
Christian Pedersen skal gå i nul

Hun hader Christian Pedersen. Hun hader ham som englænderne franskmændene, Garfield 
mandage, børn broccoli og skoleelever tysk. Hun hader ham med et had, der brænder som Troja og 
chilipeber, og det vokser og funkler, en stjerne af lede, af hadefuldt had, glansfuldt som vaseline og 
cerebrale væsker. Hun hader ham for hans handlinger og hviskende ord, der bredte sig som 
svampemycelium i en bærende konstruktion, som et egetræs skygge på en børneværelsesvæg. 
Derfor henrettede hun ham med kniv, der skar brusken af hans spiserør og gjorde pulsåren til 
fontæne. Derfor sparkede hun til liget, der breakdansede ormen på det bare køkkengulv. Hun 
lossede til det med en vildskab som børnemobning og samlermani, og da Christian Pedersens 
sirupstykke blod bredte sig i fangarme, stemplede hun ham i ansigtet og i skridtet, igen og igen, til 
hele hans krop gav sig i trefjerdedelstakt. Så satte hun sig ned og ventede, med armene om knæene, 
og ansigtet begravet så tæt ved den sprække, Christian Pedersen havde kneppet uden at få lov. Hun 
ventede og tænkte støj, men ingen kom efter hende. Intet politi, ingen straf, ingen tidsberøvelse. 
Blodet størknede til landkort, fluerne ankom i eskadriller og slog som granatsplinterregn ned på 
liget, hvor de mæskede sig i Christian Pedersens ocean. Hun ventede til morgensolen dannede 
regnbuer i køkkenvasken, og så forsvandt hun ud af hans lejlighed, ufanget og derfor måske 
uskyldig. 

Men hun er ikke lykkelig. Hendes indre spræller ikke som killinger i en hessiansæk, eller 
slår kolbøtter som seks-årige i en tumlingesal. Hun troede hun ville blive lykkelig, nu hvor 
Christian Pedersen er mere død end et helt sildefiskeri, men der er ikke andet end feedback og 
tomrum inde i midten af hende. For der sidder Christian Pedersen stadig som en syg Aslan, 
herskerløven over hendes kønsorganer, og river hende med hornede kløer i livmodermunden. Hun 
kan mærke hans flodagtige bevægelser, hans hud der ånder polyppet mod hendes og forener dem 
som en forstyrret politisk alliance på tværs af midten. Hun trasker hjem gennem de støvede gader, 
der giver mindelser om cowboyfilm, der giver drømme om apokalyptiske strandbreder, der giver 
tanker om underværker som vokser ned i en ørkens sanddynger, og hun sætter sig som hun sad på 
hans gulv, både første og anden gang, og hun hader Christian Pedersen med en splintrende lyd af 
isterninger, der knuses i en blender, med en omhu som var hendes følelser broderi. Sådan bliver hun
siddende, mens verden skifter farve og tidspunkt, hun rokker frem og tilbage som en sten fra istiden
og hendes hår filtrer som fåreuld. Hun er taleløs og uden tanker, hun er en tegning af sig selv, og når
hun forsøger at udregne parablen, der beskriver resten af hendes livsforløb, er der bogstaver i stedet 
for tal. Hun sveder til, hun formulder og forstener og forvitrer og fortvivles, og Christian Pedersen 
sidder stadig i hendes celler, der selv når de fornyer sig, tager hans aftryk med. Christian Pedersen 
er død, men han lever stadig.

