
D a v i d  J a n k o w s k iD a v i d  J a n k o w s k i

Impotent hatred is the most horrible of all emotions; one should hate nobody whom one 
cannot destroy.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

…Du skodder endnu en smøg i det snart fyldte askebæger foran dig og tager en sidste slurke af den kop kaffe, du
har spyttet i den sidste halve time. Kæresteparret overfor holder stadig i hånd. Pigens øjne stråler i stearinlysets skær.
Hun kigger på manden som om han var Guds gave til kvinden. Med en dårlig smag i munden vender du blikket mod
det store ulmende akvarie og iagtager en stund de farvestrålende dovne fisk, der rejser rundt og rundt og rundt i
deres lille verden. De er sikre derinde. 

Båndet med kinesisk popmusik bliver vendt igen. Nu må han være kommet hjem. Du efterlader et par sammenkrøllede sedler på bordet og lader det røde
lys og friturelugten bag dig. Den kolde luft føles godt mod dit ansigt. Du ser at der nu er lys oppe på fjerde. I en port finder du pistolen frem og lader
magasinet falde ud i din hånd. Placerer det sikkert i din anden lomme og lukker lynlåsen. Du forbereder dig på det, du er nødt til at gøre. Du trækker hand-
skerne på mens du skråer over gaden. Kigger dig over skulderen. Det mørke Vesterbro er mennesketomt på denne tid. Gadedøren er en joke, den åbner
du i første forsøg. Du lister op ad trappen. Foran fjerde til højre stopper du og venter et øjeblik i mørket. Du ånder langsomt, renser sindet for alle andre
følelser end had. Så banker du på døren…

David Jankowski er vokset op i Farum, i et typisk kedsommeligt rækkehuskvarter. Faren skred da David var 10. Moren blev
hængende lidt endnu. Selv tog David sin HG færdig, hvorefter han tog imod tilbuddet om spænding, udfordring og selvfor-
nedrelse i den Danske Internationale Brigade. David havde aldrig været særlig god i skolen, men her fandt han et felt han
havde nemt ved. Han var primært i ambulancetjenesten hvor han følte han gjorde mest gavn. Han blev sergent. Han blev
oversergent. Han blev forelsket.

…To dage tidligere havde du set en mand blivet revet i stykker af en landmine. Din uniform lå i vasketøjskurven derhjemme, stadig med størknet blod på,
men denne aften havde gin & tonic skyllet minderne væk. Du var hjemme på orlov, bankkontoen bugnede, du var på toppen. Du kunne have fået hvem som
helst med hjem. Sådan føltes det i hvert fald. Men det var Hende du så tværs gennem menneskemylderet. Du hørte ikke længere hvad den lille godte foran
dig sagde. Du så kun på Hende. Hendes røde hår var bundet i en lang fletning der svingede hypnotisk mod hendes bare ryg, i takt med de vridende hofter.
Hendes bevægelser var afmålte, men sprudlende af spontanitet. Du så hendes ansigt i glimt mellem lysene og de andre dansende, henført uden selv-
bevidsthed, med et lille smil der ind imellem antydede en ekshibitionisme. Du stod pludselig foran hende, uden at vide hvad du skulle sige eller gøre. Hun så
på dig, og igennem dig, ind i dig. Hendes veninde var kvikt opfattende og smuttede lydløst ud mellem jer. Og så var der kun jer tilbage. For altid. Du husker
kun natten i glimt. Hendes hæse latter, hendes hud der var brændvarm, lugten af hendes hår. Det er syv år siden nu. Somme tider sidder du og ser på
hende mens hun sover, de fregnede skuldre badet i det varme morgenlys, og du tør næsten ikke røre ved hende af frygt for at blive brændt…

David tog job som sikkerhedsvagt i København, for at kunne være mere sammen med Birgitte. Han opdagede de havde en
fælles bekendt i Yasin, som David kendte fra boksning. Han og Birgitte læste jura sammen. David og Yasin begyndte at
arbejde sammen, for et sikkerhedsfirma. Birgitte droppede studiet. De blev gift i maj, på en solrig dag fuld af fuglefløjt og
berusende kys. Davids mor nåede at være med. Hun døde to måneder senere, af  kræft som hun stædigt havde holdt skjult.
David brugte arven til at starte Jankowski I/S. Ambitionen var et detektivbureau der både kunne løse fysisk krævende sik-
kerheds- og bodyguardopgaver, samt yde juridisk bistand. Yasin var selvskrevet, selvom det krævede lidt overtalelse. Han
kunne tjene mange flere penge som jurist. 

”Hvad har du gang i, David? Han kan sgu da ikke betale”
”Næh, det kan han vel ikke”
”Hvorfor tager vi sagen, når han ikke kan betale?”
”Fordi han har brug for hjælp”
”Hold kæft, David. Hvis du vil lege barmhjertig samarit, så må du sgu gøre det i din fritid. Jeg har sgu da tre børn, mand.”
”Du får din løn. Hør her, fyrens kone er ved at rejse sex-anklager mod ham for at få forældremyndigheden. Hun snyder og lyver, og slipper afsted med det.
So what, han ikke har nogen penge. Hvis han er heldig, kommer han til at se sin søn igen om et år. Hvis han bliver renset. Kan du ikke se det er uretfær-
digt? Vil du ikke godt hjælpe mig?”
”For helvede… Ahr, David mand. Du vil sgu altid ha’ os til at være heltene i historien”
”Hvem skulle ellers være det?”

Oktober. Jobs’ene rullede ind fra store firmaer. Nogle kendte David og Yasin fra sikkerhedsfirmaet, andre var nye kunder.
Også privatpersoner. Med pengene fra de faste sikkerhedsopgaver, var der råd til at bruge et par dage på efterforskning ind
imellem. Utroskab, underslæb, falske vidneudsagn. Der var hele tiden nogen der havde brug for hjælp. Jankowski I/S hyre-
de to mand mere. Schebel, på grund af hans åbenlyse kvaliteter, Frank, for at få et kuldsejlet menneske på ret køl. Birgitte
blev gravid i december.

