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Selma Eliassen er ansvarlig for Overvågningstjenesten, der skal 
forhindre biologisk terror. En dag bliver hun kontaktet af sin  gamle 
studiekammerat Juliane, der har noget vigtigt at fortælle hende. 
Men  Juliane forsvinder, inden Selma når at tale med hende – og 
bliver fundet dræbt i kælderen på Rigshospitalet.
   Et andet lig bliver fundet i Fasanskoven, og det viser sig, at den 
dræbte led af en ganske usædvanlig sygdom. Pest.  
   I en skov nord for Moskva findes en ung mand dræbt under 
lignende omstændigheder, og Selma Eliassen gør en uhyggelig 
 opdagelse. Pestbakterien er  genmanipuleret – den er menneske-
skabt, og sporene fører tilbage til Nazityskland.

Sort Død er Lotte Petris tredje kriminalroman. Tidligere har hun udgivet 
Den 5. plage og Vand til Blod. Lotte Petri blev med Den 5. plage indstil-
let til Danske Banks Debutantpris, og hendes krimier er blevet kaldt et 
nybrud inden for skandinavisk kriminallitteratur.

Foto: Thomas Voller

Lotte Petri (f. 1968) er uddannet cand.mag. 
i fransk og har en HD i afsætningsøkonomi. 
Hun var i en årrække marketingchef i Dansk 
Erhverv og havde sin daglige gang i Børs-
bygningen, før hun valgte at forfølge sin 
drøm om at skrive. Hun debuterede i 2009 
som forfatter med den anmelderroste krimi 
Den 5. plage. I 2011 udkom efterfølgeren 
Vand til Blod.  

www.lottepetri.dk

“Begge bakterier kunne være farlige, især 
når de ramte børn, ældre, eller som i dette 
tilfælde, en generelt svækket mand. Hun 
klikkede glasset fast i elektronmikroskopet 
og satte sig til rette. Hun stivnede, da hun 
så de karakteristiske aftegninger af en helt 
anden og uventet bakterie, og en kulde
rystelse for gennem hende …”

GRATIS LÆSEPRØVE

GRATIS LÆSEPRØVE
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”... løftede den danskforfattede krimioplevelse 
op i en helt anden international liga. Det samme 
gør sig gældende her i Den norske lakaj”.

– Politiken om  
Den danske lokkedue og  

Den norske lakaj  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

Henrik Brun (f. 1968) er uddannet
journalist og har en fortid som 
reporter på Dagbladet Information 
og er i dag udlandsredaktør på  
Kristeligt Dagblad. 

Henrik Brun har modtaget EU-
kommissionens prestigefyldte
Lorenzo Natali Prize for journalistik 
inden for menneskerettigheder, 
demokrati og udvikling, ligesom han 
har været blandt de nominerede til 
den danske Cavling-pris.

Mød forfatteren på 
www.henrikbrun.dk

Læs også de tre andre bind i serien om Ketil Brandt,  
Den danske lokkedue, Den norske lakaj og  
Den svenske løgner. 

 
Om Den danske lokkedue skrev anmelderne:

“Leverer den kulørte vare med hensyn til  
global spænding og lokal sex” 

– Bo Tao Michaëlis i Kristeligt Dagblad
 
“Både troværdig og vedkommende” 

– Carsten Norton i Ekstra Bladet

Om Den norske lakaj skrev anmelderne:

“Henrik Brun har med sin anden krimi om den 
fandenivoldske reporter Ketil Brandt begået en stor roman.” 

– Sophie Engberg Sonne i Politiken ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 
“Nyd turen uhæmmet uden den politiske korrektheds 
sikkerhedsseler og psykologiske portrætkunst, fjernt fra den 
skandinaviske og socialrealistiske for, mor og børn-krimi.”  

– Bo Tao Michaëlis i Kristeligt Dagblad
 

Om Den svenske løgner skrev anmelderne:

“… en roman, der er absolut anbefalelsesværdig med sit 
udblik og overskud” … “Man mærker Bruns kolossale viden 
om udenrigspolitik”

– Sophie Engberg Sonne i Politiken. ♥ ♥ ♥ ♥
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Der er diplomatisk krise mellem EU og USA på den 
ene side og Rusland på den anden. Den kendte 
russiske homo-aktivist Sevastian Sidorov er fundet 
myrdet i en sauna i det østlige Finland, og sporet 
peger mod Rusland. Den danske journalist Ketil 
Brandt bliver sendt til Finland for at dække den 
betændte sag og befinder sig snart i et speget spil 
mellem aktivister, nationalister, den ortodokse 
kirke, udenlandske ambassadører og inderkredsen 
omkring den finske præsident.
Og alt for sent indser Ketil, hvor farligt spillet er.  

