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Sort. Han blinkede. Stadig 
sort. Hvor fanden var han? 
Han rejste sig op på albuen 
og børstede jord og blade væk 
fra sin underarm. Han kunne 
mærke en svag brise, og i 
samme øjeblik gik det op for 
ham, hvor koldt der var. 
„Hallo?“ 
Der kom intet svar. Han vend-
te sig rundt. Det var vist lidt ly-
sere den vej. Han kravlede for-
sigtigt fremad. Jo, den var god 
nok. I sin iver efter at komme 
ud i det fri kolliderede hans 
hoved med en trærod, der stak 
frem. Hovedet dunkede. 
Så hårdt var sammenstødet da 
heller ikke, tænkte han, mens 
han mærkede efter. Nej, intet 
blod. 
Han kravlede videre ud til 
stjerne himlen. Vinden bød 
ham nådesløst velkommen. De 
nøgne træstammer var et ringe 
skjold mod den kolde blæst. 
Han vendte sig om og kiggede 
på den skovhule, han netop var 
kravlet ud af. Hvordan i alver-
den var han havnet der?
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Hvem er det 
største monster?
Monsteret selv, 
eller ham, der 
slipper det fri?

William Bakers har altid set sig selv som en ganske 
almindelig mand, der lever et ganske almindeligt 

liv. Han er lokalområdets eventfotograf, og selvom 
det ikke er de mest indbringende opgaver, han får, 

klarer han og kæresten sig fint.

Lige indtil han pludselig vågner op ude i den 
nærliggende skov uden den mindste erindring om, 

hvordan han er havnet der.

Mystiske, natlige blackouts har så vidt han er 
orienteret,aldrig været kendt i familien før, og da 
hændelsengentager sig, ser han kun én mulighed:

Indlæggelse på Vor Frelsers Håbs Hospital …

JON BRÆNDSGAARD TOFT 
er en ung forfatter fra Aarhus, 
der altid har elsket at skrive. 
Han har primært udfoldet sig i 
genrerne fantasy og science fic-
tion. Allerede som 15-årig skrev 
han sin første roman, og siden 
da har flere bøger fulgt trop.
Jon Brændsgaard Toft produc-
erer også musik i eget hjem-
mestudie, og spiller selv et bredt 
udvalg af instrumenter.
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Der kom intet svar. Han vendte sig rundt. Det var vist 
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Okay, tænkte han, en simpel test: Hvem er du? 
„Mit navn er William Bakers. Jeg er otteogtyve år 

gammel,“ svarede han højt.
 Hvor bor du? 
„I Rush City, Minnesota, sammen med min kæreste 

Lisa.“
Hvor er du nu?
„Jeg …“ Fandens. Han havde ikke den mindste idé. 

Han løftede håndleddet op og så på sit armbåndsur, at 
klokken var halv tre om natten. Han så ned ad sig selv. 
T-shirten og bukserne var de samme, som han huske-
de at have haft på. Han havde ingen sko på. 

Lad mig se, hvad var det sidste, jeg lavede? Jeg var 
alene hjemme. Lisa er jo ude med teatret.

Han begyndte at gå. Den ene retning kunne være 
lige så god som den anden, og han kunne i hvert fald 
ikke blive her. November var en kold måned, især når 
man befandt sig i en skov midt om natten, og ikke var 
klædt på til det.

Jeg er vel stadig i Minnesota? Det var mere et ønske, 
end det var et spørgsmål. Pludselig slog det ham, at han 
ikke anede, hvilken dato det var. Hvor længe havde 
han været væk? Han rakte ned i sin lomme efter sin 
mobiltelefon, men i samme øjeblik han trak den op, 
kom han i tanke om, at den jo trængte til at blive ladet 
op.

Nå jo, det var det, jeg var ved. Jeg var på vej ind i 
stuen efter opladeren.

Og hvad så? Så var han havnet her? Det gav jo ingen 
mening.

Hans mave knurrede utilfreds. Mad var åbenbart 

ikke noget, der havde været på programmet, mens han 
havde været væk. En svag panik begyndte at røre på 
sig inde i den ellers så rolige mands hoved.

Længere fremme så han til sin lettelse, at en vej bug-
tede sig gennem skoven. Han nærmest småløb derhen. 
Han overså en vandpyt i grøftekanten og mærkede det 
kolde vand gennemvæde hans venstre sok, men han 
tog sig ikke af det. Han løb op på vejen og så sig om-
kring.

Ja! Landevejen! Han kendte den udmærket og vid-
ste, den førte ind til byen. Han befandt sig cirka en halv 
kilometer fra nærmeste bebyggelse og nok omtrent en 
hel fra sit eget hjem. Det var da altid noget, men han 
kunne stadig ikke begribe, hvad der var sket.

Med raske skridt gik han langs vejen ind mod den 
lille by. Der var ingen gadelygter før helt inde ved de 
beboede huse, men himlen var skyfri, og månen viste 
vej, selvom den ikke var fuld. Vinden var bidende kold.

