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Det er aften.
Klokken er 22, og Anne vil i seng.
Men sà ringer det pà doren.
Udenfor stàr tre unge mrnd.
Hvad vil de?
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Skal hun ringe?

Anne sidder i sin stue. Hun ser pà

telefonen. Hvorfor ringer den itke? Det er
en uge siden, Bodil ringede. Og Poul har

ikke ringet lange. Hun gàr hen til telefo-
nen. Skal hun ringe? Men nej, hun vil ikke
ringe. De har sà gXl!*

Alne ser pà klokken. Den er halv he. Nu
er det tid til en kop kaffe. Hun gàr ud i
k6kkenet og henter en kop og en tallerken.

Sà finder hun kagqr og kaffekande og gàr

ind istuen igen. Bella ligger pà sofaen.

Den àbner oj#ift^og ser pà Anne. Sà gàr

den hen til hende.

'Skal du have sukker?" siger Anne.

"Versgo."

Bella fàr to stykker sukker. og Anne spiser

sin kage.
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Biiligt-ktuL

"Skal vi se, om avisen er kommet?"

spgrger Anne og rejser sig.

Anne gàr ud i entreen. og Bella lober med.

Avisen ligger pà gulvef, Bella lober hen til
avlsen.

"Dygtig hund," siger Anne og klapper
Bella. "Du kan filde avisen".

Anne s€etter sig i lrcnestolen og leser
avisen. Der er tilbud pà gl$glg{ i
Brugsen. Màske skal hun gà en tur hen og

kigge. Hun finder Bellas halsbànd og gàr

ud i entreen. Be11a lober glad ef0er.

Anne gàr hen til Brugsen. Hun setter Bella

uaenruf" Sa gàr hun ind og ser pà det

billige oksekod. Anne har ikke s4_mange-
penge_. Hun er glad, nàr der er tilbud pà

kod. Hun kober en pakke oksek6d og nogle
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kartofler. Sà har hun aftensmad til to dage.

Udenfor stàr Bella og venter. Den hopper
op ad Anne. Den kan lugte, at hun har kgd
i tasken.

"Ned, Bella. Ned," siger Anne. "Du skal
nok fà."

Under den hvide bro

Anne gàr hjem og setter sig i stuen. Sà

tender hun for radioen. Hun h6rer det
samme prognm hver dag. Det er et
program med musik fra Annes ungdom.
Gamle sange og melodier som Anne
husker. Hun setter sig i sin lanestol
og lytter.

Nàr hun hgrer musikken, t@nker hun pà

Haff. Det var hendes mand. De var gift i



49 àr. To màneder fOr deres guldbryllup

dode han. De havde et godt liv sammen,

og hun savner ham. Det gor ondt, nfu hun

hgrer de gamle sange. Men det gor ogsà

godî. For sà er hun lidt sammen med Hans

i tankerne.

Nu spiller de en sang, som Hans sang sà

tit: "Undq den hvide bro...". Anne lukker

Ojnene og husker. Hun mrrker hans arme,

som inviterer til en dans. Sammen danser

de rundt i stuen. Anne smiler. og Hans giver

hende et kys.

"Under den hvide bro
standser en bAd med to..."

En tàre ldber ned ad Annes kind. Hun

elsker den sang. Den er sà smuk, og Hans

gjorde den smukkere. Harì sang og

dansede med hende og sluttede med at

synge: "Anne, jeg elsker dig."
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Sangen er fardig, og Anne àbner pjnene

og tprrer en tàre v@k. Hun ser pà billedet
af Hans, som stàr pà fjemsynet. Det er snart

fem àr siden, han dode. Men nàr hun hOrer

sangene og ser pà billedet, er han ikke d/d.
Sà er han stadig i hendes hjerîe. Hun rejser

sig og tager billedet op, sà snakker hun lidt
med ham og s€tter billedet igen. Hun
slukker for radioen og ger ud i kokkenet.

Nu vil hun lave afîensmad.

BAf med. kartofler

Anne gàr ud i kgkkenet. Hun skaller
kafofler. Sà finder hun oksekodet. Hun
laver 5 smà bóffer. Sà kan hun fà to i aften

og to i morgen. Og sà kan Bella fà én.

Bella kommer ud i kokkenet. Den ser op
pà Anne.

