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„Jens Thorstrup trådte længere frem. Det var ikke 
noget behageligt syn. Det var lig aldrig, men dette 
her var langt det værste, han havde oplevet. Krop-
pen bestod kun af indtørret hud og knogler, hvis 
konturer tydeligt kunne ses. Hvis den afdøde så 
bare havde haft et uskyldigt fredfyldt ansigt, kun-
ne Thorstrup have levet med, at manden forment-
lig var død af sult et sted. Men hovedet var vredet 
bagover, og munden stod åben, som om hans sid-
ste skrig endnu ikke var ophørt. Øjnene var sun-
ket langt tilbage, så kun et kranium omtrukket 
med læderagtig tørret hud udgjorde ansigtet. Det 
var komplet umuligt at identificere personen ud 
fra udseendet alene.“

Blå lys er en krimi, der med et strejf af science 
fiction udspiller sig i Aarhus, forfatterens hjemby. 

Jon Brændsgaard Toft har skrevet siden han var  
15 år, og har tidligere udgivet bøger inden for fan-
tasy og science fiction.
Blå lys er hans syvende roman.
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Lørdag den 12. august, kl. 17:43

Eftermiddagssolen stod højt på himlen denne lørdag i 
august. Solen havde selskab af enkelte spredte skyer, der 
kun var der for at gøre det klart, at intet solskin varer evigt. 
Skyernes indflydelse var imidlertid minimal denne sene ef-
termiddag, hvor solen frit fik lov til at oplyse caféerne ved 
Åboulevarden i Aarhus. Sensommerens varme havde lok-
ket mange ud på gaden, og langt de fleste af de udendørs 
caféborde var optagede af folk, der nød en kop kaffe, en 
sodavand eller en fadøl. Det var vel lørdag.

Grethe og Poul Iversen var et midaldrende ægtepar, der 
sad under en parasol ved et af de runde borde tættest på 
den nyrenoverede bro, der krydsede åen. På bordet havde 
de hver en kop dampende kaffe stående, i selskab med en 
serviet og et lille stykke chokolade. Broen var stærk be-
færdet af købelystne hverdagsfolk, der alle havde fået den 
udmærkede idé at udnytte solens velsignende stråler netop 
denne lørdag. Unge mennesker med mapper og kuglepen-
ne forsøgte ihærdigt at hverve de forbipasserende til at blive 
medlemmer af diverse velgørenhedsforbund og -grupper, 
som de forbipasserende lige så ihærdigt forsøgte at undgå. 
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Indkøbscenteret, Magasin, der lå lige ved siden af, var til 
gengæld et populært mål for fodgængerne. Grethe drejede 
hovedet og rynkede diskret på næsen, da hun fik øje på en 
flok unge, højtråbende mennesker, der nærmede sig fra den 
modsatte side. De havde tilsyneladende gået langs åen nede 
fra Clemens Bro og herop. Hun væmmedes ved deres udse-
ende og påklædning, der var præget af piercinger i ansigtet 
og laset lappet tøj, der var overmalet med sort sprittusch. De 
havde en kasse øl med.

Først håbede hun, at de unge fredsforstyrrere blot var for-
bipasserende, men det håb forsvandt hurtigt, da hun så, hvor-
dan de målbevidst gik ned mod stentrapperne, der adskilte 
caféområderne fra selve åen. Den Spanske Trappe var et po-
pulært sted for de unge at opholde sig om sommeren, og 
sådan var det. Der sad allerede mange mennesker dernede, 
og den gråhårede kvinde følte sig egentlig privilegeret over, 
at området først der blev repræsenteret af den autonome un-
dergrund. Grethe tog en slurk af sin kaffe og rettede på sine 
briller. Hun kastede et blik op på det store ur, der hang uden 
på Magasinbygningen. Klokken var næsten kvart i seks. Må-
ske det også var på tide, at de fik vendt næsen hjemad. De-
res røde Citroën holdt og ventede på dem i Magasins kølige 
parkeringskælder. Hun nikkede til sin mand, der tømte sin 
kaffekop. Så rejste de sig. Grethe tjekkede sin skuldertaske 
for at være sikker på, at hun havde det hele med. 

Rasmus strøg sit halvlange skævt klippede, sorte hår væk 
fra øjnene og kiggede op, da det gamle ægtepar forlod café-
bordet. Han rejste sig fra stentrappen og gik hen mod bordet.

„Se,“ råbte han til de andre, „Hr. og Fru Danmark glemte 
chokoladen!“

„Årh, gi’ mig et stykke,“ råbte en af pigerne tilbage. Ras-

mus tog chokoladen med ned og spiste med stor fornøjelse 
det ene stykke foran alle de andre. De fleste var ligeglade. 
Pigen fra før kom hen til ham.

