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Kapitel 1 – USHIKAWA

Noget, der sparkede i det yderste af hans bevidsthed

“Hr. Ushikawa, vil du ikke godt lade være med at ryge?” spurgte den
mindste af mændene.
Ushikawa kastede et kort blik på manden, der sad over for ham, og
kiggede ned på cigaretten mellem sine fingre. Den var ikke tændt.
“Ja, du må meget undskylde,” fortsatte manden overdrevent høfligt.
Ushikawa så helt forfjamsket ud, som om det undrede ham, hvordan
cigaretten var endt mellem hans fingre. “Jamen dog, sikke noget. Jeg
tænder den selvfølgelig ikke. Jeg må have taget den frem uden at tænke
over det.”
Mandens hage bevægede sig op og ned i et kort ryk, men hans blik
slap ikke Ushikawa, og han blev ved med at se ham direkte ind i øjnene.
Ushikawa stak cigaretten tilbage i pakken og lagde pakken ned i skuffen.
Den høje mand med hestehalen stod i døråbningen og lænede
sig så let op ad dørkarmen, at man knap kunne se, om han rørte den
eller ej. Han kiggede på Ushikawa, som om han var en plet på væggen.
Ubehagelige typer, tænkte Ushikawa.
Det var tredje gang, han mødtes med de to mænd, og han kunne
stadig ikke slappe af sammen med dem.
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Der var et skrivebord på Ushikawas ikke særlig store kontor, og den
lavstammede mand med karsehåret sad på den anden side af det over
for Ushikawa. Det var ham, der førte ordet. Hestehale opretholdt sin
tavshed. Han stod ubevægelig og stirrede på Ushikawa som en løvehund
af sten ved indgangen til en shintohelligdom.
“Der er gået tre uger nu,” sagde Karsehår.
Ushikawa tjekkede med kalenderen på bordet og nikkede. “Det er
rigtigt. I dag er det nøjagtig tre uger siden, vi mødtes.”
“I al den tid har vi ikke modtaget én eneste rapport fra dig. Jeg
har vist allerede sagt det, men hvert sekund tæller i denne sag. Der er
ingen tid at spilde, hr. Ushikawa.”
“Det er jeg klar over,” svarede Ushikawa, som nu fingererede ved
sin guldlighter i stedet for cigaretten. “Jeg ved udmærket godt, at der
ikke er nogen tid at spilde.”
Karsehår ventede på, at Ushikawa skulle fortsætte, og det gjorde
han så. “Sagen er, at jeg ikke bryder mig om at give oplysninger fra
mig i brudstykker. Først lidt om dit og så lidt om dat. Det kan jeg ikke
lide. Jeg vil helst undersøge sagen ordentligt først, så jeg har det store
overblik og kan se, hvad der ligger bagved. Hvis jeg løber med en halv
vind, fører det bare til problemer. Jeg ved godt, at det lyder selvoptaget,
men det er sådan, jeg arbejder, hr. Onda.”
Karsehår, som altså hed Onda, så koldt på ham. Ushikawa vidste godt,
at manden ikke brød sig om ham, men det gjorde ham ikke noget. Så
langt han huskede tilbage, var der ikke nogen, der havde kunnet lide ham.
For ham var det normalt. Hverken hans forældre eller hans søskende,
hans lærere eller klassekammerater havde kunnet lide ham. Heller ikke
hans kone og hans børn. Han ville snarere blive bekymret, hvis der var
nogen, der syntes om ham. Det modsatte kunne han sagtens klare.
“Hr. Ushikawa, vi vil selvfølgelig gerne respektere din måde at gøre
tingene på. Det har vi altid gjort. Hidtil. Men situationen er andeledes
nu. Vi har desværre ikke tid til at vente på, at du får indsamlet alle data
denne gang.”
“Det forstår jeg godt, hr. Onda, men I har næppe selv siddet med
hænderne i skødet og ventet på, at jeg skulle kontakte jer, vel?” sagde
Ushikawa. “I må da have foretaget jeres egen efterforskning sideløbende
med min. Har I ikke det?”
14

Det svarede Onda ikke på. Hans læber var knebet sammen til en
vandret streg, og ansigtet var udtryksløst, men Ushikawa fornemmede,
at han ikke havde ramt helt ved siden af. De sidste tre uger havde
organisationen selv sat sig i bevægelse og havde jagtet den forsvundne
kvinde om end ad andre veje end Ushikawa; og uden resultater. Det
var derfor, de to ubehagelige typer opsøgte ham igen.
“Kun en slange forstår en anden slange,” sagde Ushikawa og vendte
begge håndflader opad, som om han afslørede en interessant hemmelighed. “Og hvis nogen prøver at skjule noget, så er jeg den slange.