En dag vågner hun. Hun hader Christian Pedersen med en gammel energi. Hun hader ham 
fordi han er død og hans død ikke har stoppet hendes had. Men hun hader ham også med en ny idé. 
Det kan godt være, at Christian Pedersen er død som et syv år gammelt forhold, som 
sommerfuglene under nåle i en entomologs samling, som den iskolde marmor Michelangelo 
udhuggede David af, men han er samtidig levende. Mange, uendelige, tusinde steder findes 
Christian Pedersen stadig i en eller anden form, på andre jordkloder der som holdkæftbolcher ligger 
hulter til bulter i multiversets sylteglas. Hun vil æde bolcherne, knase dem til støv mellem tænderne 
og sutte dem rene. Hun kan mærke Christian Pedersen, indtil Christian Pedersen ikke eksisterer 
længere, det er sandhed som lovstof og arvefølge. Hun tænker længe, sitrende som en sankthansorm
fanget i bunden af en plasticspand, for hun er her, og alle de andre gange Christian Pedersen er alle 
andre steder end her. Hun må finde en måde hvorpå hun kan kravle ned under universets langhårede
tæppe og finde en smutvej ind til det næste. Hun føler virkelighedens luv klemme sammen om 
hendes kinder, om hendes bryster og lår, den er hårdhændet og omklamrende, og vil ikke have at 
hun skal andre steder hen. 

Hun kæmper og vrider sig under vægten af verdenstæppet, for svag til at slippe ud, så svag 
som fostre og koncepter, men hun muterer i mørket og hendes øjne omdanner sig til 
følehornsprojektører, der søger efter Christian Pedersen alle vegne. Øjenkuglerne læser fysik og 



teori, de læser science fiction og studerer magiske portaler, de mæsker sig med det videnskabelige 
fundament for et blot og med strengeteoriens vage gisninger. Hendes kød bliver magert og stribet, 
maven synker ind, hofteskålene træder frem som monumenter, armhulernes svedbræmme er harske 
sumphuller, og så en morgen føles virkeligheden som pointillisme. Hun falder mellem prikkerne, og
er et andet sted.

Her er det koldt som adoptivforældre, som metalgelændere i december, som en vind der 
trækker fra en åben krypt. Hun vandrer i gaden, folk kigger på hende med fordømmelsesøjne, de 
taler et dansk, der ligner dansk, men ikke er et dansk, som hun helt forstår. De flyder i stimer forbi 
hende med deres afskysfølelser som badges på brystet, men hun finder et bibliotek med en 
computer, der næsten ligner en computer som hun kender den, men ikke ligner en normal computer,
alligevel, men den har tastatur og hun finder frem til Christian Pedersen, der her ikke hedder 
Christian Pedersen, men Christian Petersen. Selv om hans navn er magen til hundrede andres, 
hviner det synæstetisk i hendes ører. Han er lyden af afmagt og rædsel, af knoer mod læber og 
løsslåede tænder, af et damplokomotiv der knuses mod en malet tunnelindgang. Hun går gennem 
byen som en hærfører, med brystet skudt frem og det ansigtet krigsmalet i snavs og skidt. Hun 
bestiger trapperne til fjerde sal som var de anstalter, og banker på hans dør med blottede tænder. 

Der står Christian Petersen. Han ligner Christian Pedersen, men er Christian Petersen. Hans 
ansigt er buttet, øjnene afløb for undren, munden skælver i en stille tone, der aldrig bliver til lyd, før
hun springer på ham. Han vælter bagover, slår hovedet ned i entrégulvet, men da er hun allerede i 
gang med at slå. Hendes næver synker ind i maveflæsket, ind i strubehovedet, med beskidte 
troldefingre flår hun i hans underlæbe til kødet flækker, han vågner, hun tramper ham i ansigtet, hun
losser hans nosser til de brister og så springer hun op i luften, vingeløse engel, Christian Petersens 
sitrende ene øje forsøger at fokusere, hun rammer med begge fødder i hans ansigt, fortænderne 
folder ind som harmonikaer, pandebenet brister som indlandsis, og Christian Petersens ligger helt 
stille. Nu lukker hun døren, og sætter sig med ryggen mod væggen. Begraver hovedet i mørket 
mellem sine lår. Hun hyperventiler, hun hulker og hoster og hyler ind i sig selv, men hun griber fat i 
hadet. Hun hader Christian Petersen. Hun hader ham som grimme mennesker smukke, som reality-
stjerner substans, som verden politikere. Hun hader ham med et had, der ætser som paradentose og 
lud, og det bliver ikke meget mindre. Det er fugtigt og klumpet, som man forestiller sig 
cancersvulster, det pulserer som lampen i et fyrtårn. Med et sæt rejser hun sig. River tæppet af hans 
seng, og kravler ind under det.