"Ja, ja. Du skal nok fà,- siger Anne. "Men
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du mÀ vente lidt."
Bella gàr frem og tilbage pà kdkkengulvet.
Den kan lugte de dejlige boffer. Til sidst

er kartofler og b6f ferdige. Anne tager en

bOf og skarer den i smà stykker. Sà tager

hun Bellas madskàl og halder bgf og
kartofler i den. Bella lober hurtigt hen til
madskàlen og spiser. Anne sretter sig ved

spisebordet i stuen og tander for tv-
avisen. Hun ser altid tv-avis, mens hun
spiser. Sà er hun ikke helt alene.

I tv-avisen forteller de om en togulykke,
om krige og om problemer i Israel og
Libanon. De forteller om nye benzinpriser

og om et plejehjem med problemer. Nàr
Anne hgrer om alle problememe i verden,

synes hun, at hun har det godt, Hun hax sin

lejlighed og sin hund. Hendes bpm har et
godt job, og hendes bgmeb6rn er sunde og
raske. Hun fàr mad hver dag og har bàde

radio og fjemsyn. Hun vil ilke forlange
mere.
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"Vi lever i et godt lard, lille Bella," siger
hun og klapper hunden.

En godfilm

Anne finder avisen og leser tv-program-
merne. Der kommer en Morten Korch film
iaften klokken 20. Den vil hun geme se.

Alne elsker at se Morten Korch film. De
handler om livet pà landet. Om mennesker,
kerlighed og penge. Gode og onde
mennesker. Og det er altid de gode, der
vinder til sidst. Anne gàr ud i kokkenet og
vasker op. Sà laver hun noget ftisk kaffe
og sEtter sig foran fjemsynet.

Filmen hedder "Det store lób". Den
ha:rdler om en hest, som skal vinde et l6b.
Hvis den vinder, kan de gode mennesker
beholde gàrden. Anne har set filmen to
gange for. Men hun vil geme se den igen.
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Hun synes, at den er god, og hun bliver
glad, hver gang hesten vinder lobet.

Anne ser filmen. Hun glemmer, at hun er

alene. Hun er sarrrmen med personeme i

filmen. Hun bliver bàde glad og wed. Ked

af det og sur, nàr hun ser filmen. Til sidst

vinder hesten l6bet. De gode mennesker

kan beholde gàrden, og alle er glade. Ogsà

Anne. Anne rejser sig og slukker for
fjemsynet. Nu vil hun i seng.

Tre unge mend

Men hvad er det? Det ringer pà doren. Ame
ser pà sit ur. Klokken er snart 22. Det

ringer aldrig pà d6ren sà sent. Màske er

det naboen, eller Bodil....eller Poul. Ame
gàr ud til dgren og lukker op. Udenfor stàr:

he ung€ mend. Anne kender dem itke, og

Anne vil lukke dpren igen. Men den ene
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mand har sat foden i doren.

"Hvad vil I?" spórger Anne nerv6st.

"Vi vil bare have et glas vand," siger den
unge mand, som har foden i dgren. Han
skubber dgren op, og Anne falder.

De tre unge mand gàr ind i Annes
lejlighed. Anne rejser sig og gàr efter de
unge mand. Det g0r ondt i benet og
armen. Bella lober efter dem. Den
begynder at gO. En af de unge m@nd tager
Bella og lukker hende ind pà bade-
v@relset. Han gàr ud i kokkenet og tager et
glas vand. Anne ser pà ham. Han stàr i
kgkkendgren, sà hun ikke kan komme vak.
Hun kan hore, at de andre to er i stuen og
soveverelset. Bare de ikke finder hendes
penge. Hun har skjulr 5000 kr i en taske i
et skab. Hendes pung ligger i kgkkenet.
Der er cirka 300 la i pungen.
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Nu kan Anne hore, at de àbner skabet i
sovevarelset. Anne vil ldbe ind
dem, men den unge mand i
holder hende fast.

og stoppe

kOkkenet

"Hvor skal du hen?" ràber han og peger pà

hende med hànden i lommen.

Anne er bange. Màske har han en pistol.

Hun svarer ikke. Den unge mand skubber

til hende. Hovedet rammer skabet, og Anne

falder. Sà bliver alt sort.

Hjelp

Lidt efter vàgner Anne. Der er helt stille i
leiligheden. De tre unge mend er gàet.

Anne vil rejse sig, men hun kan ikke. Hun

har meget ondt i benet og i hovedet. Anne

kan h6re Bella. Hun st6r og piber pà bade-

verelset. Med armene trekker Anne sig
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hen ad gulvet. Hun kan se, at d6ren i
entreen stàr àben. Màske kan naboen hore

hende.