Det kan godt være, at jeg ikke ser særlig godt ud, men min næse fejler
ikke noget. Uanset hvor svagt sporet er, skal jeg nok finde frem til mit
bytte. Men netop fordi jeg er en slange, må jeg gøre det i mit eget
tempo. Jeg ved godt, at tiden er altafgørende, men jeg må bede jer
vente bare lidt endnu. Uden tålmodighed, risikerer I at miste alt.”
Onda betragtede overbærende Ushikawa, der legede med sin guld
lighter. Så kiggede han op.
“Jeg vil alligevel gerne vide, hvad du har fundet ud af indtil nu,
selvom det kun er brudstykker. Det er fint, at du har din egen måde
at gøre tingene på, men vores overordnede vil ikke acceptere, at vi
vender tilbage uden konkrete informationer. Det kan vi ikke. I så fald
risikerer du også at komme i en ubehagelig situation.”
De er også trængt op i en krog, tænkte Ushikawa. De var blevet
udvalgt som Lederens livvagter, fordi de var overlegne til kampsport,
og så var han blevet dræbt for næsen af dem. Ikke fordi der var beviser
på, at han var blevet myrdet. Adskillige af organisationens egne læger
havde undersøgt ham, men havde ikke fundet nogen ydre tegn på, at
det hang sådan sammen. De havde selvfølgelig heller ikke haft noget
særlig avanceret udstyr, og så var der tidspresset. Hvis der var blevet
foretaget en ordentlig obduktion af en læge, der var specialist i den
slags, ville man måske have fundet noget, men det var for sent nu.
Liget var allerede i al hemmelighed blevet bortskaffet på Sakigakes
eget område.
Under alle omstændigheder havde de ikke beskyttet deres leder, og
det havde sat dem i en ømfindtlig situation inden for organisationen.
De havde fået besked på, at det var deres pligt at finde den forsvundne
kvinde, om så de skulle vende hver en sten i hele landet. Indtil videre
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havde de ingen spor at gå efter. De var trænede sikkerhedsfolk og
livvagter, men når det gjaldt om at finde forsvundne personer, havde
de ingen knowhow.
“Som I vil,” sagde Ushikawa. “Jeg kan godt fortælle jer noget af det,
jeg har fundet ud af. Ikke det hele, men dele af det.”
Onda kneb øjnene sammen et øjeblik. Så nikkede han. “Det er fint.
Vi har også selv fundet ud af lidt. Måske ved du det allerede, eller også
gør du ikke, men lad os dele den viden, vi har.”
Ushikawa lagde lighteren fra sig og foldede hænderne på bordet.
“Den unge kvinde Aomame blev kaldt hen til en suite på Hotel Okura
for at behandle Lederen for muskelspændinger. Det var i begyndelsen
af september, hvor der var et forfærdeligt uvejr over Tokyo. Hun behandlede Lederen i et adskilt værelse i omkring en time og efterlod
ham sovende. Lad ham ligge sådan og sove i to timer, sagde hun. Og
det gjorde I. Men Lederen sov ikke, han var allerede død. Der var
ingen ydre skader, så det kunne umiddelbart ligne et hjerteanfald.
Men kvinden forsvandt sporløst bagefter. Hun havde allerede forladt
sin lejlighed, der stod tilbage som en tom skal, og næste dag modtog
træningscenteret, hvor hun havde arbejdet, en skriftlig opsigelse. Det
hele syntes nøje planlagt. Der kan altså ikke være tale om et hændeligt
uheld, og det er svært at tro andet, end at denne frøken Aomame har
myrdet Lederen.”
Onda nikkede. Indtil nu havde han ingen indsigelser.
“Jeres opgave er at finde ud af, hvad der egentlig skete, og derfor
bliver I nødt til at få fat på hende.”
“Ja, hvis denne Aomame virkelig har dræbt Lederen, er vi nødt til
at finde ud af, hvorfor hun gjorde det, og hvem der står bag.”
Ushikawa betragtede sine ti fingre, der lå sammenflettede på bordet,
som om det var en underlig genstand, han aldrig havde set før. Så
løftede han blikket og kiggede på manden overfor.
“I har vel allerede undersøgt Aomames familiebaggrund, ikke
sandt? Familien er ivrige tilhængere af Vidnernes Samfund. Hendes
forældre er stadig i fin form og går rundt og hverver nye medlemmer til
sekten. Storebroren, som er fireogtredive år gammel, arbejder i sektens
hovedkvarter i Odawara, han er gift og har to børn. Hans kone er også
aktivt medlem af Vidnernes Samfund. Aomame er den eneste i familien,
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der har forladt troen, eller sagt med deres ord, den eneste frafaldne,
og hun er udstødt. Jeg kan ikke finde noget tegn på, at hun har haft
med familien at gøre de sidste tyve år, så det er næppe sandsynligt,
at de skjuler hende. Hun brød enhver kontakt med dem, da hun var
elleve år gammel, og siden har hun stort set klaret sig selv. Hun boede
hos sin onkel en kort overgang, men efter hun kom i gymnasiet, har
hun stået på egne ben. Det er meget imponerende. Hun er en stærk
kvinde.”