…Du havde aldrig troet man kunne dø af mæslinger. Hun havde ikke engang fået et navn endnu. Selv kunne du godt lide navnet Laura, men Birgitte syntes
det var for gammeldags. Hun foreslog 5-6 andre navne, Anne, Louise, Marie og et par kombinationer. Hun vil altid være Laura for dig. Du ved ikke engang
hvilket navn der står på gravstenen. Du var der ikke. Du kunne ikke klare det. Du vil aldrig forstå hvordan Birgitte kunne være så stærk. Når du holdt den



lille feberramte krop i dine arme, kunne du mærke dit hjerte briste. Sygdommen tog dit barn fra dig. Du var fuldstændig magtesløs, kunne intet udrette i
det lille grådfydlte værelse. Du gik hjemmefra. Fandt et sted hvor du kunne udrette noget. Du fandt nogen du kunne hjælpe…

David mødte en socialhjælper fra Joan-søstrene på politistationen, Susanne Frahm. Hun havde lige været inde at tilse en
kvinde fra Iran, slemt tilredt, hvis mand havde nægtet at acceptere skilsmissen. Hun viste David billederne. David brækkede
begge mandens arme. Der kom ikke noget politi. David blev ikke anholdt. Manden holdt sig fra sin ekskone herefter. 

Siden har David opsøgt ofre for mishandling, psykisk terror og vold. Med skyldfølelse, magtesløshed og had som brændstof,
bragte han straf  til de skyldige, på deres egne præmisser. Følelserne blev kanaliseret udad. David taler aldrig om Laura. I det
hele taget taler han ikke meget mere. Volden er blevet det sprog David taler bedst. Dagene går med at sove, løbetræne og
løfte vægte. Han kommer sjældent på kontoret. Nætterne… Ingen kender til hans natlige strafekspeditioner, end ikke
Birgitte. David nupper altid en enkelt whisky på værtshuset inden han går op til hende. Det er bedre hun tror han drikker. 

…Loven er ikke lavet for at man skal kunne gemme sig bag den. Det er meningen den skal beskytte de svage, men det omvendte er tilfældet. De, der har
råd til de gode advokater går fri, mens de underbemidlede lider. Bureauet kører på pumperne, men du er ligeglad. Du gør en forskel i verden. Du er ikke
længere bange for mørket. Du ved, at du selv er det farligste dyr i natten…

D i n e  v e n n e r  o g  k o l l e g e r :D i n e  v e n n e r  o g  k o l l e g e r :

Birgitte Halström JankowskiBirgitte Halström Jankowski
Din smukke kone. Din elskede. Dit lys i mørket. Problemet er bare at mørket har taget bo i dig, og du er bange for at smitte hende med det, slukke hendes
glød. Du vil beskytte hende for alt i verden. Mest af alt mod dig selv.

Frank P. LenzFrank P. Lenz
En alvorsfuld mand. Han har set ting og sager. Fortid i ”miljøet”. Du burde kunne betro dig til ham, men du er bange for hans dom over dig. Du ved han er
klogere end dig, så måske ved han allerede hvad du laver? Han kigger i hvert fald underligt på dig.

Yasin Kemal ÖzdemirYasin Kemal Özdemir
Din ”habiba”, din makker. I forstår hinanden. Yasin kender forskel på godt og ondt, og ved hvad man nogen gange er nødt til at gøre for retfærdighed. Han
tager livet betydeligt lettere end du gør. Men der er heller ingen af hans børn der er døde.

Joachim Gabriel SchebelJoachim Gabriel Schebel
Et forbillede. Schebel er kendt og frygtet blandt de gamle kriminelle. Du har hørt det var på grund af bestikkelse han holdt op som politimand, men du tror
nu ikke på det. Han er nok det ærligste og mest moralske menneske du har mødt. 100% tro mod sig selv. Han har lært dig meget om opklaring og efter-
forskning og ikke mindst afhøring, der var hans speciale i gamle dage. 

Andre kontakter:Andre kontakter:
Enkelte vagtfolk, gamle soldaterkammerater, Susanne fra Joan-søstrene.

Hvad du plejer at have på dig:Hvad du plejer at have på dig:
Halvlang læderfrakke
9 mm Heckler & Koch pistol
En rulle mønter (knuges i hånden, virker som knojern)
Dirkesæt
Et polaroidfoto af  din kone og barn
Mobiltelefon
To pakker Marlboro uden filter

Skæbne:Skæbne:

Positiv: Stærk retfærdighedssans, overblik

Negativ: Knudemand, Kæderyger, frelserkompleks, temperament

Spillertips:Spillertips:

Ryg! Se altid ud som om du har lyst til at slå folk ned. Vær dedikeret og dominerende, ignorer de andres ønsker.



B i r g i t t e  H a l s t r øm J a n k ow s k i

The only excuse for God is that he doesn’t exist.
Stendhal (1783-1842)

…Du stiller tallerkenen med den lunkne pasta ned i vasken, og tager en kold øl med ind i stuen. Smider dig i lænesto-
len og bedøver din hjerne med et idiotisk talkshow hvor fede amerikanske kvinder taler grimt om deres veninder og slås
med deres kærester. Uret på videoen siger kvart over ti. David kommer nok heller ikke hjem i aften. Gad vide hvad hun
hedder? 

Du slukker dovent vækkeuret der er i gang med nyhedsresuméet. Og vejret; Der bliver kold luft på hjemmefronten som sædvanlig, muligvis med optræk til
skænderi op ad dagen. Du ligger lidt og stirrer op i loftet før du står op, som en zombie. David ligger som sædvanlig inde på sofaen og sover. Har sneget
sig ind som en tyv i natten. Hans krop ligger vendt ind mod væggen, en stor sovende bjørn i det spæde morgenlys. Hans blottede hånd afslører sårskorper
fra natlige slagsmål. Han var så godt selskab engang. Så sjov og impulsiv. Du har lyst til at gøre et eller andet, ruske ham vågen, skrige ham ind i ansigtet.
Men så er du sikker på han skrider, for good… 

Birgitte er vokset op i Espergærde med en forsagt mor og en fordrukken far. Penge var der sådan set nok af. Det var mere
kærlighed der var problemet. Af og til faldt der et par flade, eller tallerkenerne fløj gennem stuen. Men det var nu ikke noget
man tænkte over. Birgitte var en pæn pige. I teenage-årene forsøgte hun sig med lidt oprør, var konstant ude i byen, drak sig
fuld, kørte go-card, røg sig skæv. Men hun gik dog alligevel videre på jurastudiet efter gymnasiet. Flyttede ind i den lejlighed
hendes forældre betalte. Brugte SU’en på byture og fartbøder. Passede sine studier og sit selvforsvarskursus. Mødte en soldat
i byen en aften og undrede sig i månedsvis over hvordan hun kunne blive så forgabt i ham. Hun undrer sig stadigt.