Stoffet vugger hende, verden udenfor synker bort som et forsvindingspunkt, Christian 
Petersens langsomt nedkølende krop holder op med at være. Hun er stadig ikke lykkelig. Christian 
Petersen er stadig tusind, millioner, milliarder af steder med sit åndssvage grin og sine svedige 
hænder og sin spermsprøjtende pik. Han er en pest, et ukrudt der har spredt sig på tværs af den 
dimensionale akse, hun er round up og åben ild. 

Hun gisper blidt, da en ny verdens hinde brister omkring hende, og hun ligger på en rist i en 
baggård fuld af skrald og sjæle. De ruller rundt i søvne, de er forpuppet kød, som hun stjæler tæpper
fra, og deres dansk når de råber ad hende lyder som sammensat af tusind replikker fra Morten 
Korch-film. Hun lusker ud i en dag, til en verden hvis rige står på stylter højt over den brede masse 
af pøbel, der ormer sig på knæ og albuer, bøjet i evigt håb om almisse. Husene er bygget som 
udhulede tænder, hvor kronerne er fyldt med paladser og resten er affaldsskakter, hvor skrald og lort
og opkast og latter hober sig op i lag af byggematerialer og palisader. Her patruljerer vagter med 
buskede hjelme og hurtige spyd, her er Christian Petersen ikke, men hun opdager hans ansigt i en 
liggende skikkelse. Hun spørger ikke til hvad han hedder, lukker blot hænderne om hans hals og 
knækker adamsæblet som en valnød. Blod perforerer huden, bruskstumper kilder hendes hænder, 
hun hader Christian Petersen, hun hader ham, hader ham, hader ham så meget at en ikke er nok, der 
er stadig milliarder, men en ad gangen er ikke nok. Hun må tænke, hun må blive omhyggelig, hun 
må have penge, hun må lave et kort over de rejser hun laver. Hun starter med at stjæle de småting 
Christian Petersens lig har, og kryber ned i hans beskidte sovepose, hvor hudfedtet glinser som 
blitzlys og sølvpenge. Der sover hun og drømmer om osmose og kiromanti.

De næste par måneder rejser hun uafbrudt, hun indløser smykker til kontanter, hun 



importerer og eksporterer på tværs af tusind jordkloder, hun sætter dagligt nye blomster i sit vanvids
have og om aftenen nynner hun et sted i en virkelighed, mens hun vander og styner. Hun anlægger 
små stier, hun bygger en koi-dam, hun malker himlen til dens farve er smuk, og for verden hun 
besøger finder hun frem til Christian Petersen. Hun slog ikke en, men fem ihjel efter den første uge. 
Kristian Petersen. Kristjan Petersen. Kresten Petersen. Kresten Peitersen og Krestien Pejtersen. Hun
bandt dem sammen som svin, den femte mellem de fire andre, og bad dem rive til som romerske 
heste. Da han brast som en byld, og hans blodmaterie stænkede savsmuldet i den store hal hun 
havde lejet, forsøgte de andre haltende og hinkende, skrigende, skrålende og savlende at slippe væk,
men deres fødder var tætnede med søm, deres akillessener i hvile mod barberbladsklinger, og de 
blokerede selv deres flugt som et kuld rotter i færd med at undslippe skadedyrsbekæmperens 
svidende medikamenter. Hun brugte den enes knogler til at omdanne den andens til støv, hun vred 
tænderne ud af de skrigende munde og dolkede deres øjne på fingernegle, og stod til sidst over de 
fem mænd, der vred sig som bacon på en pande. Det var ikke nok.

