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i den her som i Roskilde. Men han er jo heller ikke selv 
særlig frisk på noget. 

Janne holder op med at danse. ”Er der noget i vejen?”
Hun er ekspert i at mærke, når han er i dårligt humør. 

Og omvendt. De voksne siger, det er fordi, de er tvillinger.
Janus gider ikke høre om, at alting er fordi, de er tvil-

linger. Det lyder, som om de ikke er frie mennesker med 
frie viljer, men bare to dyr der er forprogrammerede. Han 
sukker igen, denne gang inde i sig selv.

”Hvad skal vi lave de næste 6 uger?” Janne smider sig 
med et bump i sofaen.

Janus kommer tilbage til virkeligheden. Ja, hvad skal de 
lave? Forældrene kan ikke få ferie, fordi de ikke har haft 
deres arbejde så længe. Faren har lovet, de skal til Zanzi-
bar og snorkle i efterårsferien. Men der er længe til. De 
skal besøge deres mormor og morfar, og han og Janne har 
masser af invitationer fra gamle klassekammerater i Ros-
kilde. Han har bare ikke rigtig lyst til at forlade Odense, 
før han har fundet ud af, om hans mistanke er rigtig. 

Janne sidder og piller noget ud mellem tæerne.
”Ulækkert,” siger Janus og vil have hende til at holde 

op. ”Det er bare lidt fedtmos,” fniser hun og kaster en lille 
klump af noget fugtigt efter ham.

Men han vil ikke slås med hende, selvom det bare er for 
sjov. Ikke efter den dag han lå oven på hende. De havde 
næsten ikke noget tøj på. Janne bare en tynd kjole. Det 
var i maj, og der var allerede hedebølge. Og hun havde 

2. Janus og Janne 

”Ferie! Ferie! Ferie!” Janne danser rundt på stuegulvet. 
Janus havde ellers besluttet at fortælle hende om sin mis-
tanke i dag, men han vil ikke ødelægge hendes humør. 
Han har sikkert ødelagt en masse andres. Det var ikke hans 
mening at være overlegen og provokerende. Det var bare 
den sms – fra moren. Hun skrev, at de måtte klare sig selv 
i dag, fordi hun var til et møde. 

Hun er til møder flere gange om ugen. Eller arbejder 
over, eller har weekendvagter. Sådan var det også den sid-
ste tid, de boede i Roskilde. 

De havde boet i Roskilde i tre år, men så havde faren 
fået nyt job, og de var flyttet til Odense.

Moren har fået et ”lortejob” på hospitalet. Hun ler af 
det, når hun siger det. Hun skal lave tarmundersøgelser 
– føre en kikkert ned i folks tarme og se efter, at der ikke 
er kræftknuder eller polypper eller betændelser. Det er 
vigtigt, siger hun. Mange dør af mavekræft, hvis ikke det 
bliver opdaget i tide.

Faren er kirurg, og Janus og Janne tror, det er hans skyld, 
at de er flyttet. Fordi han kunne få et bedre job. Derfor er 
de mest sure på ham. Janus sukker. Hvorfor er voksne så-
dan nogle egoister? Og hvorfor var han så åndssvag omme 
i skolen. Det er da rigtig nok, at der ikke er så meget gang 