"Hjelp, hjelp," ràber Anne.

Det gOr ondt i hovedet, nàr hun ràber. Hun

ràber et par gange mere. Men ingen h6rer

hende. Hun mà ind til telefonen i stuen. Sà

trakker hun sig igen hen over gulvet. Nu
er hun kun to meter fta telefonen. Anne

ser sig omking. Alle skuffer og skabe er

àbne. En vase er valtet, og der ligger
kopper og glas pà gulvet. Màske har de

taget hendes solvskeer.

Anne ligger lidt pà gulvet. Sà tr€ekker hun

sig hen til telefonen. Hun trykker 112.

hvlsker Ame.
i mh lejlighed.

brekket benet. Jeg skal have hjalp nu."

"Hjalp,"
overfaldet

"Jeg er blevet
Jeg tror, jeg har
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"Vi sender politi og en ambulance," siger
damen i telefonen. Hun fàr adresse og
telefonnummer og lover, at de kommer
straks.

Ame lagger sig pà gulvet og ventet. Hun
vil geme hjelpe Bella ud fra badeverelset.
Men hun kan ikke. Hun har ikke flere
kr8fter.

"Vi lever i et godt land," hvisker Anne.
"Eller gPr vi?"

Sà bliver alt igen sort.

Er du vàgen?

Anne ved ikke, hvor lange hun har ligget
pà gulvet. Men hun vàgner ved, at to mend
stàr og klapper hende pà kinden.
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"Hallo, fru Mortensen. Er du vàgen?"

siger den ene.

Anne àbner Ojnene og ser pà ham. Han har

orange toj pà. Det er en falckmand.

"Du fàr lige lidt ilt," siger har og s€etter en

maske med ftisk luft for Annes nase. "Kan
du fortelle os, hvad der er sket?"

Anne forteller, sà godt hun kan. Sà husker

hun, at Bella er pà badeverelset.

"Vil I godt hente min hund. Den er lukket
inde," siger Ame.

En falckmand àbner dgren. og Bella ldber

ind til Anne. Den slikker hende i ansigtet.

"Bor du alene, fru Mortensen?" sporger

falckmanden.

"Ja, min mand dpde for fem àr siden," siger
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Anne.

"Har du noget familie, vi kan ringe til?"
sporger han.

Anne giver ham Bodils og Pouls telefon-
nummer. Den ene falckmand ringer til dem.

"De kommer ud pà hospitalet," siger falck-
manden til Anne. "Vi kÉrer dig derud nu."

Politiet kommer

Det ringer pà doren, og to politibetjente
kommer ind. De gàr rundt i lejligheden og
ser, hvad der er sket.

"Viì I godt se. om min aske i sovevarelses-

skabet ster der?" sp@rger Anne.

En af politibetjentene finder Annes gar e
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taske og àbner den. Han viser den til Anne.
'.4,h, det var godt, de ikke fandt den,"

siger Alne.

"Ja, de var ikke sarlig gamle. Màske 16 -

ene var hgj og kortklippet,"17 àr. Den
siper Anne.

"Men det er nu ikke klogt at have sà mange

penge i et skab," siger

hvad de har taget?"

betjenten. 'Ved du,

"Nej, den ene holdt mig tilbage i
kokkenet, mens de andre to gik rundt i stuen

og sovevarelset," siger Anne. "Jeg hprte,

at de àbnede skabet i sovev€erelset, men da
jeg ville lgbe derind, skubbede han ril mig,
sà jeg slog hovedet...... Da jeg vàgnede,

var de vak," siger Anne.

"Kan du huske, hvordan de sà ud?"
sporger betjenten.
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"Hvad farve var hans hàr?" spgrger
betjenten.

"Han var lyshàret. og han havde en ring i
6ret. Han havde en sort jakke og cow-
boybukser pà," siger Anne og holder en
pause. Det ggr ondt i hovedet, nàr hun
snakker.

"Kan du huske mere?" spgrger betjenten.

Anne tenker sig om. Hun husker hans onde

Ojne og hars hànd i lommen. Pludselig
husker hun ogsà, at han havde to ringe pà
hojre hànd.

"Han havde to ringe pà hpjre hànd. Jeg

tror, det var s6lvringe," siger Anne og
tager sig til hovedet.

"Kan du huske de to andre?" sporger
betjenten.
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"Nej, jeg sà dem kun lidt. Men de

mgrkhàrede......," siger Anne og holder
pause. Hun bliver dàr1ig og skal kaste op

"Jeg tror, at vi skal k9re hende til
hospitaleî nu," siger den ene falckmand.