Hun hader Krestien Pejtersen. Hun hader ham med en smerte, der bor dybere end sand, og 
hun hader ham med en vrede, der brøler højere end undslupne dyr og hun hader ham med en styrke,
der er mere brutal end russisk invasion. Hun hader ham, fordi hun hader ham, og hun hader ham, 
fordi hun hader ham, og hun hader ham for det han gjorde ved hende. Nu er tiden filet til, og hendes
mavehud er begyndt at kurves. Navlen er en knap, hun ikke trykker på, for hun ved ikke hvilket 
maskineri hun kommer til at starte. Hun er rig nu, hun er Joakim von And og Krøsus-niveau, hun 
bor i glasbygninger og har vagter af kevlar og låse af data og sengetøj af koptisk bomuld og en 
dragt, der lukker helt tæt og gør det let at gå fra verden til verden. Hun glider nu så hurtigt, at det 
ikke er sværere end at træde over en dørtærskel. Hun besøger op til fem verdener om dagen, og de 
ligger hulter til bulter som bolde på et bagtæppe af stjerner.

I den ene er mennesket ikke andet end aber med øde øjne, der betragter jorden og træerne og
snavset og himlen med lige stor overraskelse. Deres hjerner er små som fordomme, og deres sprog 
er lyde som tomgang. I den anden er mennesket allerede på vej mod stjernerne i generationsskibe så
prægtige som sumeriske zigguratter, og evige ildspor lyset altet op i skrifttegn. De er ikke lykkelige,
men de er søgende, og det er næsten den samme. I den tredje drømmer mennesket halvdelen af 
døgnet, og de fortæller deres drømme til drømmelyttere, der omdanner dem til mekaniske dukker og
landskaber og kunstværker, og alting ser ud som vedhæng på en kæmpes muskuløse brystkasse. I 
den fjerde dækker havet ni tiendedele af verden i et evigtforanderligt dække, og på tusind småøer på
tusind små steder er der opstået tusind kulturer, der hver tror at de er alene i det blå hav, der ligger 
under det sorte hav hvori fjerne sole blinker. I det femte er mennesket næsten ikke mere, det er 
døende af sygdom, af ødelæggelse, af vansind og ikonoklasme og afgudsdyrkeri og askeregn og 
bestråling, og det sted er tyst som en hemmelighed ingen i en familie tør afsløre. Det er blot de 
steder, hun besøger på en dag, og hver eneste sted finder hun Krestien Pejtersen, der ikke hedder 
det.

Han hedder Kres-Pe, han hedder Queres Paeten, han hedder Kwe'an'an'Pej, han hedder 
KeassIa, han hedder Krist-Peter, og hun slæber ham hjem en for en, til stedet i hallen, lænker ham 
sammen med sig selv og efterlader ham i mørket. Der sidder han til næste dag, og lytter til sit eget 
hjerte, indtil lyset i hallen flikker som en verdenssol, og fem nye slæbes ind ved siden af. Sådan går 
der uger. Hun vokser som en nation, som en luftballon og en svulst. Hver dag fem nye. Hver dag 
klirrer lænkerne højere og højere, og om natten når hun ligger alene i sin kontinentstore seng, kan 
hun følge dem alle på skjulte kameraer. Nogle af dem slås, andre lægger planer, andre igen sidder i 
fortættede og rygvendte kredse, hver især med ansigtet begravet i deres hænder. Det tager tre uger, 
før hun har 100, og da hun har hundrede, går hun amok.

Nogle af dem har forberedt et overraskelsesangreb, og femten varianter af Krist-Peter løber 
rundt, klar til at gå amok, men hun er højt over dem på en gangbro med automatvåben, og hele 
hendes krop sitrer og gynger, da hun synkront trykker aftrækkerne ind på to geværer. Våbnene er 
drager der spyr ildkugler og lidelse, kroppe findeles som vævsprøver, som konfetti, som litteratur 
under kritik, som et ungt og efterladt sind. Hun ler og hun ler,  blæser de hundrede gange Krist-
Peter til lige så mange himle, ser dem samle stumper af dem selv op som børn i en sandkasse, ser en



forsøge at sætte en afrevet arm fast igen blot for at opdage at det ikke er hans, ser kranier flække i 
gejserisk vælde og fugte gulvet til alt er et rødt og gråt og brunt ælte, en glidebane, en glasur, og da 
der kun er to tilbage, lover hun at den, der slår den anden ihjel, får lov til at leve.