Den finske patriot er det fjerde selvstændige bind i 
krimiserien om journalisten Ketil Brandt. De øvrige 
bøger hedder Den danske lokkedue, Den norske 
lakaj og Den svenske løgner.
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VÄRTSILÄ, FINLAND

Sikken en kraft, der gemte sig i sådan en ung og smidig birkegren! Han 
nåede at undre sig, mens han trak til og dermed strammede løkken 
om mandens hals. Effektivt satte det en stopper for lufttilførslen, hvor-
efter tungen viste sig uden for offerets mund. Dette kunstgreb virkede 
faktisk langt bedre end et almindeligt kvælertag med de bare næver.

Birkegrenene havde været det eneste forhåndenværende våben, 
ikke umiddelbart det mest oplagte instrument at slå folk ihjel med – 
men resultatet var upåklageligt: Under ham, på saunaens trægulv, 
lå den nøgne mand nu absolut livløs – med svedperler overalt på 
kroppen og et stadig halvstift lem. Den tilstand ville snart forsvinde.

Han slap kvisten og rejste sig fra sin position overskrævs på man-
dens maveregion. Det var den stilling, som havde givet ham det 
endelige overtag i tvekampen.

Lynhurtigt bragte han alle sine sanser i spil. Først ørerne, der 
konstaterede, at her var helt stille igen efter de høje brøl fra både 
hans egen og offerets side. Hans blik fangede ovnen, der bagte løs, og 
næseborene indsnusede dampen og den fine russiske vodka, som med 
mellemrum var blevet hældt på kullene med det formål at sørge for en 
ekstra berusende svedetur. Han kunne også stadig lugte birkegrenene, 
som han havde dunket mod brystkassen i forsøget på at rense krop og 
sjæl. Selvpiskeriet med birkerisene var sket inden konfrontationen, 
forstås. Inden opgøret, hvor det på forhånd var givet, at der kun ville 
være én vinder.

Hvad nu? Spor? Havde han efterladt nogen? Formentlig kun 
mordvåbnet. Mon det var bedst at lade grenen ligge? Retsmedicinerne 
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ville alligevel straks finde ud af, at manden var blevet myrdet, og hvis 
grenen stadig var der, ville de måske se forbrydelsen som en banal sag 
af lokal karakter, hvor en eller anden fuld idiot var gået over stregen 
under en sexleg og derefter i panik. Han overvejede for og imod i et 
par sekunder. Nej, der ville være risiko for, at de fandt ham – og hvad 
skulle han så påstå? Selvforsvar? Den ville de ikke købe.

Med et hårdt ryk trak han grenen fri under mandens nakke. 
Bortskaffelse af dén var det bedste, han kunne gøre. Tid til at fjerne 
liget var der desværre ikke længere.

Han åbnede døren fra saunaen og kom ud i omklædningsrum-
met, hvor kuldegysningerne øjeblikkeligt ramte ham. 25 grader 
var trods alt koldt i forhold til heden, han kom fra. Han kastede 
sig over sit tøj og tjekkede, om mobilen, uret og nøglerne til det 
hemmelige sted stadig var der. Intet var mistet. Han klædte sig på.

Ovre på den modsatte bænk lå den anden bunke tøj. Det var 
afdødes, dyrt og moderne. Han var nødt til at lade det ligge, ikke 
røre, ikke fjerne noget.

Han tog grenen med sig, da han gik ud i det fri, hvor han måtte 
misse kraftigt med øjnene. Solen stod lavt og skarpt ind, fordi arealet 
foran badstuen var ryddet for træer. Øjeblikkeligt havde han et par 
hvepse omkring sig, sin kraftige svedlugt og spritånde til trods. Her var 
helt stille. Kun fuglenes sang. Ingen vind, der ruskede i skoven. Han 
kiggede sig grundigt omkring. Ingen mennesker, gud ske tak og lov.

Han viftede hvepsene væk og gik helt hen til ingenmandsland, 
hvor han kastede grenen ud, så den landede næsten ovre ved en af 
de rød- og grønstribede pæle. Det var dén retning, han i hvert fald 
ikke skulle tage.

