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Kapitel 1 
 

Du kan få alt, hvad du ønsker dig. Du kan blive præcis den, du vil være. Alt er 

muligt. Universet er stort. Tag for dig af livets tagselvbord.  

Den dybe og maskuline stemme messer højlydt og insisterende og fylder 

Solvejs stue. Solvej sidder ubevægelig og rank på et stykke lyst 

lammeskind på gulvet med front mod fjernsynet. Ubevægelig og rank. 

Rank og ubevægelig. Helt som læreren på dvd´en har anvist. Den lyserøde 

sari, der normalt dækker fjernsynet for at undgå unødig stråling og dårlig 

energi, ligger nu foldet sammen henover kurvestolen, hun for et par årtier 

siden købte i en nu lukket møbelbutik på Gammel Kongevej. 

Undtagelsesvis for november måned viser solen sit ansigt. Det har hun 

skam noteret på sin mentale taknemmelighedsliste. Ja, der værdsættes og 

bemærkes som en del af praksis. Solvej laver indre arbejde. Det gør hun 

hver morgen. Det plejer hun i hvert fald at sige, når nogen spørger. 

Udtrykket har hun engang hørt på et ”omfavn dit indre barn” kursus og har 

efterfølgende adopteret det. Indre arbejde handler om at skue indad og 

finde sin urkraft. Tune ind på de mere intuitive og energetiske planer. De 

finere vibrationer. Det er hendes standardforklaring, når nogen spørger. 

Så spørger de sjældent mere. Og hvis en nysgerrig person med hang til 

konkretisering ikke stopper dér, svarer hun, at det minder om meditation. 

Indre arbejde er en form for meditation tilpasset min spirituelle frekvens. 

Det giver hende sådan en dejlig, selvtilfreds følelse at sige det. Faktisk 

ville hun ønske, at hun blev spurgt lidt oftere. Men så burde hun nok 

begynde at gå mere ud. Deltage i flere aktiviteter. Måske blive medlem af 

et netværk af en eller anden art. Det er jo så fremme i tiden. Men hvad 

kunne det være? Er det ikke mest karrierekvinder, der gør den slags? Hun 



ser for sig en flok skrappe kvinder i stramme jakkesæt og med knold i 

nakken, som benhårdt fremfører de sidste nye strategier indenfor 

moderne ledelse og økonomisk vækst. Hun gyser ved tanken. Nej, så er 

det mere hende at finde sin egen vej på egen hånd og opsøge inspiration, 

som denne lærerige film er et fremragende eksempel på.   

Nøglen til succes ligger gemt i tankernes og følelsernes kraft. Det vigtigste er at 

føle det, du ønsker at tiltrække. Du skal føle dig elsket, føle dig smuk,  føle dig rig.    

Solvej trækker vejret dybt, næsten helt ned i maveregionen, og fornemmer 

kærligheden. Overfloden. Lykken. Og med et ser hun sin tantriske 

yogalærer, Shankaras, smukke ansigt for sit indre blik. Kan det være et 

tegn? Et budskab fra universet? Hun sukker ved tanken og tager sig 

instinktivt til hjertet. Hun har været elev hos Shankara i snart fem år. 

Allerede da hun så ham første gang, 

gav det et åndeløst gisp i hende efterfulgt af et sus i underlivet. Han er høj, 

slank og har klare blå øjne og en stemme med både kraft og blidhed. Han 

er mindst femten år yngre end hende. Måske endda tyve, men det er jo 

bare et tal. Det er sjælens alder, der tæller. Sådan står det skrevet i flere af 

bøgerne. Solvej placerer altid sin yogamåtte lige overfor ham. Nogle gange 

er hun ikke kommet tids nok til at kapre sin yndlingsplads og må skuffet 

og irriteret lægge sin lidt for runde krop (ja, der burde strammes op!) et 

andet sted. Hun hader, når det sker. Til gengæld elsker hun, når han 

kommer over og retter hende ind. Nogle gange laver hun med vilje en 

stilling lidt forkert eller sender ham et ”hjælp mig” blik. Hans hænders 

faste tryk på hendes lænd eller vrid på skulderpartiet er langt bedre end 

selv den bedste healing.  

 



Solvej strækker sin krop og skæver til uret. Klokken er allerede alt for 

mange. Hun er nødt til at gøre sig klar til dagens sure pligter. Nej Solvej, du 

gør dig klar til dagens spændende udfordringer, og du går dem i møde med et 

åbent og positivt sind. Sådan skal det lyde. Hun nikker anerkendende over 

sine korrektioner og slentrer med en overvejende selvsikker attitude ind i 

soveværelset, hvor hun finder et par neutrale beige bukser og en lidt mere 

spraglet bluse med perler i guldnuancer. Flade sko med en tynd 

gummisål. I dag bør hun hverken se for ydmyg eller for pyntet ud, men et 

sted midt i mellem og hverken eller. Hun tager en perlekæde, men lægger 

den fra sig igen og vælger i stedet sølvsmykket med den lille ametyst. I 

lommen gemmer hun en pyrit. Den styrker robusthed og hjælper til at 

slippe selvundertrykkelse. Et godt valg til dagens mission, tænker hun og 

nikker bekræftende til sig selv i spejlet. En anelse mascara og en næsten 

farveløs lipgloss. Sådan. Dvæler lidt længere end godt er ved sit 

spejlbillede og ved rynkerne og randene under øjnene. Niogfyrre år. Det 

kan godt ses. Huden er blevet så ru og mangler glød. En halv-gammel 

kone. Det er, hvad hun ligner. Føj! Solvej, stop den negative, indre dialog. Stop 