Den anden falckmand gàr ud og henter en

bàre. Sà l6fter de Anne op pà bàren.

"Hvad med Bella? Og lejligheden? Og

noglen?" sporger Anne.

"Har du en ekstra nogle?" sporger politiet.

"Ja,
Anne.

i kokl<enskuffen ved vasken." siger

Politiet gàr ud i kOkkenet og finder
noglen. Han giver ekstranoglen til Anne.

"Vi làser, nàr vi gàr. Hunden kan blive
her. Sà hàber vi, at dine born kar passe

var
en
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hunden og rydde op i lejligheden," siger
han.

Anne tager ngglen. Sà barer falckmaendene
hende ud til ambulancen. Bella lgber efter,
men den ene betjent holder den tilbage og
Iukker dpren.

Pà hospitalet

Ambulancen korer ud til hospitalet. Sà
kommer en lege og undersgger Anne. De
tager nogle rontgenbilleder af Annes ben,
arme og hoved.

"Du har brak-ket benet og slàet hovedet."
siger lagen. "Vi opererer dig i morgen
tidlig."

"Hvor lange skal jeg blive her?" spgrger
Anne. "Jeg har en hund. som er alene



hjemrne."

"Det ved jeg ikke," siger legen. "Màske
en uge eller to."

Anne snakker lidt med lagen. Sà kommer
Bodil ind ad doren.

mor. Hvad er der sket?:'spgrger'Hej '
Bodil.

"Jeg har brekket benet og slàet hovedet,"
siger Anne. "Jeg skal opereres i morgen."

"Men hvordan skete det?" spprger Bodil.

"Det var tre unge mrcnd. De gik ind i
lejligheden. Den ene skubbede til mig, sà

jeg faldt," siger Anne.

"Stakkels mor. Var du ikke bange?"

spgrger Bodil og tager Annes hànd.
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"Jo, meget," siger Anne.

Bodil og Anne snakker om, hvad der er
sket. Sà kommer Poul ind ad doren. Han
gàr hen til Annes seng. Han satter sig og
snakker med hende.

Anne er glad for at se sine to bom. De er
voksne, og de har travlt med arbejde og
familien derhiemme. Men nu har de tid.
Nu sidder de hos Anne og snakker. Det er

dejligt.

"Hvem kan passe Bella, mens jeg ligger
her?" spgrger Anne.

Bodil og Poul ser pà hinanden. De har ikke
lyst til at passe Bella. Sà skal de gà tur
med hende hver dag og give hende mad.

Men de skal hjalpe deres mor. De ved godt,

at de skal.

"Jeg passer Bella," siger Bodil og ser pà
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Poul. "Sà kan du ordne lejligheden og tale
med politiet og forsikringen."

Poul nikker. Han er traet og har travlt pà
jobbet. Han har ikke tid. Han skal til et

mode i Kobenhavn i morgen tidlig og til
Tyskland pà fredag. Hvordan skal han nà
det?

"Her et en ekstran6gle," siger Anne og
giver den til Bodil. "Sà kan du hente Bella
i aften."

Bodil ser pà sit ur.

"Klokken er snart 1, mor. Jeg venter til i
morgen tidlig," siger Bodil.

Anne ser pà sit ur. Hun kan ikke forstà, at
klokken er sà mange.

"Og I skal pà arbejde i morgen," siger Anne
og ser pà sine bgm. "Sà tag hjern nu og
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hent Bella i morgen. Hun skal ogsà have

sin hundekurv
stàr der nogle

du give hende

Bodil nikker. Hun lover at passe godt pà

Bella-

"Sà bliver b6mene glade," siger Bodil. "De
elsker at lege med Bella."

Anne ser pà Poul.

"Mine forsikringspapirer ligger i en mappe

i fars gamle skrivebordsskuffe," siger Anne.

"Du mà ringe til dem i morgen tidlig."

"Det kan jeg ikke. Jeg skal til Kobenhavn
i morgen klokken 7," siger Poul. "Men jeg

er hjemme igen i morgen eftermiddag. Sà

kprer jeg hen til din lejlighed og ser pà det

hele. Jeg har en ekstranpgle til din
lejlighed i bilen."
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"Tak skal I have b6rn," siger Anne og
slapper af. "Sà kan jeg ligge her pà
hospitalet og blive rask."