Han satte i løb gennem skoven. Den modsatte vej.
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Mandag den 25. august

TALLINN, ESTLAND

Ketil Brandt lod sin hånd dykke ned i plastikposen for derefter 
at kaste en håndfuld gennemnulrede brødstykker ud på fliserne 
et par meter fra bænken. Som de øvrige gange, han havde fore‑
taget denne bevægelse, kom duerne og gråspurvene styrtende til 
for straks at sætte krummerne til livs. De var sgu umættelige, de 
skide kræ.

Han kiggede ned i posen. Snart måtte han skuffe sine gode 
venner fra dyreverdenen med, at det var slut.

Han tænkte på, om fuglene mon rent faktisk genkendte ham? 
Hans fremmøde her i Tammsaare Park havde været utrolig stabilt de 
seneste fem uger. De gange, han var sprunget over, kunne tælles på 
én hånd. Jo, der var en del tilfælde, hvor han først ankom langt hen 
på eftermiddagen oven på en lang og rastløs bytur natten før. Men 
det vigtige var vel, at han ankom og tog plads på en af de bænke, 
der i en cirkel sørgede for at indramme parkens flisebelagte midte. I 
dag var det oven i købet sket tidligt. Klokken var ikke mere end ni. 
Hvis fuglene ellers var begyndt at vente på ham, måtte de betragte 
hans indsats som mere end godkendt.

Set fra hans eget perspektiv var det hævet over enhver tvivl, 
at fuglefodringen var en daglig rutine, der gav mening. Muligvis 
en terapeutisk en af slagsen. Der var tale om en halv time, hvor 
han rent faktisk udrettede noget. Foretog dagens gerning. Og 
måske var det lige netop dét, der holdt hans hoved oven vande 
i denne tid.
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I tråd med hvad han plejede at gøre med det allersidste af 
indholdet, tømte han nu posen direkte ud på fliserne. Det førte 
straks til interne slåskampe og gensidige skræmmeforsøg duerne 
og gråspurvene imellem. Alt foregik som vanligt, men for en gangs 
skyld rejste Ketil sig fra bænken i utide og skævede op mod den 
helt lyseblå, skyfri himmel, der viste sig oven over træernes sen‑
sommergrønne tæppe. I dag gad han faktisk ikke se fortæringen 
helt til ende!

Var det alligevel ved at blive for kedeligt? Og var det et godt 
tegn? Måske et led i en naturlig udvikling? Som 44‑årig burde han 
objektivt set være i stand til at mobilisere bare et vist livsindhold. 
Også selv om han var i dyb krise.

Uden at se sig tilbage fortsatte han hen mod parkens udgang, 
inden han tog Pärnu Maantee og Narva Maantee i retning mod 
havnen og Hotel Euroopa, hvor han havde boet i mere end en 
måned, og hvor værelse 201 var den hule, han befandt sig i det 
meste af døgnet. Et sommerligt vinterhi, han frivilligt havde be‑
væget sig ind i, fordi han var så forbandet.

Hans manglende lyst til at vente på, at alt var spist op, både 
undrede og opmuntrede ham. I sit ansigt mærkede han ligefrem 
ansatserne til et resigneret smil. Muligvis det første af slagsen, 
mens han havde været i Tallinn.

Måske var det logisk. Dét, han havde haft gang i de seneste 
fem uger, stod jo i virkeligheden i diametral modsætning til hans 
natur. En gammel ven havde engang hævdet over for ham, at man 
i realiteten højst kunne være forelsket i et par måneder. Gjaldt det 
også, når man følte leden? Muligvis. Var nedturen derfor dømt 
til at få en ende før eller siden? Sandsynligvis. Tiden, den gamle 
fucker, ville altid række en hjælpende hånd ud.
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I realiteten var der kun gået seks uger siden begivenhederne 
i Stockholm, som var endt med, at han var gået på kompromis 
med sig selv af hensyn til et overordnet mål. Han havde undladt 
at rapportere om det, der havde været en kæmpe storpolitisk skan‑
dale, fordi han kunne se, at det ville gøre mere skade end gavn. 
I situationen, hvor han tog beslutningen, virkede det fornuftigt. 
Men i de følgende dage var desillusionen væltet op i ham. Han 
følte, at han havde svigtet de mest grundlæggende journalistiske 
principper om altid at lægge sin viden åbent frem, og han havde 
haft svært ved at se sig selv i spejlet. Men et løfte var et løfte, og 
det stod ikke til at ændre.