De kæmper som statister i amerikanske musicals, som en fisk på et trawlerdæk, som en 
midaldrende mands drømme, og den ene går af med sejren. Blodet løber af ham, hans tænder vrider 
sig ud over hans læber og klirrer som elfenbensdrømme mod betonhavet. Han er svag, men han er 
sejr, og hun stiger ned til ham i projektørlys, hvor hun sparker benene væk under ham og træder 
ham i nosserne igen og igen, til de brister som sæbebobler og han hviner indtil hun stamper hans 
ansigt til støv. Så ordner hun resten, dem der stadig klynker, dem stadig er mider i verdens kød og 
hun tager hjem i sit krystalslot og glider ned at sidde i bruseren. Kabinen danner livmoder, hun 
flyder som mikroplastic, hun gemmer hovedet i sit behårede skød under mavens månebue, og 
tænker på de 100 døde, og det er ikke nok. Det er ikke nok. Der er stadig flere derude. Flere gange 
ham.

Hun hader Krist-Peter. Hun hader ham med en kulde, der får imperier til at sende 
ekspeditioner ud, og hun hader ham med en dybde, der får Marianergraven til at ligne et slaghul, og 
hun hader ham med en råhed, der får borgerskabets frøkener til at dåne. Hun hader ham, fordi hun 
har dræbt ham 100 gange og han stadig er i live, og hun hader ham fordi han eksisterer alle steder, 
og hun hader ham fordi hun hader ham. Hun skyder penge fra sig som talespyt, som investeringer 
og farjokes, som tusind kuglelejer tabt på en trampolin fra tusind meters højde. Hun ejer rum og 
stadion, hun lever alene i huse med ledige sovepladser, hun er så rig at hun kan købe sig love. Hun 
skifter mellem verdenerne ved en eftertanke, og snuser sig frem til Krist-Peters genetiske makeup 
ved hjælp af aggregater så langt forude for hendes tid, at de kun burde eksistere i fiktion. Hendes 
mave er bullen, der sparkes nu, lange og sendrægtige spark fra en bred fod. Hun besøger mange 
verdener, hver dag, hun besøger steder, der ikke længer minder hende om Jorden, steder der er som 
vævet af spindelvæv og skreget af ild.

Et sted er himlen gul og i evig bevægelse, som sidder der langs verdens kant en hær af 
retarderede småbørn, der hver især sier strandsand mellem fingrene. Under den drivende himmel 
kvækker væsner med bobleøjne og flettede stemmebånd hymner til opmure mudderguder. De sitrer 
når hun tænker på dem. Et andet sted er verden størknet, for den luft der besøger livslunger, hænger 
fysisk tilbage som udånding. Den smuldrer som flyvestøv, når hun rører ved den, og ud af porøs 
jord myldrer hierarkier af trebenede geometrier frem for at lappe partiklerne i sig. Et tredje sted er 
hele Jorden dækket af det samme, blodrøde græs der vajer som troldehår i en konstant brise, og 
græsset æder sig selv symbiotisk og mumlende, grusomt og grædefærdigt og ved foden af hvert 
græsstrå ligger skrigende bændler. Et fjerde sted er planeten omkranset af en rad af måner, en blå og
en sort, en hvid og en grøn, og hver eneste måne hiver i de vidtudstrakte have og får vandet til at 
danse i det mangesidede træk. På bare pletter i havbunden opstår kulturer af tanke, der knuses, når 
planeten roterer og vandet som samvittighed falder tilbage på plads. Et femte sted er alle væsner en 
del af ét stort væsen, der fælder liv og skraber død af sine enorme lemmer, og brøler med en 
klokkestemme af samme farve som basalt og græder hver aften til Solens rødmen. Det er de steder 
hun besøger på et døgn, og hvert sted finder hun den DNA-streng, den tanke, eller den gnist, der var
Krist-Peter.