"Jeg ringer i morgen og hgrer, hvordan det
gàr," siger Poul.

"Og jeg kommer i morgen efter arbejde,"
siger Bodil.

Bodil og Poul giver deres mor et knus. Sà

gàr de. De skal hjem og sove. Klokken er
halv to. Anne lukker Ojnene. Hun er meget
tr€t. Men hun har ondt i benet og hovedet
og kan ikke sove. Hun ringer efler en

sygeplejerske. Sà fàr hun lidt medicin, og
snart sover hun.

29



Roser

Neste morgen mà Anne ikke fà morgen-
fordi hun skal

de hende ind pà

mad. Hun skal fasie,
opereres. Klokken 9 k6rer
operationsstuen.

Her opererer de Ames ben.

Da Anne vàgner, kommel en syge-
plejerske hen og ser til hende.

"Operationen gik godt. Vi k6rer dig ind pà
din stue om lidt," siger sygeplejersken.

En time senere ligger Anne pà sin stue.
Der ligger fem andre kvinder pà stuen.

Anne hilser pà dem. Sà sover hun lidt. Da
hun vàgner, stàr der en stor buket roser pà
hendes bord. Der ligger et kort ved roseme.
Anne tager kofet og laser.

30



"Kere mor
Jeg hAber, at du snnrt bliver rask.

Poul"

Anne bliver glad. Poul har tenkt pà hende,
Hun ser pà de smukke roser. Det er ikke sà
tit, hun fàr roser mere, Da Hans levede, fik
hun tit roser. Har var sód til at give hende
blomster, og det vax nasten altid roser.

En sygeplejerske kommer ind og ser til
Anne.

"Hvordan gàr det?" spgrger sygeplejersken.

"Jeg er lidt trat og tÉrstig," siger Anne.

"Du mà gerne drikke lidt nu," siger syge-
plejersken.

Hun giver Anne et glas vand. Anne
drikker lidt. Sà ser hun pà sygeplejersken.
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"Har min s6n veret her?" spgrger Anne.

"Roserne er fta ham."

"Nej, de kom med et bud," siger syge-

plejersken.

Anne smiler. Nu husker hun, at Poul skulle

til Kdbenhavn i dag. Han havde travlt' men

han havde tid til at sende hende blomsÎer'

"Hvordan gàr det med hovedet?" sporger

sygeplejersken.

"Bedre," siger Anne.

"Det var godt. Tror du, at du kan tale med

en betjent i eftermiddag?" sporger syge-

plejersken. "Han har ringet og vil geme

tale med dig."

"Ja, han kan godt komme," siger Anne.
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Betjenten

Klokken to kommer en betjent. Det er den

samme, som kom i Annes hjem i gúr.

"Vi tror, at vi ved, hvem den ene af
unge mend er," siger betjenten og visef
Anne en mappe med nogle fotos.

Betjenten peger pà en ung mand. Han er
ikke kortklippet. Men Anne kan kende

ansigtet og ringen i Oret.

"Ja, det er ham," siger Anne.

"Han hedder Casper. Det er ikke f6rste
gang, vi har fat i ham," siger betjenten.

Han snakker lidt mere med Anne. Sà gàr

han. Han lover at ringe til hospitalet, nàr

de har fundet den unge mand.
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Bes0get

Klokken halv fem kommer Bodil pà

bes6g. Hun har sine to piger Nina og Line
med-

"Hej, mormor," siger Nina og gàr hen til
Anne. "Mà jeg se dit ben?"

Nina lgfier dynen og ser pà mormors ben.

"GOr det ondt?" sporger Nina.

"Kun lidt," siger Anne og smiler.

Line kravler op i sengen til Anne.

"Se, mormor. Vi har chokolade med til
dig." siger Line og giver sin mormor en

gave.

Anne àbner gaven.

"Tak skal I have," siger Anne.
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"Mà vi smage?" sporger Nina.

"Det er mormors gave." siger Bodil.

"Ja, men de mà gerne smage," siger Anne.

Bodil àbner chokoladen og giver b6mene

er stykke. Sà byder hun Ame et stykke.

"Nej, tak. Jeg kan ikke rigtig spise noget,"
siger Anne. "Jeg har kun fàet lidt vand i
dag."

Bodil setter chokoladen pà Annes bord.
Sà setter hun sig og forîaller om Bella,
som hun hentede i morges.

"Bella har det godt," siger Bodil.
"Bdrnene gik rur med hende efter skole."