All I wanna do is have a litttle fun before I die…

…David kom som prinsen i Tornerose og vækkede dig af  din dvale. Han var noget helt andet end de smarte fyre på jurastudiet. Så fuld af  selvtillid og
råstyrke, uden at have penge, smart tøj eller villa i Hellerup. Du tog ham  engang med til en fest på studiet hvor han endte med at knalde en 3.års stude-
rende ned. Du skældte ham naturligvis ud og truede med at slå op, men inden i var du fuld af stolthed, som en lille pige der ser storebror kælke på den
farligste bakke i byen. Du har altid misundt drengene deres slåskampe. Piger er så pisseintrigante og bagtalende, hvis man nu bare kunne knalde hinanden
et par, og så få det ud af  verden…

Everybody knows what´s going wrong with the world
I don´t even know what´s going on myself…

Birgitte har altid haft svært ved at finde en mening med tilværelsen. Hun har i årevis brugt sine forældre som rettesnor, som
en klasseeksempel på, hvordan hun IKKE vil være. Siden har Davids livssyn påvirket hende meget. Hans nyttesløse trang til
at redde verden har givet hende noget at tro på, et moralsk ståsted. Hun holdt op på juratudiet, fordi hun kunne se hvordan
hendes klassekammerater ændrede sig. Festaberne faldt fra, og tilbage var kun grådige, kyniske regelryttere samt enkelte
naive ildsjæle. Hun havde ikke lyst til at være end del af  det miljø. ”Advokater tjener penge hver gang folk ikke kan enes”,
sagde David. Hun forstod godt hvad han mente. Af  og til overraskes hun af  sin egen kølighed. Hun er tit bange for, at hvis
hun ikke havde David, ville hun være et dårligt menneske. 

Every home should have a Mom in love, and a Daddy in space…

…”Det der ikke slår os ihjel, gør os stærkere”. Sikke noget fis. Du følte dig ikke specielt meget stærkere efter din datter døde - Af  de mæslinger du aldrig
selv fik. Du var nærmest helt udtømt for følelser. Hun nåede at leve knap 14 dage i dine arme, en lille brændvarm dukkepige. De spurgte dig på hospitalet,
om du ville have barnet døbt. Da det gik op for dig, at det var for at ungen kunne komme ind i himlen, havde du nær slået lægen ihjel. Du var næsten glad
for David ikke var der til at opleve det. Du ville gerne kunne pleje din sorg i fred, uden at skulle høre på folks medlidenhed og bavl. Havde opbrugt alle dine
tårer. Yasin var der en del, med sit smil og sin sarkasme, noget du hårdt havde brug for. Din datter blev begravet på Bispebjerg kirkegård, knap to uger
efter du havde født. David var der ikke. Dine forældre var rasende og gav nærmest ham skylden. Du forstod godt han ikke var der. Du ville ønske du selv
kunne være blevet væk. Du så også Frank stå og lure ved begravelsen, men han sagde aldrig noget…

I’m just a slow emotion replay of somebody I used to be…

…Du tænker næsten ikke på den lille mere. Det er næsten et år siden. Du har mest af  alt lyst til at tage ud og danse hele natten med veninder, drikke gin
& tonic, ryge en helvedes masse smøger. Men alle behandler dig stadigt som et råddent æg, som om de forventer du skal sidde derhjemme med sørgebind
på. Du er faldet i et par gange, og har været sammen med en gammel kæreste eller en tilfældig bare for at mærke nogen, mærke noget. Du er sikker på,
at du stadig elsker David. Hvad det så end betyder. Hvis du dog bare kunne gøre ham opmærksom på dig igen, råbe ham op på en eller anden måde, uden
at anklage ham. Du passer dit arbejde, ordner regnskaberne, gør rent i lejligheden. Klamrer dig til disse meningsløse daglige pligter, som en skibbrudden til
et stykke drivtømmer…



Dine venner og kolleger:Dine venner og kolleger:

David JankowskiDavid Jankowski
Din mand. Dit forbillede. Du kender ingen der så stærk som ham, så sikker i alting. Dine forældre kan ikke udstå ham – Endnu en god grund til at holde fast
i ham. Han kommer sjældent på kontoret for tiden.

Frank P. LenzFrank P. Lenz
Endnu en fortabt hundehvalp som David har slæbt med hjem. Vistnok tidligere kriminel, men holder sin sti ren nu. Hvorfor skulle han ansættes? Nå, det må
David om. Han er nu fin nok, Frank. Der er sgu sug i ham. Du var lige ved at havne i kanen med ham engang, men du blev heldigvis ædru inden det nåede
at udvikle sig. Du tror ikke rigtig han kan lide dig, han undgår altid dit blik.

Yasin Kemal ÖzdemirYasin Kemal Özdemir
En god ven. Du er lidt misundelig på ham. Hans hjemmeliv lader til at fungere, og i modsætning til dig, blev han færdig på jura-studiet. Fortjener bedre end
at hænge fast i den her synkende skude af et detektivbureau. 

Joachim Gabriel SchebelJoachim Gabriel Schebel
Eks-strømer. Religiøs. Harmløs hyggeonkel, uden handling bag sine ord. Schebel siger der er en mening med alting. Den køber du ikke.

Andre kontakter:Andre kontakter:
Veninder, jurister. Dine forældre (som du meget nødigt vil have hjælp af).