De hedder ingenting. De er bestanddele. Hun samler dem i tusind dertil designede fængsler, i
plasticposer og stålkasser, i keramiske urner og asbestkamre, i levende hjerner og glaskugler og hun
sætter dem alle sammen ind på det overdækkede stadion, hvor dørene er forseglet med vakuum og 
hævn, og ved hver eneste udgang står der vagter nok til at fordømme en verden. Hun er vokset, 
maven danser som en dødvægt foran hende, og når hun vejet ned og afstumpet gisper i sengen om 
aftenen til synet og lyden af de tusinder varianter af manden, der gjorde hende fortræd, smager 
hendes sved som nederlag. Selv den nat efter hun slukkede tusind liv et for et, følte hun det veje 
som en mare mellem brysterne. Hver død er en et milligram i den opskrift hun er i gang med at lave,
men hun er ikke sikker på, hvad hun kokkererer. Det ved hun først, når hun det hele, når hendes 
indres køkkenbord er mættet med målebægre, fyldt til randen med kakao, og sukker, og mel, og æg 
og frugtfarve og krymmel og barberblade og stryknin. Hun er kun en én kvinde. Hun er kun én, og 



de er så mange. 
Hun hader alle de krablende, uforståelige navnløse. Hun hader dem med en fordom, der som

stilladser står i hendes genetiske kode, og hun hader dem med en frygt, der genskaber sig selv som 
monsteret under et barns seng. Hun hader dem med en sammenbidthed, der får virkelighedernes stof
til at skælve, og hun hader dem med en omhu, der ellers kun er at finde når hellige bøger skal 
nedskrives. Nye verdener popper frem som bumser, nye lig danner bunker, biomasse stables og 
afbrændes. Hun begår folkemord på Christian Pedersens essens. Hun har hære til sin rådighed, 
marcherende lemmer i uniformer, der slår ned på intetanende jordkloder og efterlader dem i brand, 
alt sammen for at finde det kim, der forcerede sig selv på hende. Når de står mellem grædende 
bygninger og ruiner af mennesker, kommer hun selv til stedet og indsamler ham eller det, eller det 
ham, der er repræsentationen af hendes forbryder. Hun lægger ham i lænker, kvæler ham i kæder, 
surrer ham sammen til en pølse, men selv om hun blot skal hente ham, er det for meget. Maven 
buler bullent, hendes indre er i oprør fra fødder og knæ, og hun kan ikke klare det alene. Den 
sandhed vokser frem som rodnet under hendes seng og på tværs af de millioner af småskærme der 
som insektøjne blinker fra hendes vægge. Hun må hjælpe sig selv.

En aften, hvor fosteret hænger som en svulst i hendes mave, rejser hun til den første verden, 
hvor hun fandt Christian Petersen og omgjorde hans entré til eksekution. Den verden er så lig 
hendes, at selv farverne er identiske, Månen gjort at det samme stof og lugten af midtbyen som en 
kopi. Hun leder efter sig selv, fodrer det digitale orakel med al den nødvendige information og 
venter ved Christian Petersens opgang, mens den søger som en skriftklog i denne verdens utallige 
registre og parametre. Hendes tanker er et slør af orientalske stoffer, kringlede og kulørte, varme og 
gennemsigtige og dragten klemmer om hendes lemmer, fodres af hendes eksotermiske processer og 
hjertes rytmiske da-dum mod rygsøjlen og lungerne. Det tager kun et øjeblik for det sofistikerede 
maskineri at nå frem til et resultat. En mørk og brat lyd, en elektronisk bøvs lyder. Hun ved hvad det
betyder. 