„Hit!“
Hun var køn, syntes han. Ikke særlig høj, men kortklip-

pet og med en sikkerhedsnål gennem det ene øre. Hun var 
iklædt en sort, ærmeløs T-shirt, hvorpå adskillige badges, re-
præsenterende dødningehoveder og vittige bemærk ninger, 
var fastspændt. Hendes netstrømper var temmelig flossede, 
særligt ved lårene, hvilket gav hele hendes fremtoning en 
fræk undertone, når vinden legede med hendes nederdel.

Han klaskede sig selv på lårene.
„Sæt dig her, så skal du få.“
Hun vrængede en grimasse til ham, men satte sig allige-

vel.
„Så skal du også knappe én op til mig,“ befalede hun.
„En hvad? En bukseknap?“
„En øl, din dør!“
Han rakte hende chokoladen, som hun hurtigt tog en bid 

af. Hun så skuffet ud.
„Og så er den ikke engang særlig god.“
„Det syntes hun ellers i går.“
„Ej. Du er så lam at høre på.“ Hun rejste sig igen.
„Men jeg har øl.“ Han vidste, det var et argument, der var 

værd at tage med. Han rakte en arm ud mod den brune 
kasse og tog en Harboe op. Den var ikke helt kold, men hva’ 
fa’en. Med en lighter tvang han kapslen af og rakte den til 
pigen. Lisette, hed hun vist. 

„Hey Rasmus,“ råbte en af de andre fyre, der hed Jonas. 
„Send lige et par stykker herover også, mate!“ Jonas gik på 
samme skole som Lisette, og det var ham, der havde fået 
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hende med. Han havde langt, brunt hår og så generelt mere 
hippieagtig ud end de andre. Han havde heller ingen pier-
cinger.

Rasmus kløede sig i sit korte, sorte hår, mens han tænkte 
på, om hans sorte øjenmakeup stadig sad, som den skulle. 
Han rejste sig og tog hele kassen med over til de andre. Li-
sette havde også sat sig tæt på gruppen. Hun var altså ikke 
værst. Måske, hvis han var heldig, kunne han score hende til 
festen i aften? Apropos …

„Her.“ Han rakte Jonas en øl. „Hvornår er det, vi tager til 
Viby?“

„Stines forældre skal lige tage af sted først,“ svarede hip-
pien. „Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det, men 
vejret er jo godt. Vi har ikke travlt.“

„Hippie!“ Rasmus blinkede til ham.
„Det er rigtigt nok,“ sagde Stine. Hun sad et trappetrin 

længere nede med sin mobil i hånden. Hun havde halvlangt, 
pjusket rødt hår og en rød hættetrøje med Bevar Christia-
nia på. Rasmus kunne ikke forstå, hvordan hun kunne have 
en så varm trøje på i det her vejr, men måske var det for at 
skjule de lidt for mange kilo, hun gik rundt med. 

Stines telefon bippede i en velkendt rytme, der signale-
rede, at en sms var ankommet.

„Hvor mange kommer i aften?“ spurgte Lisette.
„Det er det, jeg er ved at finde ud af,“ svarede den rødhå-

rede pige. „Men jeg tror, vi bliver omkring ti.“
Punkerpigen nikkede og tog en stor slurk af sin øl.
„Det er hårdt at sidde her,“ sagde hun. „Jeg sætter mig altså 

over på dig igen.“ Hun rejste sig og satte sig på Rasmus’ lår. 
Det var ikke noget, han ville klage over, men det gjaldt også 
om ikke at vise, at det var noget, han satte pris på.

Et fugleskrig fik ham til at se op. En måge fløj rundt i cirk-
ler over trappen og åen.

„Nej, du holder dig væk,“ sagde han og pegede på den. 
Lisette kiggede op. „Du føler dig måske forfulgt?“

„Det ville ikke være første gang, jeg er blevet skidt på af 
en måge,“ svarede Rasmus tørt. „Men nu sidder du her jo, så 
kan det være, den styrer sig.“

„Der er én mere,“ sagde Stine og pegede op i luftrummet 
over Magasinbygningen.

Den første måge landede kortvarigt på de nederste trap-
petrin ved kanten af åen, før den lettede igen.

Rasmus tændte en cigaret og lagde resten af pakken tilba-
ge i lommen på den cowboyjakke, han havde bundet rundt 
om livet og samtidig brugte som siddeunderlag.

„Jeg er sulten. Hvem vil med på Mac-D?“
„Mener du virkelig det?“ spurgte Jonas. „De serverer da 

kun pap.“
„Nej sgu da.“
„Jo sgu da.“
„Hvis du giver? „Den sidste kommentar kom fra Lisette. 