Hvad du plejer at have på dig:Hvad du plejer at have på dig:
.38 pistol
Mobiltelefon
Læbestift, eyeliner, deo
Kreditkort
En pakke Look Lights

Skæbne:Skæbne:

Positiv: Livsnyder, 

Negativ: Indestængt aggression, Ligegyldighed 

Spillertips:Spillertips:

Virk træt og ligeglad. Se på David, som om du venter en reaktion fra ham. 



J o a c h i m  G a b r i e l  S c h e b e l

Why is it when we talk to God, we’re said to be praying  -  but when God talks to us, we’re
schizophrenic?
Lily Tomlin (f. 1939)

…Du skiller med stor forsigtighed og øvelse revolveren ad og lægger de enkelte dele ud på sengen. Du renser hver
del grundigt, som en slags meditation. Nyhederne kører med lyden slået fra. Du følger med med et halvt øje. Død og
elendighed som sædvanligt. Ikke noget der har med dig at gøre. Du sætter tromlen på plads med et lille klik. Lytter til
de velsmurte tandhjul. På skærmen er en kvinde ved at blive eskorteret ud af retsbygningen på Nytorv. Du kigger
opmærksomt. Du kender kvinden fra avisen, hun slog sin mand ihjel og begravede ham under drivhuset i haven. Du kigger efter hendes øjne. Din puls sti-
ger. Så sætter hun sig ind i den ventende bil. Der var ikke noget. Hendes blik var tomt og menneskeligt. Du lægger roligt pistolen ned i natskuffen ved siden
af Biblen… 

Schebel er gammel politimand. 28 år i korpset. Højtagtet. Respekteret. Frygtet. Det endte alt sammen for 11 år siden. Eller
det vil sige, noget endte, og noget andet begyndte. Selv har Schebel ikke meget at bruge sit gamle jeg til. Han kan nærmest
ikke huske, hvad hans liv gik ud på før Åbenbaringen.

”Du siger, du ikke kan huske det. Men du kunne godt huske den skaldede mand, der havde lusket rundt ved huset tidligere. Ham gav du en ret god beskri-
velse af. Hvordan kan det så være du ikke kan huske hvad for en film du så?”

Forhøret havde varet i ni stive timer. Du var ikke træt, og din observationsevne var stadig skarp som et barberblad.

”Det var bare en eller anden film, for helvede. Jeg kan ikke huske det. Efter jeg så dem ligge der, sprættet op, så… Jeg kan ikke få billedet ud ad hovedet!”

Hulk hulk. Ansigtet skjult i hænderne. Klassisk. Martinsen gik ud for at hente kaffe. Du blev siddende og fjernede ikke blikket fra Steinlein. 

”Det ville altså forbedre din situation betydeligt, hvis du bare indrømmede det. Vi bliver jo ved. Vi skal nok finde kniven. Du slipper ikke af krogen, Steinlein.
Lige meget hvor meget du spræller”

I det samme bekendtgjorde båndoptageren med et højt klik, at båndet var løbet ud. Steinlein kiggede op på dig. Og så SMILEDE HAN. Han havde et glimt i
øjet du aldrig, aldrig glemmer. Og så sagde han med fløjlsblød stemme:

”Det var mig, Schebel. Jeg skar min kones hals over, fra øre til øre, og dolkede hendes lille horeunge til han holdt op med at skrige. Og I finder aldrig kni-
ven. I har ikke en skid”

Du trak din tjenestepistol og skød skiderikken i hovedet. Otte skud, allerede inden kroppen ramte det kolde betongulv. Så skiftede du magasin og ville have
skudt ham igen, hvis ikke Martinsen og Grube havde kastet sig over dig. Som du lå der, trykket ned i blodet fra Steinlein, smilede du. Hans øjne var døde
og kolde… 

Schebels kolleger dækkede over episoden. En pistol blev plantet på Steinlein, Martinsen vidnede. Men det lugtede. Det hjalp
ikke, at Schebel insisterede på, at han havde set Djævelen i øjnene, at Steinlein var besat, og han gjorde det eneste rigtige
ved at skyde ham. Schebel fik ”ferie” på ubestemt tid, røg ind og ud af  psykiatriske institutioner en tid. Så en dag blev han
træt af  at sidde på et hospital i housecoat. Så han gik sin vej.

Johannes sagde: ”Mester, vi har set en uddrive dæmoner i dit navn, og vi prøvede at hindre ham i det, fordi han ikke følges med os”. Men Jesus svarede
ham: ”I må ikke hindre ham, for den, der ikke er imod jer, er for jer”.

…Du var fri. Du tænkte ikke på noget. Luften var ren og klar, du kunne se hele Lapland fra din plads på klippen. Du havde brugt dine sidste penge i Oslo,
og smidt kreditkortet i en kloak. Du ville ikke forstyrres. Du tilbragte næsten 7 år i bjergene, noget mere end Jesus’ 40 dage i ørkenen. Men du er jo bare
en almindelig dødelig. Det er klart du krævede mere tid til at forstå tegnene. Du husker ikke meget fra bjergene. Du var ved at miste grebet på et tidspunkt.
Sult og kulde fik dig til at se syner, du forsvandt. Men da du kom ned fra bjerget igen, var Gud med dig. Han gav dig evnen til at se Djævelen, i alle hans
afskygninger. Og selvom det er længe siden nu, holder du et vågent øje… 

Da Schebel mærkeligt nok ikke kunne få sin gamle job tilbage, begyndte han at opsøge andre måder at udøve sit hverv på. I
hans research blandt detektivbureaerne var der et navn der blev ved at dukke op; David Jankowski. Med ry for at være en
skruppelløs selvtægtsmand eller en helgen, alt efter hvem man spørger, var Jankowski lige en mand efter Schebels hjerte. Det
var ikke noget problem at få jobbet, Schebels kvalifikationer fejler ikke noget. Rent socialt er han dog mildest talt lidt rusten.
Han kan dog af og til fortælle en historie fra gamle dage, fra gaden. 