Karsehår sagde ikke noget. Han vidste sikkert allerede det hele.
“Det er utænkeligt, at Vidnernes Samfund er indblandet i det her. De
er renlivede pacifister og imod enhver form for vold. Det kan umuligt
være dem, der har ønsket Lederen død. Det kan vi vel godt blive enige
om, ikke?”
Onda nikkede. “Vi er helt klar over, at Vidnernes Samfund intet har
med det her at gøre. Vi har alligevel talt med hendes storebror, bare for
at være på den sikre side. Men han ved ingenting.”
“Nu har I vel ikke hevet neglene af ham bare for at være på den sikre
side, vel?” spurgte Ushikawa.
Det spørgsmål ignorerede Karsehår.
“Det var min spøg, en usmagelig en af slagsen, så se ikke så vred
ud. Men broren vidste selvfølgelig ikke noget om, hvor hun er, eller
hvad hun laver, vel?” sagde Ushikawa. “Jeg er selv den fødte pacifist og
afholder mig fra den slags metoder, men så meget kan jeg da regne
ud. Aomame har ingen kontakt til hverken sin familie eller Vidnernes
Samfund. Hun kan dog umuligt have gennemført noget så kompliceret
alene. Det hele har været omhyggeligt planlagt, og hun fulgte bare
planen præcist og koldblodigt. Hendes forsvindingsnummer bagefter
virker også nærmest mirakuløst. Der må være andre personer og en
hel del penge involveret. Den person eller organisation, som står bag,
må af en eller anden grund have ønsket Lederen død. Og det må være
den person eller dem, der har planlagt det hele. Er du ikke enig?”
Onda nikkede. “I det store hele.”
“Det er bare ganske uigennemskueligt, hvilken organisation det
drejer sig om,” sagde Ushikawa. “Jeg går ud fra, at I har tjekket hendes
vennekreds.”
Onda nikkede tavst.
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“Men hun har ikke nogen venner af betydning, vel?” fortsatte
Ushikawa. “Ingen venner, ingen kæreste. Hun har et par gode kollegaer
på sin arbejdsplads, men privat ser hun ingen. I hvert fald har jeg ikke
kunnet finde noget, der tyder på, at hun har et tæt forhold til nogen.
Det er usædvanligt for sådan en ung og sund kvinde, der oven i købet
ser godt ud.”
Ushikawa så over på manden med hestehalen, som stod i dør
åbningen, idet han sagde det. Han havde ikke rørt sig ud af stedet, og
hans ansigtsudtryk havde heller ikke ændret sig. Ikke at der var noget
at ændre, for det udtrykte ingenting. Gad vide, om han overhovedet
har et navn, tænkte Ushikawa. Det ville ikke overraske ham, hvis han
ikke havde det.
“Det er jo kun jer to, der har set denne Aomame i virkeligheden,”
sagde Ushikawa. “Var der noget særligt ved hende, som I hæftede jer
ved?”
Onda rystede let på hovedet. “Som du selv siger, er hun en ganske
tiltrækkende ung kvinde, men ikke så smuk, at man ville vende sig om
efter hende på gaden. Hun virkede rolig og afslappet, men også meget
kompetent inden for sit fag. Derudover var der ikke rigtig noget, jeg
bed mærke i. Hun har ikke gjort noget dybere indtryk på mig, og jeg
kan slet ikke huske hendes ansigtstræk. Det er meget underligt.”
Ushikawa kastede endnu et blik hen på Hestehale i døråbningen.
Måske var der noget, han ville tilføje. Det så ikke sådan ud.
Ushikawa så over på Karsehår. ”Jeg går ud fra, at I har tjekket
Aomames telefonopkald i løbet af de sidste måneder.”
Onda rystede på hovedet. “Nej, det er vi ikke nået til endnu.”
“Det ville jeg ellers råde jer til. Det er vigtigt,” sagde han og smilede
svagt. “Folk ringer alle mulige steder hen, og de får opkald alle mulige
steder fra. Alene ved at tjekke, hvem folk har talt i telefon med, får man
uvilkårligt et indblik i deres liv. Frøken Aomame er ingen undtagelse.
Det er ikke helt ligetil at få fat på en liste over folks telefonopkald,
men det er ikke umuligt. Som sagt skal der en slange til for at forstå
en anden slange.”
Onda sad tavs og ventede på, at han fortsatte.
“Da jeg gennemgik Aomames telefonsamtaler, fandt jeg ud af flere
forskellige ting. Af en kvinde at være taler hun usædvanlig lidt i telefon.
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Der er kun få samtaler, og de er ikke særlig lange. Der er enkelte
længere samtaler, men det er undtagelsen. De fleste opkald er til
hendes arbejdsplads, men da hun delvist arbejder som freelancer, har
hun også ringet direkte til kunderne for at lave aftaler. De samtaler er
der en del af, men ingen af dem virker mistænkelige.”