Hun findes ikke her. Intet sted i denne tidslinje er hun til. Hun afsøger, eftersøger, finder 
begge sine forældre, der som taxaer en lørdag aften er gledet forbi hinanden uden tid til at stoppe, 
og aldrig er mødtes. De lever som ekkoer med en anden kærlighed, og med andet afkom som de 
laver friske og nyklækkede minder med på daglig basis. De er glade og tilfredse, og kan ikke 
længes efter hende. Hun synker en klump, det sparker som heste i maven. Det er gråd, der klatrer 
som en menneskepyramide i hendes svælg, højere og højere, fra maven til hjernen, men hun vælter 
akrobaterne, der styrter som nedskudte biplan til jorden. Når hun ikke er her, er hun et andet sted. 
Hun skifter verden, som hun ville en tampon. Glider fra dag til nat, til en verden, der stadig ligner 
hendes egen som hun mindes at huske, at den så ud. Hun sætter sig med et suk på en gul parkbænk, 
og en flok røde ællinger med spidse næb vandrer forbi hende med kurs mod en gullig dam. Maven 
er et akvarium, et sort univers med en enkelt globe, der tumler rundt om sig selv. Eftersøgningen 
siger det samme. Hun findes heller ikke her. Hun findes heller ikke det næste, det tusinde, hendes 
hære bliver egyptiske plager og tankepoliti, men hvor lavt eller hårdt de end søger, er hun ingen 
steder. Alt tyder på at i hele multiverset, i hver eneste facet af det abnorme polyeder der er 
skaberværket, eksisterer hun kun et sted. Hun skriger som et landingsmodul på vej ned gennem 
atmosfæren, som en nyfødt, som en rusten møtrik. Hendes tropper trækker våben og efterlader et 
spor af ødelagte virkeligheder bag dem. De smadrer i harme, og de smadrer i foragt, de smadrer af 
loyalitet og de smadrer for penge. De knuste steder hvirvler i det tomme rum som mælkebøttefrø og
guldglimmer, og portene til dem lukkes med hårde bump. De bliver til udflåede tænder i 
mulighedernes kæbe, der forsvarsløst gaber. Her kommer der ingen Jord igen. 

Hun hader de forsvundne verdener. Hun hader dem med en interesse, der kun bliver det tabte
tildels, og hun hader dem med en sans for detaljer, som kun den med knuste spejle forstår, og hun 
hader dem med en afsky, der ligner den hvormed hungersramte mennesker sætter tænderne i 
levende rotter. Hun hader dem som lommer og bede hvorfra han kunne vokse frem, og hun hader 
dem som ursupper ansvarlige for livet. Hun hader dem så meget, at de forsvinder, og hun vender 
hjem som en tyv, som en hanrej og som en fortabt søn. Hun lægger sig i sin oceanseng, betragter det
glødende hav af Christian Petersen der indespærret i hendes zoo er løs energi, og hun dykker ned 



under tæppet. Der er ro. Hun kan høre hjertet banke i tidszoner, hun er lige oppe over, og fremtiden 
flakser adstadigt forbi, for altid uden for hendes rækkevidde. Hun er alene på en måde som ingen 
anden er, hun er et unikum, et Hende, en gud. Hun bestemmer over verdens skæbner, og hun kan 
være hvor det skal være med et øjebliks varsel. Hun lukker øjnene, ser sig selv som en larve, der gør
sig klar til at blive til noget andet. 

Hun ser frem fra under tæppet. Der er millioner af feeds fra lige så mange steder, der fodrer 
hende med undergang og renæssance, med folkemord og fitness. Alle steder er Christian Petersen. 
For hver version der reducerer til atomer, popper to nye op. Multiversets udstrækning er en 
lemniskat, det matematiske symbol for uendelighed. Hun husker det oprindelige mord, hans krop 
der så let blev til et lig og ikke længere var farlig. Hun husker at han løb ud af hende som et 
biologisk ur. Hun husker at hans blod var lige så varmt som feber. Hun husker at hun sad og ventede
på den straf, der aldrig kom.

Og veerne træder frem som skuespillere på en tragisk scene. 

   
    
        