Historien om arret? Nogle gange er det en junkie med en kniv, andre gange en gal kvinde med en skåret flaske. Schebel ved
det ikke engang selv. Han ”vågnede” på et cafeteria i Helsinki, med et stort fuldskæg, uden at ane hvordan han var kommet



dertil, eller hvilket år det var. Først dage senere, da han var kommet så meget til hægterne at han fik barberet sig, opdagede
han det, som en hvid, snoet fure i kinden og ved øjet. Gud har mærket ham, som en huskeseddel. Og han glemmer det ikke.

Jesus sagde til dem: ”Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er
Ham der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres
fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud
fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg
siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, for I er ikke af Gud.

Udadtil virker Schebel som en munter hyggeonkel, intelligent, belæst og underlig upåvirkelig. Han passer sit arbejde, og taler
sjældent om andet end netop arbejdet. Selvom kollegerne er en broget flok, er han dog ikke uden respekt for dem. Respekt,
næsten kærlighed. De er de eneste mennesker han har kontakt med, som ikke er mistænkte eller ofre. Han har ikke set sin
kone og sine to halvvoksne døtre, siden han forsvandt op i bjergene. Nævner sjældent sine religiøse holdninger. Han ved, at
de fleste mennesker bliver skræmt af det. De ser det som oldgammelt ammestuesnak, og kan ikke se Gud har en relevans i
et moderne samfund. For Schebel er det lige omvendt. Grunden til, at verden ser ud som den gør, er at folk har vendt Gud
ryggen. Men Schebel missionerer ikke. Han handler.

D i n e  v e n n e r  o g  k o l l e g e r :D i n e  v e n n e r  o g  k o l l e g e r :

David JankowskiDavid Jankowski
Eks-soldat, god korpsånd. En stærk mand, der handler efter sin egen overbevisning. Er officielt leder af bureauet, men siden Jankowski-parrets spædbarn
døde for et år siden, er hans arbejdsdiciplin mildest talt svingende. 

Birgitte Halström JankowskiBirgitte Halström Jankowski
Halvstuderet jurist. En kølig kvinde. Svære identitetskriser. Nærmest uberørt over tragedien og er helt sikkert sin mand utro. 

Frank P. LenzFrank P. Lenz
Reformeret kriminel. Klogere end man skulle tro. Næsten latterligt følsom. Han er bange for dig, helt uden grund. Forelsket i Birgitte, men prøver at skjule
det.

Yasin Kemal ÖzdemirYasin Kemal Özdemir
Halvdårlig jurist. Bokser. Hedning. Men han har en stærk fornemmelse for rigtigt og forkert – Han er bare ikke meget for at indrømme det. 

Andre kontakter:Andre kontakter:
Ingen. Dine gamle kolleger på stationen tror du er skør, de kriminelle du kendte er blevet skiftet ud med nye. Du kender dog gaden, og ved hvor du skal
spørge.

Hvad du plejer at have på dig:Hvad du plejer at have på dig:
Oilskinsjakke med tykt for
Pibe + Tobak
Kikkert i læderetui
Butterfly kniv
Bibel
.38 tromlerevolver

Skæbne:Skæbne:

Positiv: Dedikeret, frygtløs

Negativ: Følelseskold, vrangforestillinger, storhedsvanvid

Spillertips:Spillertips:

Virk afslappet og tilbagelænet med piben indenfor rækkevidde. Vær iskold og nedladende overfor fremmede, og beskyt dine kolleger for enhver pris.



F r a n k  P.  L e n z

Hell is other people
Jean-Paul Sartre (1905-1980)

… Du kigger ned på gaden, mod de ranglede afrikanere der altid står der og hænger foran kiosken. Deres uforståeli-
ge stemmer gennemtrængende i den stille morgenby, deres store tænder hvide midt i alt det mørke. Du er glad for du
ikke skal handle med dem. Du skodder cigaretten og kigger på dit ur. Endnu en søvnløs nat er ovre. Du kan snart tilla-
de dig at luske ind på kontoret. Birgitte plejer at være der lidt i ni, desværre gør Yasin også. Du fjerner sikkerhedskæ-
den fra yderdøren, går ud og smækker døren efter dig. Låser ekstralåsen. Du kan høre nogen skramle op ad trappen.
Det er nok din overbo, på vej hjem fra en brandert igen. Ganske rigtigt. Han møver forbi dig indhyllet i en sødlig stank
af alkohol og sved, fortabt i sine egne mumlerier. Pludselig vender han sig ned mod dig, et farligt og vågent glimt i
øjnene. ”Hvad sagde du?!”. ”Jeg sagde godmorgen”, svarer du, selvom du ikke har sagt noget til ham. Han står lidt og svajer på trappen. ”Godmorgen”
mumler han så, og sjosker op til sig selv. Du ånder lettet op. Så slap du endnu engang for at invalidere nogen…

Frank voksede op i Islev, med en skvattet storebror og en halvskør mor. Skolen var fuld af hårde rødder og en masse indvan-
drere. Det gik hårdest ud over bror Niels, der tit blev kaldt bøsse. Frank forsvarede ham altid, tævede de andre til de åd
deres ord i sig igen. Siden har det vist sig, at Niels faktisk er bøsse. Frank ser ham af og til. Han er et utroligt sødt menne-
ske, totalt uberørt af  alt det lort Frank siden gik og lavede.

