en 
pligt. Man skal være grebet af 
det,« siger han.

»Alle, som er gode, er forelsket i
spillet.«

Erfaring er også nødvendig, 
hvis en spiller virkelig skal udvik-
le sit talent. Den erfaring har Jonas 
ikke opnået endnu på grund af sin 
unge alder.

»Du bliver klogere og finder
dine begrænsninger. Og du opbyg-
ger din intuition, så du bliver 
bedre til at finde huller i modstan-
derens spil,« forklarer Peter Heine 
Nielsen.

Jonas har allerede oplevet, hvor-
dan stærke spillere kan gøre ham 
bedre.

»Man bliver mere presset, fordi
de udnytter ens fejl. Jeg tror, man 
lærer mere, jo stærkere modstan-
deren er,« siger han.

Hvad angår forelskelsen i spil-
let, så er der ingen tvivl om, at 
Jonas stadig er vild med skak. 
Eller som han selv siger efter en 
lille tænkepause:

»Det er jo sjovt at være god.«

Som 14-årig 
mødte Jonas 
verdensmeste-
ren Magnus 
Carlsen til to 
partier lynskak.
FOTO: SCANPIX

Kamp mod verdensmesteren
Sidste år mødte Jonas den regerende 
verdensmester i skak, Magnus Carlsen, til 
en opvisningskamp. Den 29-årige nord-
mand beskrives som skakkens svar på 
Mozart. Han blev stormester som 13-årig 
som den næstyngste nogensinde. Mag-
nus Carlsen er kendt som en komplet 
skakspiller, der kan gennemskue sine 
modstanderes svagheder og ændre spille-
stil derefter. Han vandt verdensmesterska-
bet i 2013, og siden da har ingen kunnet 
tage kronen fra det norske skakgeni. 
Jonas tabte da også begge partier, men 
gav dog Magnus Carlsen lidt rynker i 
panden.

Jonas var allerede skrap til skak som 
otteårig. Året efter kunne han vinde 
over sin far. PRIVATFOTO

Weekendavisen, Faktisk, 10. januar 2020
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Tekst 4

Nattens herre
Af Glenn Ringtved

Jeg kravler på krummer af knækbrød. Badet i marmeladeblod. Over 
dynens kant og ind i vildnisset.

Jeg mærker, hvordan vreden stiger op i mig. Jeg lytter og venter 
bare på, at hoveddøren skal smække. Selv hans lyde gør mig 
vred. Jeg kender dem alle sammen, og jeg forstår ikke, hvorfor 
han absolut skal pisse direkte ned i kummen og ikke lidt oppe af 
kanten, så det ikke larmer så meget. Det gør jeg selv, pisser op 
ad kanten. Jeg bryder mig ikke om, at andre kan høre mig tisse. 
Hvad fanden er det for en underlig perversion?

Hans pisselyd stopper, og jeg tæller inde i hovedet, 3-2-1, så 
kommer den. Hans morgenskid, lige på sekundet, som om han 
lige skal tømme blæren først, for at luften kan få plads til at 
arbejde sig gennem tarmsystemet.

Han snøfter og hoster lidt. Sjosker gennem gangen på den 
der slæbende måde, som om hans futter er ved at falde af. Jeg 
håber, han går forbi min dør, men han standser. Står lidt derude. 
Satans. Så går døren til mit værelse op. Han kigger søvnigt ind, 
og jeg kan nærmest smage hans morgenånde, da han gaber.

”Er du ikke oppe endnu?” spørger han.
”Ser det sådan ud?”
”Du var længe oppe i nat. Jeg synes, jeg hørte dig.”
”Næh,” siger jeg.
”Hvornår skal du møde?”
”Klokken ti,” lyver jeg. ”Jeg fik en sms om, at vores lærer er 

syg.”

”Jeg synes sgu altid, dine lærere er syge om morgenen.”
”Ja,” siger jeg bare.
”Bruger man ikke vikarer længere?”
Han venter ikke på noget svar, men lukker døren og fort-

sætter med sine lyde. Tallerkenen, skeen, køleskabet. Den 
slubrende lyd, når han kører havregryn ind.

Skrid nu bare, for fanden!
Men han bliver ved med at trave rundt i lejligheden, og 

jeg mærker uroen brede sig. Fra maven og ud i hele krop-
pen. Alting sitrer.

Jeg må. Jeg skal.
Jeg skal selv tisse. Så meget, at jeg er nødt til at stå ud af 

sengen. Han sidder inde i stuen og ser morgennyhederne. 
Jeg prøver at snige mig gennem entreen, men han hører mig 
og kalder.

”Patrick!”
Jeg stiller mig i døren.
”Skal du ikke på arbejde?” spørger jeg og prøver at lyde 

helt neutral.
”Jeg har eftermiddagsvagt. Der var en kollega, der havde 

brug for at bytte.”
Pis, pis, pis!
Jeg forsøger at lade som ingenting, men inden i mig vok-

ser raseriet. Hvad fanden bilder de sig ind?
Han ser hurtigt på fjernsynet.
”Der har været et jordskælv i Tyrkiet. Det er frygteligt. 

Der er flere døde.”
Hvad rager det mig? Jeg kan umuligt være mere ligeglad. 

Jeg vil bare have ham ud af huset. Væk.
Han vender sig om igen, inden jeg når at smutte.
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”Kom ind. Sæt dig lige,” siger han.
Jeg går ind, men kun til midt på gulvet.
”Hvorfor?” spørger jeg og mærker uroen i kroppen igen. 