fordømmelsen af dig selv og husk dine støttende overbevisninger, siger hun højt 

til sig selv og løfter den ene pegefinger. Så fortsætter hun i stedet 

systematisk med de nøje udvalgte sætninger, som også hænger på små 

post-it-sedler rundt omkring i den to-værelses Vanløse lejlighed. Jeg skaber 

mit liv og lever i lykke og overflod. Jeg skaber mit liv og lever i lykke og overflod. 

Jeg lever i flow med universets kraft. Jeg lever i flow med universets kraft. 

 

Telefonens enerverende ringetone afbryder seancen. Måske er mødet 

aflyst? Hun må hellere tage den. Hun suser hen mod det lille bord i 

entréen, hvor fastnettelefonen er placeret. Der ligger et par 



sammenkrøllede chokoladepapirer fra de Fazermint, hun kom til at 

smovse i går aftes. En hel lille bunke, faktisk. Selvom hun skammer sig 

lidt, kan hun i det mindste værdsætte papiret. Det skinner så flot.   

- Solvej Andersen, siger hun med lidt for påtaget autoritet i 

stemmen. 

            - Hej Helle, det er mor. 

Solvej trækker vejret dybt og kigger vredt frem for sig. 

- Lad være med at kalde mig det navn, mor. Jeg hedder Solvej nu. 

Hvor mange gange skal jeg sige det? 

            - Jamen, jeg kan altså ikke vænne mig til det navn. Du må huske på, 

at far og jeg altid har kendt dig som Helle. 

Morens stemme får et lidt bebrejdende tonefald krydret med en snert af 

klynken. 

           - Mor! 

           - Ja, ja. Du må da forstå, at det ikke er let for os. Vi er jo heller ikke 

unge længere. 

           - Hvad vil du? Jeg har travlt. 

           - Hvad skal du? 

           - Til et møde. 

           - Et møde. Hvad er det for et møde? Noget med et job?  

- Nej. Et møde på kommunen. Hvis du har noget på hjerte så sig 

det. Jeg skal skynde mig. 

Solvej roder irriteret i bunken med Fazermint-papirer, men der er ingen 

med noget i.      

           - Du taler altid så grimt til mig. Tænk på alt det vi har gjort for dig.  

           - Hvad vil du? 

           - Jeg ville såmænd bare fortælle, at din far og jeg netop har bestilt en 



dejlig rejse til Tenerife. Sidste uge i november. Opvarmet pool og 

havudsigt.  

Tonefaldet skifter nu fra klynkende til kvidrende. Solvej lytter halvt, mens 

hun folder et Fazermint-papir til en lille aflang rulle.    

          - Der er stadig ledige pladser. Du kunne jo tage med. Du laver jo 

alligevel ikke noget. 

           - Laver ikke noget? Du ved ikke, hvad jeg laver. Jeg har faktisk 

rigeligt at se til, og desuden ved du udmærket, at jeg ikke må rejse nogen 

steder hen for kommunen. Jeg er stavnsbundet til gråt, dansk 

novembervejr.  

            - Jamen det kunne da være, at de gav dig lov. 

            - Nej, det kunne det ikke, og selvom de gjorde, ville jeg ikke med. 

Farvel. 

Der er et par sekunders pause. Morens tunge åndedræt emmer af 

forurettethed. 

- Farvel, Helle. 

            - Solvej! 

Hun smækker røret på. Vrisser højlydt. Hvorfor skal hun altid få mig op i 

det røde felt? Ødelægge min energi. Ødelægge mit liv. Rolig, Solvej. Rolig. 

Du har kontrol over dit liv. Ingen kan ødelægge noget, medmindre du tillader det. 

Træk vejret. Dybt ned i maven. Helt ned i rodchakret. Det virker ikke. Hun går 

ud i køkkenet og kommer i tanke om, at der stadig er en flødebolle tilbage 

fra pakken, hun købte i Irma i går. Hun sætter tænderne i den og sukker 

højlydt, da skummet møder ganen i en fanfare af instinktiv nydelse. En 

bid mere. En mere og så er den væk. Resolut tygger hun marcipanbunden, 

som var hun betalt for det og smider den tomme pakke ud. Nu skal hun 

altså gå. Hun kigger på uret. Åh nej, nu kommer hun igen for sent. 