Ushikawa holdt en pause og studerede sine nikotinplettede fingre
fra flere forskellige vinkler, mens han drømte om en cigaret. Han
forestillede sig, hvordan han tændte den, sugede røgen ind og pustede
den ud igen.
“Der er imidlertid to undtagelser. For det første har hun ringet til
politiet to gange, altså ikke et alarmopkald, men direkte til færdselspolitiet i Shinjuku. Hun har også modtaget flere opkald derfra. Hun
kører ikke i bil, og en politibetjent har ikke råd til privattimer i så dyrt et
træningscenter, så hun har formentlig en bekendt hos færdselspolitiet;
jeg ved bare ikke, hvem det er. For det andet har hun modtaget flere
længere opkald fra et ukendt nummer. Hun bliver altid ringet op og
har aldrig selv ringet til nummeret. Jeg har gjort alt for at spore det,
men forgæves. De fleste hemmelige telefonnumre plejer at kunne
identificeres, hvis man gør sig lidt umage, men her har jeg ikke kunnet
finde frem til noget navn. Nøglen er virkelig drejet om. Det er langtfra
almindeligt.”
“Så den person kan altså noget, almindelige folk ikke kan.”
“Det er rigtigt. Der er ingen tvivl om, at det er en professionel.”
“Altså en anden slange,” sagde Onda.
Ushikawa strøg håndfladen hen over sit skaldede, deforme hoved
og grinede kort. “Nemlig, en anden slange og oven i købet en, der
virkelig forstår at sno sig.”
“Så du er ikke i tvivl om, at der står professionelle bag denne
Aomame?” spurgte Onda.
“Nej, det er jeg ikke. Hun er knyttet til en eller anden organisation.
Og det er ikke en fritidsklub, der drives af amatører.”
Onda lod øjenlågene falde halvt i og så ud på Ushikawa under dem.
Så vendte han sig om mod døråbningen og søgte Hestehales blik. Denne
nikkede ganske let for at vise, at han havde forstået, hvad de talte om.
Onda vendte sig om mod Ushikawa igen og spurgte: “Hvad så nu?”
“Nu er det min tur til at spørge,” sagde han. “Har I overhovedet
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noget af værdi at fortælle mig? Har I nogen idé om, hvem der kan have
ønsket at dræbe Lederen?”
Onda rynkede panden, så de lange øjenbryn mødtes, og der opstod
tre rynker lige over næsen. “Helt ærligt, hr. Ushikawa. Vi er en religiøs
organisation, som tilstræber indre fred og åndelighed. Vi lever i pagt
med naturen og helliger os landbrug og religiøs askese. Hvem skulle
betragte os som deres fjende? Hvad skulle nogen få ud af at gøre sådan
noget?”
Der spillede et let smil om Ushikawas mundvige. “Der findes fanatikere
alle vegne, og ingen ved, hvad de føler eller tænker. Er det ikke sandt?”
“Vi aner ikke, hvem der kan stå bag det her,” svarede Onda udtryksløst og ignorerede Ushikawas sarkasme.
“Hvad med Akebono? Er der ikke medlemmer derfra, der stadig
lusker rundt?”
Onda rystede på hovedet igen, denne gang meget voldsomt. Det var
helt udelukket. Man havde slået alle Akebonos tilhængere så eftertrykkeligt ned, at der ikke var noget at frygte fra den side. De var færdige.
“Fint. I har altså heller ikke nogen idé om, hvem det kan være. Ikke
desto mindre er der en organisation, der har udset sig jeres leder og
slået ham ihjel. Meget dygtigt og meget effektivt. Og bagefter er de
forsvundet sporløst som røg i luften.”
“Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem der står bag.”
“Og det skal være uden politiets hjælp.”
Onda nikkede. “Det er vores problem, ikke ordensmagtens.”
“Fint, jeg har forstået det. Det her vedkommer ikke ordensmagten,”
sagde Ushikawa. “Der er lige én ting mere, jeg gerne vil spørge om.”
“Værsgo,” sagde Onda.
“Hvor mange inden for organisationen ved, at Lederen er død?”
“Vi to ved det,” svarede han. “Og de to, der hjalp med at flytte liget.
De er mine underordnede. Og så er der de fem personer i organisationens øverste ledelse, der ved det. Det er allerede ni personer. De
tre tempeljomfruer har ikke fået noget at vide endnu, men de finder
snart ud af det. De arbejdede jo direkte under ham, så vi kan ikke skjule
det særlig længe for dem. Og så er der selvfølgelig dig, hr. Ushikawa.”
“Det er tretten personer i alt.”
Onda sagde ikke noget.
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Ushikawa sukkede dybt. “Må jeg sige min ærlige mening?”
“Værsgo,” sagde Onda.