”Er det dig det her?”
”Nej”
”Frank Patrick Lenz, står her. 160376-3245. Første kontakt med ordensmagten i 1988. Indbrud 1992, vold 1992, biltyveri 1994, tyveri 1995, biltyveri
1996, biltyveri 1998, narkobesiddelse 1999, biltyveri 2002, vold 2002, narkobesiddelse 2003. Det er ikke dig det her?”
”Nej. Ikke mere”
”Godt, du er ansat. Startlønnen er på 23.000. Du kan begynde i morgen kl. 9 så vil Yasin sætte dig ind i sagerne. Du skal selv have madpakke med”

Du gav Jankowski hånden, mumlede et tak og tumlede ud af kontoret. Du kunne ikke tro det var gået så nemt. Jens havde virkelig udrettet et mirakel, eller
også var du lige blevet ansat i et meget skummelt foretagende. Du var lige blevet løsladt i forgårs. En berusende duft af frihed ramte dine næsebor. En høj
rødhåret kvinde stod pludselig foran dig. Hendes hånd var varm. ”Jeg hører jeg lige har ansat dig, så jeg må vel hellere sige goddag. Jeg hedder Birgitte”

Først 3 uger senere fandt du af hvad Birgittes efternavn var. Men da var du allerede fortabt…

Frank hader at være detektiv næsten ligeså meget som han hadede sin tidligere profession. Nogen gange tænker han, at han
gør mere skade nu end før. Folk er jo forsikrede i hoved og røv. Hans forbrydelser gik vel mest ud over ham selv. I dag er det
hans job at få folk fyret eller skilt. Han arbejder for firmaer som han før stjal fra, og tager folks penge, uden at give dem
andet end sorg og skuffelser tilbage. ”Her er billederne af Deres mand, fru Jensen”, ”Desværre, fru Jensen, Deres søn kom-
mer ikke hjem mere”, ”Jeg er ked af  det, fru Jensen, men det ser ud til at Deres kompagnon har stjålet af  kassen i mere end
tre år”.

…Du husker duften af hendes hår, hendes latter. Hæs gennem røgen og drinksene. Der var helt klart kontakt. I snakkede om biler, om motorkraft, en inter-
esse I opdagede I havde til fælles. I snakkede om alt og intet. Hvem ved hvad der kunne være sket? Hvis ikke tiden var løbet fra jer, hvis ikke I var gået på
morgenværtshus og drukket kaffe. Du kunne bare ikke. Dine håndflader var svedige, dit hjerte hamrede. Var det frygt der afholdt dig? Frygten for et afslag,
for latter? For David?

Chefens kone. Klicheen er så tyk, at det næsten er morsomt. Du har prøvet at ryste kællingen af dig, men det går ikke. Tidligere var du afhængig af  piller,
hurtige biler og hurtige penge. Nu af et smil og en duft. Måske er det bare din skæbne at lave lort i det for dig selv? Du kigger dig i spejlet, og du ser et
menneske du ikke kender. Men du er i det mindste i stand til at se dig selv i spejlet. Det er da et fremskridt…

Frank tilbragte næsten fire år i spjældet den sidste gang. Det har mærket ham. Rutinerne, hakkeordenen, slagsmålene. Det
begyndte at gå ham på, i en sådan grad at han trak sig ind i sig selv. Han så passivt til, da fire rockere hældte kogende vand
udover en knægt i kantinen. Knægten havde sladret om deres narkohandler og fik sin straf. Frank valgte at tilbringe det sid-
ste halve år i isolation. Hellere det end at være omgivet af  idioter hele tiden. Han har stadig svært ved at være omgivet af
mennesker, i bussen, på gaden. Hvis de ikke havde taget hans kørekort, så ville han have købt en bil og kørt til verdens ende.
Hvis ikke noget holdt ham i København. Hvis ikke…

…Til daglig passer du dit arbejde, forsøger at gøre bod for alt det lort du har lavet. Du hygger dig i disse menneskers selskab, du har vænnet dig til dem.
Du savner faktisk David, nu hvor han ikke kommer på kontoret mere. Men det giver dig mere tid med Birgitte, det er både en velsignelse og en forbandelse.
Du har svært ved at se hende i øjnene, forsøger at undgå hende. Det går jo ikke, for fanden.

Du holder dig langt fra Miljøet. Kommer kun på de bodegaer Englene ikke kontrollerer. De har nok glemt dig, men du har ikke glemt dem. De var dine idoler
dengang. Nu får du kvalme af dem. Du vil ikke være ligesom dem, ligesom de bøller der tævede din bror og dig i skolen. Du ved godt volden fortsætter,
men du er i det mindste ikke en del af den. Du har det som om noget er gået i hi inden i dig. Og du beder til, det aldrig vågner…



D i n e  v e n n e r  o g  k o l l e g e r :D i n e  v e n n e r  o g  k o l l e g e r :

Birgitte JankowskiBirgitte Jankowski
En pragtfuld kvinde. Et helvedes problem. Hun er uddannet advokat, ligesom Yasin. Styrer bureauet til daglig, sidder inde på det lukkede kontor med papi-
rerne. Hun er gudesmuk. Stærk som en amazone. Selv da de begravede hendes lille unavngivne datter, fældede hun ikke en tåre. David var der ikke. Har
ikke været der meget siden. Du ved at det Birgitte mangler, er en hun kan tale med, ikke en huleboer med frelsersyndrom. Du ville give din sjæl for at have
hende hos dig, bare en nat. Du holder pæn afstand til hende.

David JankowskiDavid Jankowski
”Sjanten”. Han er gammel soldat, en rigtig helt. Men han er også en frembrusende idiot uden finfølelse eller indsigt. Du har ikke glemt den håndsrækning
han gav dig, uden forbehold. Du holder meget af ham. Du ville ønske I kunne være venner. Men du ved du bliver nødt til at sætte dig op imod ham en dag.
Det er ikke noget du glæder dig til.

Yasin Kemal ÖzdemirYasin Kemal Özdemir
Flink fyr. Uddannet jurist, lidt smart i en fart. Du har haft det svært med ham, mest på grund af hans etniske baggrund. Du ved godt det er forkert, men du
kan bare ikke rigtig greje de der typer, larmende og aggressive. Han er nu god nok, Yasin. Vel egentlig det tætteste du kommer på at have en ven.

Joachim Gabriel SchebelJoachim Gabriel Schebel
Eks-strømer. En skræmmende skiderik. Blev ansat samtidigt med dig, for to år siden. Rygterne svirrer blandt de gamle i Miljøet. Schebel skulle efter sigende
have været den hårdeste hund på Station 1. Slog en fyr ihjel under et forhør engang. Du stoler ikke rigtig på ham, selvom han udadtil virker meget harmløs,
den gamle hønisse.

Andre kontakter:Andre kontakter:
Jens, den fængselsbetjent der hjalp dig ud af lortet. Gamle kontakter i Miljøet (som du meget nødigt vil benytte dig af).