Mærker sveden pible frem på overlæbe og pande. Dråberne. Dem skal 

hun huske. Hendes biopat har ordineret nogle dråber fra Bach 

blomstermedicin for at modvirke gener fra overgangsalder. Hver morgen, 

middag og aften ti dråber i lidt vand. Hun finder et glas og tæller højt hver 

gang en dråbe rammer vandet. Hun har været plaget af hedeture i snart 

fem år og nogle gange så voldsomt, at blusen er helt gennemblødt. Det var 

startet den gang. Den gang med Jørgen. Den gang hvor det hele var 

begyndt at gå ned ad bakke. Men det vil hun ikke tænke på længere. Det 

er fortid. Og man må skue fremad. Hun sluger vandet med dråberne i en 

tår, selvom de egentlig skal sippes over flere timer. 

 

Da Solvej sætter nøglen i hoveddøren for at låse efter sig, kommer hun i 

tanke om endnu en forglemmelse. Englekortet. Hvordan kunne hun? Hun 

har brug for det daglige input, så hun bedre kan træffe de rette valg. Hun 

låser sig ind. Sætter sig igen på lammeskindet på stuegulvet og spreder 

englekortene ud i en smuk vifte. Lukker øjnene og lader venstre hånd 

bevæge sig henover kortene. Ja, det er skam vigtigt, at det er venstre hånd, 

så er det intuitionen, der råder. Hun mærker en kraft, da hånden passerer 

et bestemt område af viften. Som var den fjernstyret, suges den ned mod 

kortet og griber fat om det. Hun holder vejret i spænding. Vender kortet 

og sluger råt dagens budskab. TILLID.   

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2 
 

Udenfor kommunens jobcenter, der ligger i et industrikvarter, står et par 

arbejdsløse i kulden og ryger. En af dem er en ung, splejset fyr i en alt for 

stor jakke. Lynlåsen må være i stykker, for den står åben, og han ser helt 

blåfrossen ud. Han ligner en fugleunge, tænker Solvej. En stakkels, fortabt 

fugleunge som dem, der er faldet ud af reden og ligger alene og spræller 

på jorden. Lidt længere væk bemærker hun en mand midt i fyrrerne lænet 

op ad muren med den ene fod skråsikkert placeret på murværket. Hans 

sko ser dyre og nypudsede ud. En rigtig Karl Smart. Hvordan mon han er 

havnet her? Måske er han gået konkurs eller blevet smidt på porten af 

konen, som er rendt med hele formuen. Det kan også tænkes, at han bare 

er en sjuft i smart tøj, som foregiver at være en helt masse, han slet ikke er. 

Det behøver hun heldigvis ikke gå nærmere ind i. Hun skal til møde med 

sin sagsbehandler, smile sit bedste smil, få sit kryds og af sted igen. Væk 

fra denne verden af skrankepaver og samfundssnyltere. Hun hører ikke til 

her, og hun er ikke en del af dem og det. Hun stopper med et op midt i sin 

tankestrøm. Hov hov, Solvej. Dér blev du vist lige lovlig arrogant. Vi er alle en 

del af en større helhed. Det ved du da godt. Solvej ryster overbærende på 

hovedet af sig selv og børster nogle af de hvide hår af uldfrakken. De 

sætter sig altid over det hele. Især når hun render ind i nogle af gårdens 

katte, som så kælent gnubber sig op ad den og ad hende. Ih, de små skarn. 

Dem føler hun sig så sandelig forbundet med og forstår slet ikke de 

mennesker, der siger, at de ikke kan lide dyr. Hun lader hånden glide en 

sidste gang ned langs frakken og går målrettet ind ad indgangen til 

jobcentret. Nu gælder det.     

 



- Jeg har en aftale med Ditte, siger Solvej og rømmer sig. 

- Og du hedder? 

Damen bag skranken kigger kort og ligegyldigt på hende med fingrene 

klar ved tastaturet. Hendes røde uldsweater matcher de røde læber og 

negle.  

- Solvej Andersen. 

- Jeg ringer efter hende. Hvis du vil være tage plads så længe. 

Solvej sætter sig ved et af de runde caféborde. Der ligger en bunke 

gratisaviser på bordet. Ikke så langt derfra er der en kaffeautomat og en 

skraldespand til de brugte  plastickopper. I hjørnet kører en fladskærm, 

der annoncerer ledige stillinger. Kontorassistent søges 30 timer pr uge i 

international virksomhed. Uddannede social- og sundhedshjælpere til fuldtidsjob 

med gode arbejdsvilkår. Ejendomsfunktionær til alment boligkompleks. Ingen af 

de job interesserer hende. Ikke det mindste. Hun har heller ikke hverken 

uddannelse eller kompetencer til at varetage dem. Solvej blev i sin tid 

uddannet laborant og arbejdede i næsten ti år på Statens Serum Institut. 

Der havde været flere gode ting ved jobbet. Kollegerne var flinke, og 

lønnen rimelig. Men hun kan ikke længere forestille sig at sidde i et  

laboratorium og lave forsøg og tage notater. I det hele taget er det blevet 

sværere og sværere for hende at se sig selv i noget som helst job. Hun føler 

sig helt fremmedgjort overfor arbejdsmarkedet og ræset derude. Næsten 

lidt skræmt. I stedet har hun sine egne drømme og projekter. Et af dem er 

hun næsten begyndt at skrive på. I al fald inde i hovedet. Men ting tager 

tid. Tillid. Tillid til livet og at alt sker, når tiden er inde. Det er vejen frem. 