Anne smiler. Hun er glad for, at de vil
passe Bella. Men hun savner sin hund. De

har varet sammen i over 12 àr hver dag.
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"Hvor lange skal Bella bo hos os?"

spOrger Nina.

'Til jeg er rask igen." siger Anne.

"Mà vi sà godt gà tur med hende hver dag?"

sp6rger Nina.

"Ja," siger Bodil. "Og I mà ogsà give hende

mad."

Poul ringer

En dame kommer ind pà stuen med en

telefon.

"Der er telefon til Anne Mortensen," siger

hun.

"Det er mig," siger Anne.
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Damen kprer telefonen hen til Anne. og

Bodil satter stik-ket i. Anne tager roret.

"Det er Anne," siger hun.

"Hej, mor. Det er Poul. Hvordan gàr det?"

"Operationen gik godt, og jeg har ikke ondt

mere," siger Anne. "Jeg er bare tr€t."

"Har du fàet blomsieme?" spgrger Poul.

"Ja, tak for roserne. De er flotte," siger
"Hvor ringer duAnne og ser pà buketten.

îra?"

"Jeg ringer fra din lejlighed. Jeg har

snakket med forsikringen. De siger, at det

er bedst, atjeg ikke rydder op. De kommer

om en halv time," siger Poul.

"Det var godt," siger Anne. "Kar du se,

om de har taget mine s6lvskeer?"
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"Et ojeblik," siger Poul og gàr hen til
skuffen.

Lidt efter kommer Poul tilbage til
telefonen.

"Det tror jeg, de har. Skuffen er tom,"
siger Poul.

"Ah, det var en skam," siger Anne. "Jeg
var sà glad for de skeer. Jeg fik dem efter
min mor, da hun dpde...JIvad med mine
smykker, og min pung i kgkkenet?"

"Det er kun dig, der kan se, hvad der
mangler, mor," siger Poul. "Du kan se det,
nàr du kommer hjem."

"Ja, men vil du ikke godt kigge i skuffen
i sengebordet?" sp6rger Anne. "Der har jeg
min guldkede, som jeg fik af far. Har de
taget den?"
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"Et ojeblik,"
iÍiteret.

srger Poul. Han lyder

Lidt efter kommer
telefonen.

Poul tilbage til

sa

"Jeg kan i-kke finde den." siger Poul.

"Sà har de taget den," siger Anne stille.
"Jeg var glad for den."

"Màske ligger den et andet sted," siger
Poul. "Men jeg har travlt. Forsikrings-
folkene kommer om lidt. Jeg ringer i
morgen."

Ame lagger rgtet pà, og Bodil tager
telefonen og kgrer den ud pà gangen. Hun
setier sig lidt hos sin mor og snakker. De
to bgmebom fàr lidt mere chokolade. Sà

skal de hjem. Bodil skal lave aftensmad til
sin familie.
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Betjenten rínger

To dage senere ringer de fra politiet. En
sygeplejerske kgrer telefonen ind til Anne.

"Vi har fundet den ene tyv. Han har
tilstàet," siger betjenten.

"Har I ogsà fundet mine ting?" sporger
Anne.

"Nej, han siger, at han har solgt det hele,?'

siger betjenten. "Men nu mà vi finde de to
andre. Màske har de nogle af dine ting."

"Ved I, hvem de er?" sp6rger Arure.

"Nej, Casper har ikke givet os navnene.

Men nu snakker vi med ham. Sà finder vi
dem nok," siger betjenien.

Anne er glad for, at de har fundet den unge

mand. Men hun vil ogsà geme have. at de
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finder de to andre. Hun er bange fot, at de

màske kommer igen.

Hjemme igen

Efter 10 dage pà hospitalet skal Anne Ìiem.
Hun fàr to krykker, som hun kan stotte sig

til. En falckmand hjelper hende ind i
lejligheden. Anne kan se, at Poul har sat

nogle ekstra làse med kade i hovedd6ren.

Sà kan hun àbne dpren, og se hvem det er,

for hun àbner helt. Det er Anne glad for.

Anne satter sig i lanestolen, og
falckmanden gàr. Nu er hun alene. Hun vil
gerne kigge i skabe og skuffer, sà hun kan

se, hvad tyvene har taget. Men hun er trat
og mà venie.

Lidt efter ringer det pà doren, og Bodil gàr

ind. Hun har Bella og bprnene med. Bella

41



ser Anne og l6ber glad hen til hende. Den
hopper op og g0r.

"Hej, lille Bella," siger Anne. "Sà er mor
hjemme igen."