Hvad du plejer at have på dig:Hvad du plejer at have på dig:
Cigaretter
.38 pistol (skjult bag i bukserne)
Cigaretter
Lommelærke
Dirkesæt (just in case)
Krøllet bilmagasin

Skæbne:Skæbne:

Positiv: Medfølelse, diplomatisk

Negativ: Blakket fortid, klaustrofobi

Spillertips:Spillertips:

Vær rolig, men med et frygtsomt blik. Forsøg at undgå unødig vold, eller hold dig udenfor. Undgå at se Birgitte i øjnene, i hvert fald mens David er der.



Y a s i n  K em a l  Ö z d e m i r

There are two levers for moving men  -  interest and fear.
Napoleon Bonaparte (1769-1821)

”Hvad har du gang i, David? Han kan sgu da ikke betale”
”Næh, det kan han vel ikke”
”Hvorfor tager vi sagen, når han ikke kan betale?”
”Fordi han har brug for hjælp”
”Hold kæft, David. Hvis du vil lege barmhjertig samarit, så gør det i din fritid. Jeg har sgu da tre børn, mand.”
”Du får din løn. Hør her, fyrens kone er ved at rejse sex-anklager mod ham for at få forældremyndigheden. Hun snyder
og lyver, og slipper afsted med det. So what, han ikke har nogen penge. Hvis han er heldig, kommer han til at se sin
søn igen om et år. Hvis han bliver renset. Kan du ikke se det er uretfærdigt? Vil du ikke godt hjælpe mig?”
”For helvede… Ahr, David mand. Du vil sgu altid ha’ os til at være heltene i historien”
”Hvem skulle ellers være det?”

Yasin er født i Tyrkiet, men opvokset i Danmark. Hans far var en stor skræmmende mand der nok forstod at lære sine
unger disciplin. De fleste af  Yasins gamle homies lærte det aldrig. Mange er døde nu, eller sidder i spjældet. Yasin kom ud i
tide. Han hang ganske vist ud med nogle rødder i sin tidlige ungdom, men lod det bag sig, da hans fætter fik sprængt hån-
den af under nogle gadeoptøjer. Det var sgu alligevel for åndssvagt.

Yasin var en kvik knægt, hurtig i pæren og i munden. Han var også kvik nok til at regne ud hvor pengene lå. Han vidste
allerede fra gymnasiet, at han ville på jurastudiet. Mens hans skolekammerater tågede rundt på sprut og sjove piller, sad
Yasin med næsen i bøgerne. Han havde det højeste gennemsnit i sin klasse. Han har stadig huen.

…Du ved sgu egentlig ikke rigtigt hvordan det skete. Familie er noget der sniger sig ind på én. Pludselig var Gülay gravid, så var hun gravid igen, pludselig
havde i tre store piger og et hus i forstæderne. Du var halvvejs gennem jurastudiet da du mødte David og Birgitte. Du kendte egentlig dem begge i forvej-
en. David gik du til boksning sammen med, Birgitte gik et år under dig på studiet. Det var først da du så dem sammen, I rigtig faldt i snak. I havde noget til
fælles. David var en ildsjæl, fast besluttet på at gøre noget godt her i livet. Birgitte var utilfreds med studiet. ”Jurister er sådan nogle der tjener penge hver
gang  folk ikke kan enes”. Det var jo rigtigt nok, du så det bare som dit held at folk så tit var uenige. Du var alligevel fascineret af Davids retfærdighedsfø-
lelse. Du tog et par sikkerhedsjobs sammen med ham, mest for sjovs skyld. I 2008 lod du dig overtale til at gå ind i detektivbranchen sammen med dem,
da du smed nogle penge i interessent-selskabet Jankowski. Du begyndte lidt på deltid mens du arbejde som jurist på et socialkontor. Men da det gik op for
dig, at du aldrig ville blive superforsvarsadvokat (dertil var dine karakterer alligevel for dårlige), gav du efter for presset. I virkeligheden var du glad for at
kunne arbejde sammen med dine venner og være en del af  ledelsen, frem for lønslave for det offentlige…

Yasin ser juraen som et spil. Som altid handler det om handling og konsekvens. Det er det samme med religion. Hvorfor
skulle man overholde Guds regler, eller nogen som helst andre regler, hvis der ikke er nogen straf for at overtræde dem? Der
er ikke mange der har fornærmet muslimerne og deres tro, siden de udstedte en dødsdom over Salman Rushdie. Personligt
er Yasin ligeglad med Rushdie og de kristne, men han kan godt se hvorfor deres ”frie” samfund ikke virker. Der er alt for
mange valg. Dydens smalle sti er en firesporet motorvej.

”Det ser ikke ud til der er nogen hjemme”
”Næh, det gør det sgu ikke” 

Låsesmeden gik i gang med at samle sine ting sammen. Du skrævede over bunken af rudekuverter og reklamer i entreen, og gik længere ind i lejligheden,
mens du trak de tynde gummihandsker på. Manden der havde sendt dig herhen, lugtede langt væk af at være bøsse. Havde stået og vredet sig i hænder-
ne ude i forkontoret. Fyren der angiveligt boede her, sikkert hans elsker, havde ikke ladet høre fra sig i et par uger. Du var blevet sendt hen for at undersø-
ge om han lå død herinde. 

Manden vred stadig hænder, nede på gaden. Du undgik at kigge ham direkte i øjenene.
”Det ser ikke ud til han bor der for tiden. Men der er heller intet der tyder på en ulykke. Det bedste De kan gøre er at få ham efterlyst hos politiet. Jeg kører
lige forbi her lidt senere, og hvis der er noget ændret, så ringer jeg. OK?” 
Manden stammede et tak, og begyndte at fumle med sin tegnebog.
”Det behøver De ikke… Hvis De bare betaler låsesmeden, så ordner jeg papirerne på dommerkendelsen. Det tog jo kun en halv time, og jeg havde allige-
vel ikke noget for.”

Du satte dig tilbage i din bil. Blev siddende næsten en time, mens mærkelige tanker og følelser rasede gennem din krop. Skam. Dårlig samvittighed. Iver.
Lyst.  