 

- Hej Solvej. 

Ditte giver hånd og tegn til at følge med ned til hendes kontor. Turen fra  



Modtagelsen til kontoret føles altid uendelig lang og akavet. Small-talk 

blandet med pinlig tavshed. Det er først, da de sidder overfor hinanden på 

kontoret, at de er tilbage i de velkendte roller som klient og sagsbehandler. 

Det er som om, begge ånder lettet op. Solvej har siddet på sin side af 

bordet i snart fem år. Dog med flere forskellige sagsbehandlere foran sig. 

Først var hun på sygedagpenge, men da perioden udløb, og intet var sket, 

blev hun degraderet til kontanthjælp.Den sagsbehandler, hun har haft 

længst, var Helene, som absolut var hendes favorit. Sød og forstående. 

Helene havde desværre fået et nyt job på et krisecenter for voldsramte 

kvinder. Ditte er vist ny i Jobcentret, og samtalen i dag er kun deres 

anden.  

- Hvordan går det? åbner Ditte uformelt.  

Hun virker lidt skrap og ser også sådan ud i sin business-smarte jakke og 

den mørke, perfekte pagefrisure. Solvej ved, at hun bør svare kort. Tiden 

er knap, og Ditte har uden tvivl nogle punkter, der skal nås, og krydser 

der skal sættes. Hun ved også, at hun ikke skal fremstå for meget på 

toppen, for så er der fare for nye krav og i værste fald forslag om 

aktivering. Det har dog altid lykkedes hende at undvige, men hun kender 

efterhånden også sine kort og smuthuller. 

- Jo, det er jo lidt op og ned. Jeg er stadig hårdt ramt af for tidlig  

overgangsalder. Hedeture og hovedpiner. Men man må jo tænke positivt. 

Jeg skuer da fremad.  

           - Ja, det er du også nødt til. Overgangsalder er jo i sig selv ikke en 

begrundelse for fritagelse fra arbejdsmarkedet. Selvom det selvfølgelig 

kan være ganske ubehageligt. 



Ubehageligt. Hvad ved hun om det? Hun er jo knap nok fyldt tredive, og 

så sidder hun der og lader som om, at hun forstår. Solvej bryder sig ikke 

om hende. Men det må for alt i verden ikke kunne ses eller mærkes.  

- Ja, men jeg har da så sandelig også planer om at komme i gang 

igen, svarer Solvej og forsøger at presse et lille smil frem. Det bliver mere 

til at en grimasse. 

          - Hvilke planer? 

          - Jeg har nogle idéer til noget kursusvirksomhed for kvinder.  

          - Jobcentret kan ikke støtte iværksætterdrømme. Dem må du dyrke i 

din fritid, medmindre du bliver selvforsøgende, svarer Ditte bestemt, og 

det er tydeligt at høre, at det ikke er første gang, hun benytter den 

formulering.  

- Jamen det kunne da være… 

- Faktum er, at du har været på kontanthjælp i snart fem år. Når jeg 

ser på din forsørgelseshistorik, kan jeg se, at du stort set aldrig har været i 

noget aktiveringstilbud. Det går ikke længere. 

           - Aktiveringstilbud? 

Det begynder at sortne for Solvejs øjne. Jamen, det kan hun da ikke gør 

mod hende. Det vil hun ikke. Aldrig i livet. Den dumme tøs skal ikke 

komme der og ødelægge hendes liv nu, hvor hun lige er ved at komme 

ovenpå. 

- Se det som en mulighed. En hjælp. Tænk på hvad det vil give dig 

at komme i gang igen. At komme ud blandt andre mennesker og få et 

netværk. Et netværk. Hun skal ikke netværke med tabere, som dem hun så 

udenfor før eller hænge ud med drukkenbolde og psykisk syge. Solvej 

begynder at gnubbe ametysten, der hænger i sølvkæden om hendes let 

svedige hals. Hun må være stærk.  



- Jeg tror ikke, mit helbred kan klare det. Du må tænke på, at jeg har 

mange dårlige dage. 

            - Det er netop det, vi skal teste. Du har som sagt gået alt for længe, 

og dine kompetencer og din arbejdsevne skal beskrives. Du skal i 

arbejdsprøvning. Vi plejer at bruge forløbet ”På vej mod nye udfordringer”.  

Det er et godt sted med kompetente folk. 

Ditte hiver en brochure frem fra det plasticcharteque, som ligger på bordet  

foran hende. Solvej tager nølende imod den med nedslåede øjne. Hun er i 

chok.  

Hun kan ikke rumme det. Hun får snart et anfald.  

- I første omgang synes jeg, du skal tage ud og besøge dem. De ved, 

at du  

kommer i denne uge. Så kan vi tale sammen bagefter om de praktiske ting. 

Jeg har telefontid hver morgen mellem ni og ti. Du ringer bare. Okay? 

Dittes stemme har nu et snert af et mildere tonefald, der samtidig 

insinuerer, at de skal til at runde af.  

           - Hvis det ikke kan være anderledes. 

           - Det kan det ikke, lyder det tørt bag skrivebordet. Alle spor fra den 

blide tone er igen udryddet.  