“Jeg ved godt, at det ikke nytter noget at sige det nu, men da
I opdagede, at Lederen var død, skulle I have tilkaldt politiet med
det samme. I skulle have offentliggjort hans død. Noget så stort kan
ikke skjules i al evighed. Så snart mere end ti personer kender til en
hemmelighed, er det ikke længere nogen hemmelighed. I ender med
at få alvorlige problemer på grund af det her.”
Karsehårs ansigtsudtryk ændrede sig ikke. “Det er ikke mit arbejde
at beslutte den slags. Jeg gør bare, hvad jeg får besked på.”
“Hvem er det så, der beslutter den slags?”
Intet svar.
“Den person, der har taget over efter Lederen?”
Onda var stadig lige tavs.
“Ja, ja,” sagde Ushikawa. “I har i hvert fald efter ordre fra nogen
over jer i al hemmelighed bortskaffet Lederens lig. Og inden for jeres
organisation sætter man ikke spørgsmålstegn ved sådan en ordre. Ifølge
loven har I dog begået en forbrydelse ved at bortskaffe et lig illegalt.
Faktisk en meget alvorlig forbrydelse. Men det er I klar over, ikke?”
Onda nikkede.
Ushikawa sukkede atter dybt. “Jeg har sagt det før, men hvis politiet
af en eller anden grund skulle blive involveret i sagen, så vær venlig at
gøre det klart, at jeg aldrig er blevet informeret om Lederens død. Jeg
kan godt undvære at blive indblandet i noget kriminelt.”
Onda svarede: “Du har aldrig fået noget at vide om Lederens død,
hr. Ushikawa. Vi har bare hyret dig som ekstern efterforsker til at finde
frem til kvinden Aomame. Det er der intet ulovligt i.”
“Godt. Jeg har intet hørt,” sagde Ushikawa.
“Vi ønsker heller ikke, at en udenforstående som dig ved, at Lederen
er blevet dræbt, men du lavede et baggrundstjek på Aomame og sagde
god for hende, så på den måde var du allerede involveret. Vi har brug
for din hjælp til at finde hende, og vi har brug for, at du holder mund
om det her.”
“Diskretion er selve grundlaget for mit virke, så det skal I ikke
bekymre jer om. Ingen vil nogensinde høre noget om det her fra min
mund.”
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“Hvis noget skulle slippe ud, og vi finder ud af, at det kommer fra
dig, kan det meget vel få kedelige følger.”
Ushikawa så ned i bordet og betragtede atter sine ti nikotinplettede
fingre, der hvilede der. Han så ud, som om det undrede ham, at det
virkelig var hans fingre.
“Kedelige følger,” gentog han og så op.
Onda kneb øjnene let sammen. “Vi skal for enhver pris holde
Lederens død hemmelig, og vi skyr ingen midler.”
“Jeg skal nok holde på hemmeligheden. Stol trygt på det,” sagde
Ushikawa. “Indtil videre har vores samarbejde fungeret fint. Jeg har
ved flere lejligheder gjort ting i det skjulte, som I selv ville have haft
svært ved at gøre åbenlyst. Det har nogle gange været vanskeligt, men
jeg er blevet rigeligt kompenseret. Og min mund er dobbelt forseglet.
Jeg er på ingen måder troende, men Lederen har hjulpet mig rent
personligt, så jeg vil gøre mit allerbedste for at finde frem til denne
Aomame og finde ud af, hvem der står bag hende. Jeg er faktisk nået
ret langt, så jeg vil bede jer vente bare lidt endnu. Jeg vil meget snart
have gode nyheder til jer.”
Onda rykkede sig lidt på stolen, og Hestehale, som stod henne i
døråbningen, skiftede vægten til det andet ben.
“Er det alt, hvad du har at fortælle nu?” spurgte Onda.
Ushikawa tænkte sig lidt om, før han svarede. “Som sagt ringede
Aomame til færdselspolitiet i Shinjukus politikreds to gange, og hun
blev selv ringet op derfra flere gange. Jeg har endnu ikke fundet frem
til navnet på den person, der ringede. Man kan ikke bare ringe til
politiet og spørge om den slags. Men så var der noget, der dæmrede
i min træge hjerne. Havde der ikke lige været noget med Shinjukus
færdselspoliti? Der var et eller andet, der havde sat sig fast i min elendige
hukommelse. Det tog mig virkelig lang tid at komme i tanke om det.
Jeg hader at blive gammel. Med alderen bliver erindringens skuffer
svære at lukke op. Før i tiden gled de op så let som ingenting. Og så
for en uge siden kom jeg pludselig i tanke om det.”
Ushikawa tav og smilede teatralsk, mens han så over på Karsehår,
der tålmodigt ventede på, at han skulle fortsætte.