'Tror du, at du kan passe hende nu?"
sporger Bodil.

"Ja, jeg vil geme have Bella hos mig. Men
jeg kan ikke gà tur med hende," siger Anne
og ser pà Bodil.

Bodil er initeret. Hun har ikke lyst til at

passe Bella mere. Hun har travlt pà jobber

og skal ogsà passe bprnene. Hun siger ikke
noget. Sà ser Anne pà Nina og Line.

"Vil I komme og gà tur med Bella efter
skole? Sà kan I fà lidt lommepenge for
det," siger Anne.

Det vil Nina og Line geme. De lover at
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komme hver dag, til Anne er rask. Anne

rejser sig. Det gOr ondt, nàr hun gàr, men

hun vil geme rundt i lejligheden og se, hvad

tyvene hax taget. Bodil tager et stykke papir

og skriver alt det ned, som er vak.

En pung med 300 kr.
12 sOlvskeer

en guldkede, 4 guldgreringe, en solvkede
to flasker cognac

"Vi mà skrive det til forsikringen," siger

Bodil og finder nogle papirer.

"Jeg er mest ked af, at de hat taget

solvskeerne og guldkaden. Solvskeerne var

mors, og guldkeden r,fik jeg af Hans til
vores sglvbryllup," siger Anne.

"Men sà fàr du penge fra forsikringen, og

kan kobe noget nyt," siger Bodil.

"Det er ikke det samme," siger Anne stille.
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Bodil gàr ud i kokkenet og àbner
kdleskabet.

"Kom og se, mor," ràber Bodil.

Anne gàr langsomt efter sin datter.

"Jeg har kgbt lidt mad, sà du kan klare dig
nogle dage," siger Bodil.

"Tak skal du have, Bodil. Det var pÉnt af
dig," siger Anne. "Men nu mà jeg satte
mig. Det gor ondt i benet."

Bodil hjelper sin mor hen i lanestolen. Sà

legger hun dagens avis pà bordet og sat- .ó

ter en kande kaffe og en kop til hende.

"Du kan sidde her og hygge dig lidt," siger
Bodil. "Jeg gàr nu. Sà ringer jeg i aften og
hgrer, hvordan det gàr."
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En ung mnnd

De nesie dage er Anne alene. Hun er glad

for, at v@re sammen med Bella igen. Og
det er dejligt, at bgrnebgrnene kommer og
gàr tur med hunden. Sà fàr de lidt penge

og en sodavand, og sà har hun nogle at

snakke med.

Men dagene er svare. For Anne kan ikke
komme ud. Hun kan ikke gà tur med Bella,
kobe ind eller gà til banko. Hun mgder
ikke andre memesker og er ensom. Om
natten kan hun ikke sove. Hun vàgner
mange gange og lytter. Hun er bange for,
at der er nogen i lejligheden. Hun er bange

for. at de to unge mand kommer igen.

En dag sidder Anne i stuen og hgrer radio,
som hun plejer. Sà ringer det pà d6ren.

Anne ser pà sit ur. Klokken er halv fem.
Det kan ikke vare Nina og Line. Og Bodil
var pà besgg i gàr. Màske er det Poul, som
vil overraske hende.
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Anne rejser sig langsomt og finder sine

krykker. Sà gàr hun ud til dgren. Hun er
glad for, at Poul har sat kaden pà. Hun
àbner forsigtigt doren. Udenfor stàr'en ung

rnand. Anne har set ham fOr. Men hun kan

ikke huske, hvem han er. Bag ham stàr en

voksen mand. De ser pà Anne og siger
goddag.

Konvolutten

Pludselig husker Arlre. Det er en af de unge

mand, som stjal smykkeme og s6lvskeerne.

Anne skynder sig at lukke d6ren og làse.

Hendes hjerte banker. Hun er alene, og nu

stàr tyven udenfor. Anne gàr hen til
telefonen. Hun vil ringe efter hjelp.

Anne ringer til Bodil.
Sà ringer hun til Poul
hore, at de to m@nd
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og venter. Anne kan

banker pà dpren og



ringer pà igen og igen. Hun er meget

nervos. Sà tager Poul roret.

"Det er mor," siger Anne nervost. "Den

ene af tyvene er ved min dpr. Skynd dig."

"Har du ringet til politiet?" sporger Poul,

"Nej," hvisker Anne.
nu."

"De banker pà, Kom

"Jeg kommer. Men ring ogsà til politiet,"
siger Poul.

