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Rosa gemmer på en æske fuld af stjålne piller. 

Storchamøren Einars tricks preller af på de 

smukke kvinder – eller gør de? Et ægtepar 

forsøger at forberede sig på det, ingen af dem 

kan lide at sige højt: at en af dem snart bliver 

nødt til at fortsætte alene. 

Hvordan føles det, når kroppen er slidt op, 

demensen presser på, men sanser og drifter 

stadig er intakte? Og hvad stiller man op som 

pårørende til et menneske, der mistrives på 

plejehjemmet, men ikke har kræfter til at tage 

kampen op mod personalet?

Det værste til sidst er noveller fra livets sidste 

fase. Umenneskelige fortællinger med 

menneskene i fokus. En stille råb om hjælp, 

inden tiden rinder ud.
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Hun vidste godt, at børnene talte om, hvor længe 
det tog for ham at få bilen ind på plads i carporten. 
Han havde hængt tennisbolde op i snore, som skulle 
hjælpe ham. Når bilen ramte boldene, slyngede de 
sig lystigt ud til siderne, men der var ingen, der lo. 
Børnene hviskede om dem, det mærkede hun. 
(Distancer)

Han slog dynen til side. Hun gispede. Han var smurt 
ind i blod, og der var blå mærker på hele den ene 
side af kroppen. Hun løb ud efter sygeplejersken, der 
fortalte, at han var faldet ud af sengen. Det var sket i 
nattens løb. Han var kold, så de havde åbenbart lagt 
ham i seng uden at ordne ham. Sygeplejersken havde 
først set rapporten her til morgen.   
(Utilsigtet hændelse)

De burde gøre det af med hende. Det ville være let 
for dem, men var selvfølgelig ikke tilladt. Hun havde 
selv fået sin gamle kat aflivet, da den begyndte at 
skide væske og blive tynd. Det var et tragikomisk 
samfund. Man passede levende døde, men levende 
gamlinger, der sukkede efter beskedne opmunt-
ringer, som nyopgravede kartofler, eller en støttende 
hånd på en lille tur i en duftende jordbærmark, 
det havde man ikke midler til.
(Dificile)

”Lille dame, vil du gifte dig med mig?”
     Einar syntes selv, det var et godt indfald, men 
sosu-pigen smilede bare og sagde, at så ville hendes 
kæreste nok blive sur. Einar stak hende en bog. 
(Pigernes ven)
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