“I august måned i år blev en ung, kvindelig betjent fra Shinjukus
færdselspoliti kvalt på et lovehotel i Maruyama nær Shibuya. Hun var
22

splitternøgen og låst fast med sine egne håndjern. Det var selvfølgelig
noget af en skandale. Samtalerne mellem Aomame og en person hos
færdselspolitiet fandt sted i månederne op til denne hændelse. Derefter
har der meget forståeligt ikke været flere samtaler. Mon ikke det er lidt
for meget af et sammentræf?”
Onda sagde ikke noget et stykke tid, men svarede så: “Mener du, at
den person, Aomame talte med hos politiet, skulle være den kvinde,
der blev myrdet?”
“Betjenten hed Ayumi Nakano og var seksogtyve år gammel. Hun
var en meget indtagende pige. Hun kommer fra en politifamilie,
hvor både far og bror er ved politiet. Forholdsvis højt oppe. Politiets
efterforskning har selvfølgelig været ret hektisk, men de har stadig ikke
fundet gerningsmanden. Jeg burde nok ikke spørge om det her, men
I skulle vel ikke tilfældigvis vide noget om det?”
Onda kiggede på Ushikawa med øjne så hårde og kolde, som var
de lige brækket af en gletsjer. “Jeg forstår ikke, hvor du vil hen,” sagde
han. “Mener du, at vi er meddelagtige i forbrydelsen, hr. Ushikawa?
Skulle en af os have taget den kvindelige betjent med hen på et tvivlsomt
hotel og have givet hende håndjern på og kvalt hende?”
Ushikawa snerpede munden sammen og rystede på hovedet. “Nej,
hold nu op. Det er jo absurd. Det ville jeg da aldrig tro. Jeg tænkte
såmænd bare, om I måske vidste noget om hændelsen. Et eller andet. Jeg
vil være taknemmelig for bare det mindste lille spor, for lige meget hvor
hårdt jeg vrider min træge hjerne, kan jeg ikke se nogen sammenhæng
mellem mordet på politikvinden på lovehotellet i Shibuya og mordet
på Lederen.”
Onda målte Ushikawa med øjnene og pustede langsomt ud. “Javel
så. Det vil jeg fortælle mine overordnede,” sagde han. Han fandt
en notesbog frem og skrev noget ned i den. “Ayumi Nakano. 26 år.
Færdselspolitiet i Shinjuku. Kendte måske Aomame.”
“Lige netop.”
“Ellers noget?”
“Ja, der er én ting mere, som jeg rigtig gerne vil vide. Det må jo være
en person inden for jeres organisation, der introducerede Aomame.
En, som havde hørt om en instruktør i et træningscenter i Tokyo, der
virkelig forstod at strække folks muskler ud. Som du selv sagde lige før,
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bad I mig om at undersøge hendes baggrund. Jeg prøver ikke på at
undskylde for mig selv, men jeg gjorde som altid mit bedste, og jeg fandt
absolut intet usædvanligt eller foruroligende ved hendes baggrund.
Hun var helt igennem clean. Så I bad hende møde op på Hotel Okura.
Resten ved I jo. Men hvem anbefalede hende til at begynde med?”
“Det ved jeg ikke.”
“Ved du ikke det?” spurgte Ushikawa og så ud som et barn, der
har hørt et ord, det ikke forstår. “Der må nødvendigvis være en i jeres
organisation, der har introduceret hendes navn, men ingen kan huske,
hvem det er? Er det sådan?”
Onda svarede udtryksløst: “Ja.”
“Det lyder meget mærkeligt,” sagde Ushikawa undrende.
Onda sagde ingenting.
“Jeg forstår det ikke. På et eller andet tidspunkt er der en, der
nævner hendes navn, ingen ved hvornår, og så udvikler det sig derfra.
Er det sådan?”
“Hvis sandheden skal frem, så var det faktisk Lederen selv, der var
mest ivrig efter at få det arrangeret,” sagde Onda med omhyggeligt valgte
ord. “Der var flere i ledelsen, som mente, at det ikke var helt ufarligt at
lade en fuldstændig fremmed behandle ham. Og det var vi som hans
livvagter selvfølgelig enige i. Men Lederen selv var slet ikke bekymret.
Det var faktisk ham, der insisterede på, at vi skulle gå videre med sagen.”
Ushikawa tog lighteren igen, åbnede låget og tændte den som for
at tjekke, om den nu også virkede. Så skyndte han sig at smække låget
i igen.
“Jeg havde ellers det indtryk, at Lederen var en meget agtpågivende
person,” sagde han.
“Det var han også. Han var både meget forsigtig og agtpågivende.”
Dyb tavshed.
“Jeg har et spørgsmål mere,” fortsatte Ushikawa. “Det drejer sig om
Tengo Kawana. Han har haft et forhold til en ældre gift kvinde ved
navn Kyoko Yasuda. Hun plejede at besøge ham i hans lejlighed en
gang om ugen, hvor de hyggede sig sammen. Han er en ung mand, så
det kan man ikke bebrejde ham. Pludselig en dag blev han så ringet
op af elskerindens mand, der fortalte ham, at hans kone ikke længere
ville komme og besøge ham, og siden har han intet hørt fra hende.”