Men det er en anden slags uro end før. Den gnaver i mit mel-
lemgulv. Jeg gør klar til kamp. Lader. Tager sigte.

”Hvorfor? Fordi jeg gerne vil snakke med dig.”
”Om hvad?” siger jeg.
”Ikke noget særligt. Om hvordan det går. Bare snakke …”
”Det går fint.”
Jeg bliver stående.
”Du ser sgu ikke helt frisk ud,” siger han.
”Hold nu op.”
”Jamen, jeg bliver da lidt bekymret for dig.”
”Lad være med det. Jeg har det fint,” snerrer jeg.
”Hvad er der med dig?” spørger han.
”Hvad fanden snakker du om?” råber jeg.
”Det var jo ikke sådan ment,” siger han udglattende.
Jeg kører på. Skyder fra hoften.
”Nej, men så tænk dig lige om, inden du begynder at kriti-

sere folk.”
”Jeg kritiserer da ikke. Jeg siger bare …”
”Men det skal du ikke. Du skal ikke blande dig.”
”Jeg er din far. Jeg har da lov …”
Han slår ud med armene. Giver op. Det er en lille, men vigtig 

sejr for mig. Et taktisk mesterstykke. Jeg kender ham jo. Nu 
spørger han ikke igen foreløbig. Han orker ikke ballade.

Men indeni er jeg stadig rasende. Jeg er vred over, at han 
fucking bare laver sine arbejdstider om, fordi sådan en nar har 
brug for at bytte. Det pisser mig virkelig af, at en eller anden idiot, 
som jeg ikke engang kender, skal have lov til at smadre min dag.

Jeg havde planer. Store planer. Det er en vigtig dag. Og 
jeg har en aftale, mand.

”Hvad tid skal du møde?” spørger jeg.
”Klokken to.”
”Klokken to?!” siger jeg.
Det er fire timer.
”Ja?” siger han spørgende. ”Er der noget galt i det? Du er 

jo i skole.”
Det brænder i mig. Det brænder i mit bryst. Mine øjne 

svier. Tårerne presser sig på.
Fire fucking timer!
Han kigger overrasket på mig.
”Græder du?”
Jeg vender mig og går hurtigt ud af stuen.
”Nej, jeg gør sgu da ej,” siger jeg og smækker døren.

Jeg bliver nødt til at gå ud. Men jeg kan ikke risikere at møde 
nogen. Jeg kan ikke gå på biblioteket og bruge deres net. Jeg 
kan ikke gå hen i nærheden af skolen. Jeg er hjemløs. I fire 
timer. Lige nu er det ingen trøst, at jeg fra klokken to har otte 
timer for mig selv, til han kommer hjem. Men natten, den har 
jeg også. Lordofthenight huserer bedst om natten. Jeg er ble-
vet et nattemenneske. Som en vampyr, der helst undgår dags-
lyset. Bleg og blodtørstig. Umættelig.

Jeg vandrer gaderne tynde, sniger mig langs murene. Den 
ensomme hævner på en hemmelig mission. Jeg har vendt ver-
den ryggen. Jeg tæller minutterne. Kun én ting betyder noget.

Jeg køber chips. Så er jeg forberedt. Men da jeg går ud fra 
butikken, står Noah der pludselig, og jeg kan ikke nå at gem-
me mig.



”Hey, Patty,” siger han uden begejstring i stemmen. ”Hvad 
laver du her? Hvorfor er du ikke i skole?”

”Hvad laver du her?” svarer jeg undvigende.
”Har bare været ved tandlægen,” siger han.
”Okay.”
Han står lidt og venter på, at jeg skal sige mere. Engang, for 

ikke så længe siden, var vi bedste venner og kunne snakke sam-
men i timevis. Nu er der en usynlig mur imellem os. Jeg siger 
ingenting, vil bare have ham til at gå. To timer tilbage … det er 
en evighed.

”Skal du med?” siger han.
Jeg ryster på hovedet.
”Du må ikke sige til nogen, at du har set mig,” siger jeg.
Han kigger på mig.
”Er der noget galt?”
Bare lad mig være.
”Er du ikke begyndt at pjække en del?” spørger han med et 

skævt smil.
”Det rager da ikke dig,” siger jeg.
”Slap dog af. Jeg siger ikke noget til nogen. Vi ses så.”
Han løber over gaden. Jeg står og kigger efter hans ryg. Han 

betyder ikke noget mere. Jeg har fået andre venner. Folk, der 
ikke stiller dumme spørgsmål.

Jeg går samme vej tilbage. En time. Jeg gemmer mig i porten 
over for vores lejlighed, håber, at far smutter før tid.

Så kommer han endelig ud af opgangen. Perfekt.
Jeg løber op ad trappen. Jeg er tilbage.
Jeg kravler på krummer af knækbrød. Badet i marmelade-

blod. Over dynens kant og ind i vildnisset. Under mig ligger 
landsbyen. Jeg lader og sigter. Tømmer magasinet og udrydder 

alt. Lyden af skrig og skud overdøver chipsposens knitren. 
Der er ingen nåde.

Mine venner har min ryg.
”Awesome, man!” skriver Warpig.
”Très bien. You’re the fucking best, Lord!” skriver 

 FrenchResistance.
Jeg er den fucking bedste.
Her er jeg kongen.
Lordofthenight.
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