- Og så lige en ting mere. Jeg har indskrevet dig til kommunens CV 

workshop. Det er i morgen. Der er mødepligt, og du vil blive sanktioneret, 

hvis du udebliver. 

           - CV. Jamen, det har jeg jo allerede. 

           - Det skal tjekkes og opdateres.   

 

Solvej går med hastige skridt ned ad gangen og ud på gaden. Hun vil væk 

herfra, og det kan ikke gå hurtigt nok. Hun mærker tårerne, der presser 



sig på. Men hun vil ikke græde. Hun vil være stærk. Hun vil vise livet 

tillid. Men hvordan kan Ditte gøre det mod hende? Det er jo hjerteløst. 

Har kvindemennesket ikke læst hendes sag? Hun gyser ved tanken om, 

hvad der mon egentlig står i den sag. Mon Helene har skrevet det hele 

ned? Det håber hun ikke. Bare tanken om at Ditte har mæsket sig i hendes 

tragedie er både ydmygende og ækelt.  

 

Meditationsmusik byder hende velkommen, da hun åbner døren. Det 

samme gør en tung duft af røgelse. En blanding af sandelwood og mynte. 

Hun er stået af metroen i city for at gå en tur i Energistrålen, for hun 

trænger sådan til et løft ovenpå mødet med Ditte. Solvej elsker at komme 

her. Lytte til afspændings cd´er og de guidede visualiseringer, bladre i 

selvhjælpsbøger og føle på krystallerne. Det er her, hun i sin tid købte sine 

englekort, som har fulgt hende lige siden. Hver eneste dag. Hvad skulle 

hun have gjort uden denne livsguide? Den altid engagerede ekspedient 

havde varmt anbefalet dem frem for tarotkort. ”De har en helt ren energi. Du 

skal huske på, at det er englene, der kommer med budskaberne til dig”, havde 

hun fortalt. Det kunne Solvej godt se pointen i, selvom det alligevel er lidt 

svært at forstå, hvordan englene arbejder. Men sådan er der jo så meget, 

og vi mennesker søger altid konkrete svar. Det er vi opdraget til i denne 

videnskabelige verden. Men ikke her i Energistrålen. De ved, at der er 

mere mellem himmel og jord, end videnskaben kan forklare og bevise. 

Hun mindes dagens kort med budskabet om ydmyghed. Det er jo lige 

præcis det, hun føler i forhold til dette sted og til universets kraft. Dét at 

være en del af et spirituelt fællesskab, en større helhed. Som en dråbe i 

havet. Det gør hende både ydmyg og taknemmelig.  

 



Solvej går over i afdelingen med selvudviklingsbøger og bladrer i flere af 

dem. Hun er imponeret over, hvordan man kan skrive en hel bog. Hun er 

faktisk selv gået i gang med en, så småt i al fald. Titlen har hun fundet. 

Den skal hedde "Find din sjæleven gennem spirituel praksis”. Nu skal hun 

bare i gang. Hun ved jo godt, hvad den skal handle om, men hold op hvor 

er det svært at få det samlet i sætninger, afsnit og kapitler. Nu gør du det 

igen, Solvej! Du forventer det værste, og du ved jo godt, at det ikke er vejen frem. 

Din virkelighed manifesteres gennem dine tanker. Du kan, hvad du vil. Du kan 

skrive en bog. Du er forfatter. Du er en selvhjælpsguru, Solvej. Den sidste 

sætning er måske alligevel lige lovlig storslået, men på den anden side. 

Man er nødt til at tænke stort, ellers kommer det ikke til en. Man får, hvad 

man beder om.  

 

- Kan jeg hjælpe? 

Den unge ekspedient smiler til Solvej. Hun har krøllet, rødt hår og store 

etniske ørenringe. Hun dufter af en sød, krydret olie. 

- Åh, jeg ved sørme ikke. Jeg kan jo godt lide bøger, der fremmer 

det positive. 

            - Jamen så har jeg lige bogen til dig, Kender du den nye udgivelse 

”Tænk positivt fra A til Z”? 

 - Tror jeg hørt den omtalt, lyver Solvej. 

- Den er fantastisk. En praktisk guide fyldt med enkle øvelser. Lige 

til at implementere i hverdagen. Den er meget kraftfuld. 

Solvej summer et øjeblik. Hun har jo ikke råd. Kontanthjælpen rækker 

ikke langt og er næsten brugt op ved månedens start. Men på den anden 

side. Man er jo nødt til at tage ansvar og gøre noget aktivt.  



- Jeg tager den, svarer hun prompte og kan med det samme mærke, 

at det er et godt valg.  

 

På vej hjem slår hun lige et smut forbi Irma. Nu har hun jo alligevel 

overtrukket sin konto. Foruden flødebollerne griber hun en flaske portvin 

og iler mod kassen, inden hun kan nå at ombestemme sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 3 
 
Ditte sætter sig op på cyklen og begynder at køre i retning mod Østerbro. 