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Onda trak øjenbrynene sammen. “Jeg ved ikke, hvor du vil hen.
Mener du, at Tengo Kawana er indblandet i den her historie?”
“Nej, så langt vil jeg ikke gå, men der er noget, jeg ikke forstår. Uanset
hvad der er sket, skulle man da tro, at hun selv ville have ringet til ham,
om ikke andet så bare en enkelt gang. De havde et ret nært forhold til
hinanden. Men det har hun ikke gjort, hun er bare forsvundet. Sporløst.
Jeg bryder mig ikke om løse ender, så for en sikkerheds skyld ville jeg
lige spørge jer. Har I noget kendskab til sagen?”
“Rent personligt kender jeg intet til den kvinde,” sagde Onda tonløst.
“Kyoko Yasuda? Og hun havde et forhold til Tengo Kawana?”
“Hun er ti år ældre end ham og gift.”
Onda skrev navnet ned i sin notesbog. “Jeg vil bringe sagen videre
til mine overordnede.”
“Fornemt,” sagde Ushikawa. “Har I for øvrigt fundet ud af, hvor
Eriko Fukada er blevet af?”
Onda løftede hovedet og betragtede Ushikawa på samme måde,
som man ser på et billede, der hænger skævt. “Hvorfor skulle vi vide,
hvor Eriko Fukada er henne?”
“Er I da ikke interesserede i at vide, hvor hun er?”
Onda rystede på hovedet. ”Hun kan tage hen, hvor hun vil, og gøre
lige, hvad der passer hende. Det interesserer os ikke. Hun er et frit
menneske.”
“Tengo Kawana interesserer jer heller ikke?”
“Næ, han har ikke noget med os at gøre.”
“Der var da ellers et tidspunkt, hvor I lod til at være ret interesserede
i de to,” sagde Ushikawa.
Onda kneb øjnene sammen et stykke tid, før han åbnede munden og
sagde: “I øjeblikket er vi udelukkende interesserede i frøken Aomame.”
“Så jeres interesser ændrer sig fra dag til dag?”
Onda trak ganske let på munden, men svarede ikke.
“Har du læst romanen Luftpuppen, som Eriko Fukada har skrevet,
hr. Onda?”
“Nej. Der er forbud mod at læse andre bøger end dem, der har
noget med vores tro at gøre. Vi må ikke engang holde dem i hånden.”
“Har du nogensinde hørt om Little People?”
“Nej,” svarede han prompte.
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“Fint,” sagde Ushikawa.
Dermed var samtalen slut. Onda rejste sig langsomt fra stolen og
rettede på sin frakkekrave. Hestehale trådte et skridt væk fra væggen.
“Hr. Ushikawa, som jeg allerede har sagt, så er der ingen tid at
spilde,” sagde Onda og så ned på Ushikawa, der var blevet siddende. “Vi
er nødt til at finde denne Aomame hurtigst muligt. Vi gør selvfølgelig
vores bedste, og vi forventer, at du gør dit, men griber det an fra en
anden vinkel. Hvis ikke vi finder Aomame, kan det gå hen og blive
ubehageligt for både os og dig. Du er trods alt en ud af de meget få,
som kender hemmeligheden.”
“Ja, stor viden medfører et stort ansvar.”
“Det gør det nemlig,” sagde Onda med følelsesløs stemme. Han
vendte sig om og forlod kontoret uden at se sig tilbage. Hestehale
fulgte lige i hælene på ham og lukkede lydløst døren efter sig.
Da de var gået, trak Ushikawa skrivebordsskuffen ud og slukkede for
båndoptageren. Han åbnede låget, tog kassettebåndet ud og skrev dato
og tidspunkt på mærkaten med en kuglepen. Håndskriften var elegant
og svarede slet ikke til hans udseende. Så tog han en pakke Seven
Star op af skuffen og fandt en cigaret frem, som han stak i munden
og tændte med lighteren. Han tog et ordentligt hiv og pustede røgen
op imod loftet. Han blev siddende lidt med hovedet lænet tilbage og
lukkede øjne. Lidt efter åbnede han øjnene og så over mod uret på
væggen. Viserne stod på halv tre. Det var virkelig et kedeligt par, de to
fyre, tænkte han igen.
Hvis ikke vi finder Aomame, kan det gå hen og blive ubehageligt for både
os og dig, havde Karsehår sagt.
Ushikawa havde været oppe i bjergene i Yamanashi to gange for at
besøge Sakigakes hovedkvarter, og han havde set det store forbrændingsanlæg i skoven bag fællesskabets huse. Det var til affaldsforbrænding,
hvilket kræver meget høje temperaturer, så hvis man kastede et lig
derind, ville der ikke være en knogle tilbage. Han vidste, at der rent
faktisk var blevet bortskaffet flere lig på den måde, og Lederens var
sikkert et af dem. Selvfølgelig ønskede Ushikawa ikke at lide samme
skæbne. Godt nok skulle han dø en dag, men han håbede, at det kunne
gå lidt mere fredeligt til.