Umiddelbart derefter havde han opført sig helt umuligt over 
for Claus Mikkelsen, der var hans chef hjemme på Dagbladet i 
København. Vel at mærke uden at give en ordentlig forklaring. 
Men chefredaktøren, der altid havde haft et blødt punkt for ham, 
havde udvist format i situationen og reageret prompte med at 
sende ham på to måneders tvungen orlov.

– Vend frisk tilbage, havde han blot sagt i telefonen – og 
tilføjet, at der var én betingelse forbundet med gestussen: Hvis 
lokummet virkelig brændte, kunne han blive kaldt hjem fra or‑
loven. Ketil havde derfor bare at holde telefonen åben.

– Og det gælder, uanset om du opholder dig i Blokhus eller i 
det ydre Mongoliet, havde Mikkelsen råbt.

Ketil havde sagt ja til både orloven og betingelsen, helt uden 
at sige tak, men blot for at komme af sted i en helvedes fart.

At valget var faldet på Tallinn, var resultat af en slags kontrol‑
leret tilfældighed. Efter samtalen med Mikkelsen havde han siddet 
på gulvet op ad væggen mellem to udgangsdøre på Stockholm 
Centralstation og stirret på et Europakort. Det havde handlet om 
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at finde et sted, der ikke lå for langt væk. Destinationen skulle være 
mulig at nå med tog eller skib, eftersom flyskrækken efterhånden 
havde taget permanent bolig i ham. Efter kort betænkningstid 
havde han taget den til fods ned til Stadsgården og var sprunget på 
natfærgen til den estiske hovedstad. Ved ankomsten næste morgen 
havde han buret sig inde på det første det bedste hotelværelse, 
han kunne finde.

Havde han været sit gamle jeg på det tidspunkt, ville han nok 
have tjekket ind på Hotel Viru, som han netop nu passerede tæt 
forbi. Det var byens kendteste hotel, et rigtigt KGB‑hotel fra 
sovjettiden, hvor især folk fra partiet havde haft deres gang. Han 
mærkede endnu et smil, eftersom det pludselig mindede ham om 
de historier, han havde hørt om, hvordan KGB havde aflyttet eller 
filmet topfolkenes besøg hos de prostituerede, hvilket havde gjort 
dem lette at afpresse.

Endnu et smil!
For få dage siden ville han slet ikke have tænkt på KGB, når 

han passerede Viru. Han havde været skideligeglad med alt og alle.
Han krydsede Narva Maantee ved grønt lys, møvede sig forbi 

noget vejarbejde i begyndelsen af Hobujaama og passerede på 
det smalle stykke fortov en ung mand, der bar en sort T‑shirt 
med påskriften nothing special … just crisis! Igen mærkede han 
mundvigene bevæge sig opad. Der var sgu noget fatalistisk og så 
alligevel livsbekræftende over mentaliteten her. Esterne og befolk‑
ningen i de øvrige baltiske lande havde taget den hårde kur mod 
finanskrisens brede palet af sygdomme. Folk havde affundet sig 
med realiteten, levet med smerten, og nu var de vel ude på den 
anden side. Lidt ligesom man havde overstået de halvtreds år, man 
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var under Sovjetunionen. Bare i kortere tid. Det var vel det samme, 
han måtte gøre med sin egen situation? Bide tænderne sammen!

Hans mentalhygiejniske tanker standsede abrupt, da han mær‑
kede telefonen vibrere i lommen.

For en gangs skyld tog han den frem med det samme for at se, 
hvem det var. Det gibbede i ham ved synet af navnet på displayet.

Det var Mikkelsen! For første gang i seks uger! Han mærkede 
et sug i maven, mens paniske tanker trængte sig på. Dette var et 
opkald fra virkeligheden!

Skulle han tage den? Han var i tvivl. Så meget, at han lod den 
ringe ud.

Han standsede op foran indgangen til butikscenteret, der lå 
skråt over for Hotel Euroopa, og afventede, om der blev lagt en 
besked på telefonsvareren.

Det blev der ikke. I virkeligheden var chefen jo også udmærket 
klar over, at han havde to uger tilbage af sin orlov … men hvorfor 
så overhovedet ringe? Han kendte Mikkelsen godt nok til at vide, 
at formålet med opringningen næppe var at få en sludder om den 
stakkels Ketil Brandts velbefindende.

Så brummede telefonen insisterende igen. Det måtte være 
fandens vigtigt!