Der er proppet med mennesker på cykelstien på denne tid af 

eftermiddagen, og mange har en alt for kort lunte. Alle vil hjem i varmen 

og lade op, inden næste arbejdsdag kalder. Det har været en ganske god 

dag for Ditte. Hun har fået noget fra hånden, afsluttet nogle 

revalideringssager og hakket en række punkter af på to-do listen. Så er der 

plads til nye punkter og sager, for de kommer væltende i en lind strøm. 

Nogle gange føles det ærlig talt som det rene Sisyfos arbejde. Når hun lige 

tror, at en borger er blevet selvforsørgende, opstår der som regel et eller 

andet. Så får de et angstanfald, sygemelder sig eller udebliver fra deres 

løntilskudsjob eller praktikplads. Hun prøver virkelig ikke at tage det 

personligt eller opfatte det som et nederlag. Men det kan være svært, 

selvom hun udmærket ved, at det er dem selv, der har kokset. Hun har 

været ansat i kommunens jobcenter i et års tid og er i princippet glad for 

det. Hendes motivation for at gøre en forskel og hjælpe mennesker på 

kanten af samfundet er stadig intakt, men hun forstår mere og mere, at 

mange af dem ikke formår at løfte sig op af den suppedas, de er havnet i. 

Heller ikke når hjælpen ligger lige for næsen af dem. Og jo længere tid, de 

er ledige, jo sværere bliver det. I starten havde hun været meget lydhør 

overfor deres personlige problemer og havde bevilliget psykologhjælp og 

støttekontaktpersoner. Men selvom det hjalp nogen, blev det også en 

sovepude. De blev lullet ind i egne dramaer og begrænsninger.  

 

 



Ditte stopper for rødt og vender ansigtet mod solen. Den varmer godt i 

dag. Hun beslutter sig spontant for at dreje af ved Kastellet og parkere 

cyklen ved en bænk i solen, som hun sætter sig på. Det er altid rart at få 

arbejdet lidt ud af hovedet, inden hun lander derhjemme. Hun prøver i 

det hele taget ikke at tænke for meget på de individuelle borgere, men er 

begyndt at have en overordnet strategi.  

Den nye strategi er af en mere hardcore kaliber. Borgerne skal simpelthen 

aktiveres og i gang. Ikke så meget snak. Og hun må ærlig talt indrømme, 

at hun finder en vis nydelse i at sætte dem på plads. Tag nu for eksempel 

hende Solvej. Hun har jo både arme, ben og sågar en uddannelse. Så kan 

det da godt være, at hendes mand er skredet, og hun lider af hedeture 

eller psykosomatiske lidelser. Men hvorfor skal vi andre betale til hendes 

navlebeskuen og selvmedlidenhed, når den bedste medicin i 

virkeligheden er at komme op på hesten? Ja, Ditte er blevet mere hård i 

filten på det seneste. Hun er træt af at høre på undskyldninger og 

overspringshandlinger. Træt af at se på klynkende kvinder og mænd uden 

rygrad.  

 

Et ungt par hånd i hånd passerer hendes bænk. De ser lykkelig ud. 

Hendes tanker skifter spor og lander på Niels. De har været kærester i tre 

år og boet sammen i de to i en dejlig fireværelses lejlighed på indre 

Østerbro. Han er jurist og fuldmægtig i Indenrigsministeriet. De mødtes 

gennem en af hendes veninder, som også er fuldmægtig, dog i 

Undervisningsministeriet. Veninden mente, at Niels og Ditte ville være 

det perfekte match. Hun havde plaget dem, om de ikke nok ville tage på 

en blind date sammen, men de havde begge to slået det hen. Ditte havde 

altid haft en aversion mod den slags og mod de typer, der brugte den. 



Hun havde foretrukket at møde sine kærester på naturlig vis, men til sidst 

havde hun alligevel indvilliget i venindens plagerier. Nok mest fordi hun 

var nysgerrig efter at se, hvem ham Niels var. 

 

Da dagen havde nærmet sig, hvor de skulle mødes på caféen Pussy 

Galores, var hun blevet mere og mere nervøs. Hvad nu hvis samtalen var 

akavet, og stemningen pinlig? Hun havde taget en pæn sommerkjole og 

diskret make-up på og havde sat sig ved et bord i hjørnet med sin røde 

Bottega Veneta taske synligt placeret på bordet. Tasken skulle signalere, at 

hun var Ditte. Det havde de aftalt. Hun følte sig næsten som en hemmelig 

agent samtidig med, at hun bad til, at gæsterne ved nabobordene ikke 

fattede mistanke til, at de var på blind date og begyndte at smuglytte til 

deres samtale. Det ville hun nemlig selv have gjort. Da Niels trådte ind ad 

døren, vidste hun med det samme, at det var ham. Han var høj og flot og 

udstrålede på en og samme tid varme og distance. Han havde straks 

spottet tasken og bevæget sig målrettet ned mod hendes bord. Heldigvis 

talte han dæmpet og spillede den indledende rolle så godt, at ingen syntes 

at bemærke dem. Hvis de gjorde, havde hun nok heller ikke bemærket 

det, for hun havde med det samme hele sin opmærksomhed rettet mod 

Niels. Hun kunne lide ham. I den grad. Både hans ydre og de ting, han 

sagde. Ligesom hende kom han fra Nordsjælland og var vokset op i trygge 

omgivelser med ikke-fraskilte forældre. Det passede hende godt. Fyre fra 

Amager og Vestegnen var totalt no-go. Håndværkere og ufaglærte var 

heller ikke lige hende, så det var klart et plus, at han var akademiker. 