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Der var selvfølgelig adskillige kendsgerninger, han ikke havde oplyst
dem om. Det var ikke hans stil at røbe alle de kort, han havde på hånden.
Det var helt i orden at vise nogle af de lave kort, men dem med høj
værdi holdt han tæt til kroppen. Han var nødt til at gardere sig, som
for eksempel ved at optage deres hemmelige samtale på bånd. Når det
gjaldt det spil, var han ekspert og langt mere erfaren end de to unge
livvagter.
Han havde fået fat på en liste over Aomames private kunder. Hvis
man brugte tid nok på det og havde den rette knowhow, kunne man
næsten finde ud af alt. Han havde foretaget en tilbundsgående undersøgelse af de tolv personer på listen. Der var otte kvinder og fire mænd,
alle socialt fremtrædende og velhavende. Ingen af dem syntes at være
typen, der ville bakke en morder op. Men en af dem, en velhavende
kvinde i halvfjerdserne, stod bag et hjem for kvinder, der var blevet
udsat for hustruvold. Hun lod de voldsramte kvinder bo i et toetagers
hus på grunden, der stødte op til hendes egen store ejendom.
Det var i sig selv en smuk handling, og det var der ikke noget
mistænkeligt ved. Alligevel var der noget, der sparkede i det yderste af
hans bevidsthed. Og når noget sparkede i det yderste af hans bevidsthed,
var han nødt til at finde ud af, hvad det var. Han var udstyret med en
nærmest dyrisk lugtesans, og han stolede mere på sin intuition end
noget andet, hvilket havde reddet hans liv adskillige gange. Denne
gang var ‘vold’ nok nøgleordet. Den gamle dame havde en særlig
fornemmelse for vold, og derfor gjorde hun alt for at beskytte dem,
der blev udsat for den.
Ushikawa var faktisk taget hen for at se på kvindehjemmet. Det var en
træbygning, der lå oppe på en bakke i Azabu, et af Tokyos fine kvarterer.
Huset var gammelt, men havde stil. Gennem tremmerne i lågen havde
han set et smukt blomsterbed foran og en udstrakt græsplæne, hvor
et stort egetræ kastede sin skygge. Der var en lille blyindfattet rude i
hoveddøren. Det var sjældent, at man så sådanne huse nu til dags.
Huset så fredfyldt ud, men var skarpt bevogtet. Muren var høj og
forsynet med pigtråd foroven. Den solide jernlåge var låst, og der var
en schæferhund, der holdt vagt og gøede højt, hvis nogen nærmede
sig. Der var også opsat adskillige overvågningskameraer. Eftersom der
ikke kom særlig mange mennesker forbi på gaden, gik det ikke an at
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stå der og holde øje med huset. Det var et stille beboelseskvarter med
flere ambassader, og hvis en mand med Ushikawas skumle ydre luskede
rundt der, ville der straks være nogen, der lagde mærke til det og blev
mistænksomme.
Sikkerheden omkring huset virkede overdreven. Det kunne godt
være, at kvinderne var på flugt fra vold, men det berettigede ikke helt til
alle disse foranstaltninger. Ushikawa besluttede sig for at finde ud af så
meget som muligt om huset. Uanset hvor strengt det blev bevogtet, var
han nødt til at trænge ind. Nej, netop fordi det var så strengt bevogtet,
var han nødt til at trænge ind. Han måtte finde på noget genialt. Han
vred sin hjerne.
Så kom han i tanke om Ondas reaktion, da han nævnte Little People.
“Har du nogensinde hørt om Little People?”
“Nej.”
Svaret var kommet alt for hurtigt. Hvis han aldrig nogensinde havde
hørt om Little People, ville han nok have tænkt sig lidt om først. Little
People? Han ville lige have vendt ordene i hovedet, før han svarede.
Det ville de fleste i hvert fald gøre.
Han havde tydeligvis hørt om Little People før. Det var ikke til at
vide, om han vidste, hvad ordene betød, eller hvad det var, men det
var i hvert fald ikke første gang, han hørte dem.
Ushikawa skoddede cigaretten, der var røget helt ned, og faldt lidt
i staver, før han tog endnu en cigaret frem og tændte den. Han havde
for længst besluttet sig for, at han ikke ville bekymre sig om risikoen
for at få lungekræft. Hvis han skulle kunne tænke ordentligt, havde
han brug for nikotin. Han vidste jo ikke, hvad skæbnen ville byde på de
næste to-tre dage, så hvorfor så bekymre sig om, hvordan ens helbred
ville være om femten år?
Da han var i gang med sin tredje Seven Star, fik han en idé. Måske
lykkes det hele alligevel, tænkte han.
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