Hvis jeg på en eller anden måde er gået i søvne her-
ud, burde kulden så ikke have vækket mig? Jeg vågner 
da altid, hvis det er for koldt.

Det værste var, at han øjensynligt ingen vidner hav-
de. Lisa var jo ikke hjemme, og det var ikke en ret lang 
strækning, han havde gået, før han havde været ude af 
syne.

Der var ingen trafik på vejen, men det undrede ham 
ikke. Det var en lille by og en ganske fredelig én. Der 
boede kun lidt over totusind mennesker.

William Bakers var snart hjemme. Ved vejens næste 
sving ville han kunne se sit eget hus. Han satte far-
ten op. Ganske rigtigt. Huset var der endnu. Mr. Smiths 
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hund bød ham velkommen inde fra nabohaven bag 
ved hækken. William havde dog kun øje for sin egen 
forhave, som han gik ind i. En vinklet trappeopgang 
gjorde, at hoveddøren ikke kunne ses fra gaden, hvil-
ket var meget heldigt, for døren stod pivåben.

Er det virkelig mig, der sidst er gået igennem her?
Han undersøgte dørkarmene og låsen. Der var in-

gen tegn på indbrud. Døren var bare blevet ignoreret.
Bakers trådte indenfor. Lyset var slukket, men det 

var naturligvis på grund af det automatiske sensorsy-
stem, han havde fået installeret. Lyset tændte automa-
tisk, når man bevægede sig i huset og slukkede, når 
man ikke var der. 

Han smækkede hoveddøren i og gik målrettet ind 
mod stuen for at fortsætte, hvor han havde sluppet. 
Mobiltelefonen skulle lades op. Det pludseligt tilbage-
vendende elektriske lys, der tændtes i entréen, blæn-
dede ham kortvarigt. Hans øjne var ikke forberedte, 
selvom hjernen var.

Inden han trådte ind på gulvtæppet i stuen, var han 
dog fattet nok til at tage de våde sokker af. Han fandt 
det rette stik og satte telefonen til. Et svagt bip bekræf-
tede, at den da var i gang med at lade.

Bill Bakers satte sig i sin kontorstol ved skrivebordet 
og åndede tungt. Han vidste, at telefonen lige skulle 
have et par minutter, før den var helt samarbejdsvillig. 
Han betragtede sine nyeste fotografier, der var hængt 
op på væggen bag bordet. Flere af dem forestillede 
naturligvis Lisa, og en god del af dem var taget ved 
en af hendes teaterforestillinger. Bill var en freelance 
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reklamefoto graf, og når der en gang imellem foregik 
noget i byen, som de lokale medier ville skrive om, så 
var det ham, der leverede billed materialet. 

Efter at have siddet lidt greb han fat om telefonen og 
tændte apparatet. Den var enig med hans ur. Klokken 
var næsten tre. På kalenderen på hans skrivebord stod 
der, at det var den fjortende november. På telefonen 
stod der, at det var den femtende. Han havde altså kun 
været ude i skoven i et halvt døgn. Han sukkede. 

Skal jeg fortælle det til Lisa? Hun har så meget andet 
at tænke på. Han besluttede sig for at vente og se. Der 
var ingen grund til, at hun skulle tro, han var blevet 
tosset. Folk gik fra hinanden over de mindste bagatel-
ler i disse tider, så det var bedst at holde det for sig selv 
foreløbigt. 

Han rejste sig fra kontorstolen og gik op ad trappen 
til første sal, hvor soveværelset og en dejlig, tyk dyne 
ventede ham. Han havde mistet appetitten igen. Han 
havde ikke regnet med, at han ville kunne falde i søvn, 
men han sov nærmest inden, han havde lagt hovedet 
på puden. Små fem minutter efter slukkede lyset i stu-
en af sig selv.

2

Solbrillerne var meget mørke og matchede både agen-
tens sorte jakkesæt og det hårde ansigtsudtryk. Manden 
var som taget ud af en film. Den hvidhårede mand i 
den lige så hvide kittel fungerede som en stærk kon-
trast. Den ældre mand var noget mere anspændt i sin 
holdning. De to mænd var de eneste tilstedeværende i 
lokalet, hvis man så bort fra overvågningskameraet, der 
med sit lille røde lys passivt fulgte med i samtalen. 

Lokalet var lille og tomt bortset fra det blanke bord 
og de to stole, mændene sad på. Kun en nøgen lampe-
pære i loftet belyste rummet. 

Den sortklædte agent foldede hænderne sammen, 
lænede sig ind over bordet og stirrede intenst på lægen 
over for ham. Han vidste, at solbrillerne dækkede for 
det direkte blik, men stemningen var der. Det var den 
andens reaktion et tydeligt bevis på.

„Dr. Krollspell,“ begyndte agenten. Hans stemme læs-
pede en anelse, men det var ikke noget, man fik lyst til 
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