Den sved. Han ville gerne tilegne sig nogle point hos hende, 
men der skulle jo også være råd til shots senere. Heldigvis 
blev han reddet fra at svare, da Christian og Laura, der var to 
af hans venner fra folkeskolen, hilste på. De kom traskende 
ned for at slutte sig til selskabet. 

Christian havde en stor hanekam og et vildt udtryk i an-
sigtet. Han lignede ikke én, man ville op og toppes med, 
men Rasmus kendte ham og vidste derfor, at han var blid 
som et lam. Laura havde en ring i læben, men ellers glat, 
velplejet hår, og så var hun iført en almindelig T-shirt og 
jeans. Hun var den, der så mindst punk ud af dem alle. Til 
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gengæld kunne hun med et stort smil hive en flaske Blå Ga-
jol op af sin medbragte bærepose. Det så ud til, at shotsene 
var hjemme.

„Hvad så?“ Rasmus gav pote. „Slå jer ned!“
Det behøvede han ikke sige mere end én gang. De to ny-

ankomne satte sig ved siden af ham og Lisette.
„I skal vel også med i aften, ikke?“
„Ud til Stine? Jo selvfølgelig.“
„Hendes forældre slår hende så meget ihjel, hvis de opda-

ger, at hun holder fest.“
„Hørt,“ sagde Jonas med rynkede bryn. „Er her ikke lige 

pludselig mange måger? I hvert fald i forhold til normalt?“
Typisk Jonas, tænkte Rasmus. Her sidder man omringet 

af piger og øl, og så kigger han på fugle. De andre kiggede 
alligevel op. Rasmus frigav et næppe hørbart suk. Der fløj tre 
måger rundt over åen, mens to mere var landet på noget, der 
flød rundt i vandet, som de sad og hakkede i.

„Hvad er det, de har fundet?“ Lisette rejste sig og gik ned 
mod vandet.

„Den å er fuld af lort,“ kommenterede Rasmus. Hvorfor 
skulle hun nu også rejse sig?

I det samme begyndte Lisette at skrige, mens hun tog sig 
til kinderne. Jonas og Stine, der sad nærmest, sprang hurtigt 
op og gik ned til hende.

„Det er et lig!“ Lisettes stemme var så skinger, at Rasmus 
først var i tvivl, om han havde hørt rigtigt. Flere af de an-
dre trappegængere, der sad i nærheden, havde også rejst 
sig. Nogle havde taget deres telefoner frem og holdt dem 
derefter op mod øret. Rasmus rynkede brynene, rejste sig 
og gik ned for at se mågernes fangst. Lisette vendte sig mod 
ham og forsøgte at knuge sig ind til ham. Han lagde for-

sigtigt armene omkring hende, mens han kiggede ud over 
stenkanten og ned i det snavsede vand. Et blegt rynket lig 
lå ganske rigtigt og flød rundt i overfladen af vandet med 
ansigtet vendt nedad. Mågerne havde ingen respekt for si-
tuationen. Rasmus kunne mærke, det vende sig i maven på 
ham, så han kiggede væk og koncentrerede sig i stedet om 
den tryghedssøgende pige i hans favn. I nogle minutter stod 
hele kliken stille, hvorefter de kunne høre sirenerne i det 
fjerne.
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hele kliken stille, hvorefter de kunne høre sirenerne i det 
fjerne.

Køb Blå lys og læs fortsættelsen...
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„Jens Thorstrup trådte længere frem. Det var ikke 
noget behageligt syn. Det var lig aldrig, men dette 
her var langt det værste, han havde oplevet. Krop-
pen bestod kun af indtørret hud og knogler, hvis 
konturer tydeligt kunne ses. Hvis den afdøde så 
bare havde haft et uskyldigt fredfyldt ansigt, kun-
ne Thorstrup have levet med, at manden forment-
lig var død af sult et sted. Men hovedet var vredet 
bagover, og munden stod åben, som om hans sid-
ste skrig endnu ikke var ophørt. Øjnene var sun-
ket langt tilbage, så kun et kranium omtrukket 
med læderagtig tørret hud udgjorde ansigtet. Det 
var komplet umuligt at identificere personen ud 
fra udseendet alene.“

Blå lys er en krimi, der med et strejf af science 
fiction udspiller sig i Aarhus, forfatterens hjemby. 

Jon Brændsgaard Toft har skrevet siden han var  
15 år, og har tidligere udgivet bøger inden for fan-
tasy og science fiction.
Blå lys er hans syvende roman.
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