Poul bor kun nogle kilometers koretur fra
Anne. Han kan vÈre her om fem minutter.

Anne ringer til politiet. De vil komme

straks. Sà venter A re. Hun kan hgre, at

de ràber uden for doren. Sà kan hun hore,

at de smider noget ind ad brevsprakken.

Anne gàr ud i entreen. Der ligger en stor

konvolut. Màske er det en brèvbombe.

Anne bliver mere og mere bange.
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"Kom nu, Poul. Kom nu," siger Anne hgjt,

Bella lóber hen îil konvolutten.

"Gà vek. Bella." ràber Anne og trakker
hunden vak fra konvolutten.

Ame glemmer, at hun ikke kan stà uden

krykker. Hun falder og slàr sig. Bella ldber
igen hen til konvolutten og snuser.

"Luk nu op, fru Mortensen," ràber de uden
for doren.

Anne kommer langsomt op at stà igen. Hun
tager sine krykker og skubber konvolutten
vak fra Bella. Hun kan hgre, at nogen taler
sammen uden for dOren. Et ojeblik er alt
stille. Sà ringer det igen pà d6ren. Nu kan
Anne hdre. at det er Poul. som ràber.

l

"Luk op, mor," ràber Poul.
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Guldkeden

Ame gàr hen til d6ren og lukker op.
Poul bgjer sig og samler konvolufen op.

"Kom med ind i stuen.

der er i konvolutten,"

De to mand gàr med ind i stuen, og Anne
ser usikkert pà Poul.

"Set dig her," siger Poul og hjelper Anne
hen i lanestolen. "Varsgo, her er kon-
volutten -"

Anne àbner den. I konvolutten ligger
hendes guldkade, s6lvkaden og de fire
guldgreringe. Anne ser pà den unge mand.
Den voksne mand skubber ti1 ham. Den
unge mand ser ned i gulvet. Sà ser han pà
Anne. Hans Ojne er bange.

"Jeg kommer for at sige undskyld," siger

Sà skal du se, hvad
siger Poul.
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den unge rnand. "Og sà

aflevere smykkeme igen."
vil jeg geme

"Ja, jeg er Jans far. Jeg fandt smykkerne

pà min sgns verelse," siger den voksne

mand. "Forst ville han ikke fortelle, hvor

han havde dem fra. Men til sidst fortalúe

han om indbruddet. Han har aldrig lavet

noget ulovligt fOr. Men sà modte han

Casper, og han er ikke en prcn dreng. Nu

har vi aftalt, at han skal aflevere det til
dig, han hm taget. Og sà mà han ikke se

Casper mere."
Den unge mand siger ikke noget. Han ser

bare ned i gulvet.

"Jeg er meget glad for at fà smykkeme

igen. Isrer guldkaden," siger An:re og

tager guldkeden op af konvolutten. "Har
du ogsà s0lvskeeme og pungen. Og min
gode cognac?"

"Har du taget mere?" spprger faren og ser

vredt pà sin son.
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"Nej, det var Rasmus. som tog det. Casper
har solgt det," siger den unge mand.

"Har I varet hos politiet?" spprger Poul.

Igen ser den unge mand ned i gulvet uden
at svaxe.

"Nej, vi îager hen pà stationen nu," siger
Jans far.

To betjente

Sà horer de nogen pà trappen. To betjente

kommer ind i stuen. Den unge mand bliver
ród i hovedet.

Pludselig er der mange i Annes lille stue.

To betjente, Poul, den unge mand, hans far
og Anne. Anne fof@ller betjentene, hvad
der er sket. Hun viser dem konvolutten.
Betjentene taler med den unge mand. De
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taler ogsà med hans far.

"Ja. men vi skal ikke forstyrre her." siger

den ene betjent. "Vi kan k6re hen pà

stationen. Fru Mortensen har brug for ro."

Faren og Jan rejser sig. Faren ser pà Anne.

"Jeg er meget ked af det," siger han.

"Tak, fordi I kom med mine smykker,"
siger Anne og smiler til faren.

Sà gàr Jan og hans far ud sammen med

betjentene.

jeg synes, at Jars far
siger Ame. "Og jeg er
min guldkede tilbage.
hvem de alle tre er. Sà

om natten igen."

"Du skal da ikke sige tak til en tyv," siger

Poul sun.

"Màske ikke. Men
gjorde det rigtige,"
glad. Jeg har fàet

Og nu ved politiet,
kal jeg sove roligt
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