Studiet havde han gennemført på normeret tid og havde straks fortsat sin 

karriere. Hun kunne ikke lade være med at tænke på, hvor tilfredse 

hendes forældre ville blive, hvis det blev ham. De havde sludret, grinet 



lidt og delt en flaske rødvin. De aftalte at mødes igen og gå i biografen 

ugen efter.  

 

Ditte skutter sig. Det er alligevel lidt koldt, når man sidder stille, men hun 

nyder som altid at genspille mødet med sin udkårne. På den anden date 

havde de holdt i hånden og givet hinanden et kort kys på munden. Niels 

var nemlig ikke frembrusende. Hverken den gang eller i dag. Nogle gange 

kan hun godt savne lidt mere vildskab. At blive taget hårdt og brutalt, 

men det er nok bare ikke hans stil, og på den anden side er hun glad for, at 

han ikke er et utilregneligt sexmonster med hang til utroskab og porno. 

Hun kan regne med ham. De er begyndt at tale om at få børn. Ditte har 

allerede besluttet navnene. Bliver det en dreng, skal han hedde Adam. Det 

navn har hun altid været vild med. Flot og enkelt. Når de får en pige, skal 

hun hedde Aida. Hun ved godt, at det er lidt specielt, men det klinger så 

smukt og har karakter af klasse og skønhed. Adam og Aida. Hun har haft 

sine navne klar, siden hun var elleve år og stadig legede med sine dukker. 

I starten var det noget, som hun fortalte vidt og bredt om. Når hun blev 

voksen, skulle hun have to børn, og de skulle hedde Adam og Aida. Men 

da hun blev lidt ældre, tog hun en beslutning om at holde det hemmeligt, 

så ingen stjal dem fra hende. Noget hun blev mindet om, da det skete for 

Charlotte i "Sex and the City". Det ville jo være intet mindre end en 

tragedie, hvis en af veninderne pludselig annoncerede, at hendes nyfødte 

skulle hedde et af Dittes navne. De kan bare lige vove på det, og i så fald 

vil det venskab være fortid. Så når samtalerne lander på børneplaner og 

alt, hvad dertil hører, er Ditte altid meget bevidst om ikke at gå 

navnevejen og bliver fjern i blikket, når emnet bevæger sig i den retning. 

Hun har ikke en gang indviet Niels i navnene endnu for tænk, hvis han 



taler over sig. Ditte ved, at hun gemmer på en skrøbelig skat, der først kan 

offentliggøres ved døbefondet, og sådan bliver det. Hun ville ønske, at 

hendes egen mor havde haft lige så god navnestil som hende selv, for hun 

har aldrig brudt sig om navnet Ditte. Det er altså hverken særlig flot eller 

unikt. Det er sådan lidt ligegyldigt, og d´et kommer hurtigt til at lyde som 

t´erne, så helheden fremstår som en rodebunke af ens lyde. Hun er faktisk 

lidt bitter på sin mor over at have trumfet det navn igennem. Det var jo 

sådan nogle navne, man valgte dengang, siger moren blot, når Ditte 

klager. Tag dog stilling selv, kvindemenneske, tænker og siger Ditte. Men 

at tage et nyt navn er udelukket. Det er simpelthen for krukket og 

selvoptaget. Hun kan slet ikke snuppe det. Det værste er dem, der går til 

de der irriterende numerologer og får et eller andet skabet eller underligt 

navn med et helt skævt antal konsonanter og så bilder sig ind, at deres liv 

vil blive lutter lagkage. Kikset og naivt og absolut ikke en kategori af 

mennesker, hun vil forveksles med. Der er en del af den type blandt 

klienterne, og hun har ærlig talt svært ved at klare synet af dem. 

 

Nå, nu skal hun altså videre. Solen er også næsten gået ned. Ditte hopper 

op på cyklen og kører i retning af Østerport Station. Hun stopper ved den 

store Irma. Der er helt pakket med både cykler og barnevogne. Hun har 

lyst til at forkæle Niels i dag. Lave et eller andet lækkert til ham. Måske en 

dessert. Han elsker tiramisú. Hun gennemgår ingredienserne i hovedet. 

De mangler espressokaffe, men ellers har de det hele. Selv ladyfingers. Det 

kan hun huske, hun så, da hun forleden gjorde rent i alle køkkenskabene. 

Perfekt. Hun vil lave en lækker tiramisú. En lækker tiramisú til sin lækre 

mand.        

 



Kapitel 4 
 

- Er der noget i vejen, skat? Du ser så træt ud. 

Ditte kigger kærligt og bekymret på Niels. Han har stadig sko og jakke på 

og må have kastet sig direkte ned i den bløde Erik Jørgensen sofa, så snart 

han er trådt ind ad døren. Hun har selv været i gang i køkkenet i en times 

tid. Heldigvis ligger hans sko ud over kanten og ikke på det hvide betræk. 