Tilbage på kontoret kørte du et par data gennem computeren. En mand der svarede til beskrivelsen på den forsvundne, var blevet kørt ind på Riget i for-
gårs aftes, og endnu ikke identificeret. Han var død ved ankomsten.

Du tog tilbage til lejligheden allerede samme aften, og låste dig ind med den ekstranøgle du havde fundet. Du gik igennem stuen, ind i soveværelset. Uden
at kigge på de kulørte blade på natbordet, bøjede du dig ned og kiggede under sengen. Plasticposen var der endnu. Du lagde ekstranøglen på plads og



smækkede døren forsigtigt efter dig.
Der var lige omkring 230.000 i posen. Du fortalte aldrig nogen om dem…

Bureaet udvidede. Der blev hyret to nye medarbejdere, Schebel og Frank. Den ene på grund af  sine indlysende kvaliteter da
han var gammel kriminalbetjent. Den anden fordi David ville hjælpe. Yasin er aldrig sen til at kommentere sarkastisk på
Davids gode intentioner. Men indeni er han fuld af  beundring og oftest enig i hans dispositioner. Da Birgitte blev gravid, var
han næsten jaloux. Ikke på David, men på Birgitte, fordi David nok ville være mere hjemme fra nu af. 

…Det med at du er muslim, er nok mest for at have noget at hænge opdragelsen op på. Gülay er jo også kurder, så det er jo nemt at være enige derhjem-
me. Udenfor betyder det måske ikke så meget. Danskere er nu nogle gange for bløde. Let’s face it: Der er nogle individer, hvor de gode intentioner bare
ikke hjælper. Folk er jo forskellige. Nogle hunde er måske nemme at opdrage, andre skal du prygle for at vise dem hvem der bestemmer. Det er ikke for at
være ond ved dyrene, det er for at forhindre at de æder dig en dag. Og Sandra er blevet stor efterhånden. Hun har fyldige bryster, en røv som… Ja, det
varer sgu ikke længe før I har alle kvarterets liderlige fyre rendende. Du kan ikke holde ud at tænke på det…

Da David og Birgitte mistede deres lille nyfødte, kørte Yasin bureauet alene en tid. Det var her han uforvarende kom til at
score en helvedes bunke penge. Bevares, han havde da dårlig samvittighed et stykke tid, men der skete jo ikke noget ved det.
Hvem skulle dog savne de penge? Og han passede jo sit arbejde, skaffede et par nye kunder. Hjalp til ved begravelsen, David
var der jo ikke. 

…Du ved godt at der er andet her i livet end penge, selvom de gør livet betydeligt lettere. Du har nogle klare værdinormer, som du forsøger at holde dig
inden for. Du er et familiemenneske med tre halvvoksne døtre der hver dag bliver udsat for påvirkninger, sex, druk, stoffer. 4-årige piger går i børnehave
med makeup og lårkort, mens far og mor ser katastrofer og trafikuheld live på tv. Selv Radioavisen rapporterer fra årets sexmesse. Du kan ikke se hvorfor
folk vil bedøve sig selv, eller hvorfor moral og etik er fy-ord i nutidens Danmark. Men du holder som regel dine holdninger for dig selv. Du gør dig ingen illu-
sioner om at kunne redde verden. Det er ikke fordi du er kynisk, du er bare realist. Hvis du kan overbevises om at noget nytter, så er du med. Du sætter
mere pris på dit arbejde end du lader skinne igennem. Det giver dig en undskyldning for at komme væk hjemmefra, væk fra tøserne…

På overfladen virker Yasin tjekket og i balance med sig selv, muntert sarkastisk og med overskud til at lytte. Men i virkelig-
heden hører han ikke rigtig efter. Yasin har fantasier og drifter som han ikke vil indrømme. Han både tiltrækkes og frastødes
af  seksuel perversion, det forbudte, og reagerer ofte aggressivt overfor disse ting som han ved må være forkerte. Han er nys-
gerrig, men tør ikke give efter. Med loven er det anderledes. Samtidigt med at han prædiker lov og orden, lever han efter
devisen ”Det er okay så længe det ikke bliver opdaget”. 

D i n e  v e n n e r  o g  k o l l e g e r :D i n e  v e n n e r  o g  k o l l e g e r :

David JankowskiDavid Jankowski
Gammel soldat. Din ”habiba”. Du holder af  ham som en bror, men han er sgu efterhånden for langt ude. Stadig helt ude at skide over det med ungen. Blev
sendt hjem fra bokseklubben for en måned siden, da han brækkede fire ribben på en fyr. Han træner vist stadig, han er fan’me stor som et hus. 

Birgitte Halström JankowskiBirgitte Halström Jankowski
En sej kvinde. Alle ser David som den stærke i det forhold, men det er Birgitte der holder sammen på det. Det er også hende der mere eller mindre kører
bureauet for tiden. Måske var det en idé, at hun overtog ledelsen officielt? David er der alligevel aldrig.

Frank P. LenzFrank P. Lenz
En sjov lille fyr. Ikke for smart, men han er jo også gammel biltyv. Idioten har tilbragt mere tid i spjældet end du læst på universitetet. En han bøsse? Du
kan ikke finde ud af ham, men fascineres alligevel. Af en eller anden grund, er det vigtigt for dig at han synes om dig.

Joachim Gabriel SchebelJoachim Gabriel Schebel
Garvet eks-strømer, har vist set lidt af hvert. Meget dygtig under forhør, men virker lidt rusten i almindelig menneskelig kontakt. Han er nok ensom.

Andre kontakter:Andre kontakter:
Jurister, familie (også et par i Miljøet)

Hvad du plejer at have på dig:Hvad du plejer at have på dig:
Halvdyrt jakkesæt
.38 pistol i skulderhylster
Notesbog og kuglepen
Tyggegummi
Billede af  din ældste datter, Sandra

Skæbne:Skæbne:

Positiv: sans for humor, selvdisciplin, pokerfjæs
Negativ: kyniker, dobbeltmoralsk, undertrykt seksualitet, skyldfølelse

Spillertips:Spillertips:

Lad som om du har styr på det.