- Nej, det har bare været en travl dag på jobbet. Mange møder og  

deadlines.  

           - Kom over og læg dig hos mig. Nu kan du slappe af. 

Ditte sætter sig i sofaen. Niels lægger sit hoved i hendes skød og sukker 

dybt og forløsende. Hun nusser ham i håret. Hans tykke, brune manke. 

Hans kinder er bløde, og skægstubbene har lige den længde, hun så godt 

kan lide. Nogle gange kradser de, men det er lige omkring en dag eller to 

efter, han har barberet sig. Så skal hun passe på ikke at blive rød i ansigtet.   

- Du er så sød ved mig, skat.  

- Det fortjener du. Jeg har lavet mad til os. Vi skal have unghane i  

hvidvinssauce. 

             - Skønt. Min mesterkok.  

             - Og ved du, hvad vi skal  have bagefter?  

- Nej. 

- Tiramisú.  

- Jamen, skat. Du forkæler mig virkelig. 

Ditte lægger sin hånd ind på Niels mave, som hun forsigtigt masserer i 

runde, glidende bevægelser.   

            - Har du ellers haft nogle skøre cases i dag? 

            - Det har jeg jo altid, men også nogle sjove. Men det ene udelukker 



jo ikke det andet. Jeg havde den vildeste fantast i dag. Han var overbevist 

om at have opfundet en bil, der kunne køre på vindenergi. Noget med en 

vindmølle på taget. Jeg stod helt af. Han var vist rablende vanvittig.  

            - Det lyder sådan.  

            - Så har jeg haft en helt ung pige med anoreksi. Forfærdeligt. Hun 

var hårdt ramt. Og så en ung fyr, der netop var kommet ud af et 

kokainmisbrug. Nu havde han så bare fået angst som følgevirkning.  

            - Hvordan kan du rumme alle de skæbner og historier? 

            - Det spørger jeg også nogle gange mig selv om, men jeg brænder jo 

for det. Især hvis jeg kan rykke dem. 

Ditte flytter blidt hans hoved ned på den auberginefarvede silkepude og 

rejser sig for at gå ud i køkkenet. Hun tager det tomme vandglas på 

sofabordet med og retter på George Jensen lysestagen. Bordet er allerede 

dækket. Der mangler bare en kande vand og at blive tændt stearinlys. Og 

så skal hun da lige tage et foto af bordet til Instagram, men alt skal på 

plads først. Hun vil servere unghanen i den hjerteformede le Creuset 

gryde. Den er så fin og vil minde hendes veninder om, at hun er heldig og 

har fundet manden i sit liv. Det er der mange af dem, der ikke har. 

 

Køkkenet er centreret omkring en kogeø i krom og sort marmor. 

Spisebordet har hun bevidst holdt i mørkt træ for at bryde det mere kolde 

look. Hun elsker køkkenet, og hun elsker at lave mad til Niels, som er vild 

med hendes kreationer. Han er uden tvivl den bedste kæreste, hun har 

haft. Sød og stabil. Det var noget andet med Peter, som hun boede 

sammen med under det meste af sin studietid. Han rodede og var doven, 

og så havde han nogle irriterende venner. De skulle altid se fodbold og 

fortælle platte jokes. Hans familie var også belastende og temmelig 



prollede. Typerne der kun læser Ekstrabladet og spiser lidt for meget svin. 

Hvad havde hun dog set i ham, den drengerøv. Niels er derimod en mand 

og indeholder alt, hvad hun begærer. Hun vil ham så meget, at hun nogle 

gange bliver næsten angst for at miste ham. Når han ikke kommer hjem til 

tiden, kan hun blive helt febrilsk og tænke, at han er blevet kørt ned eller 

slået ned af en psykopat. Måske er det en af skaderne ved hendes arbejde. 

Hun hører dagligt på så mange tragedier og ulykker, at hun frygter, at de 

også kan ramme hende og dem. Sådan har hun aldrig tænkt før, og det 

skræmmer hende lidt. Hun tænder lysene og tjekker en ekstra gang, at det 

hele står, som det skal. Sådan. Tager billedet til Instagram og husker at 

tagge både sig selv og Niels i det. Hold op hvor ser det lækkert og 

overskudsagtigt ud. Hun deler det også lige på Facebook og tilføjer 

teksten ”Så er der serveret romantisk hverdagsmiddag til drømme-

manden. Livet er skønt.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 5 
 
Støvsugeren glider let og ubesværet hen over trægulvet. Brinette bevæger 

sig systematisk fremad og inspicerer hver en kvadratmeter. Det er 

desværre allerede blevet mørkt udenfor, så der kommer ikke noget 

dagslys ind i lejligheden. Til gengæld har hun tændt alt lyset. Hun går let 

foroverbøjet, så ingen nullermænd kan undslippe hendes falkeblik. Hun er 

grundig og effektiv og fuldstændig opslugt af opgaven. Da hun når til 

sofaen med den store chaiselong, lægger hun støvsugerrøret fra sig og 

rykker i et snuptag sofaen frem på gulvet. Nu kan hun afsløre, hvad der 

måtte gemme sig her. Ja, ja, tænkte man det ikke nok. Der ligger både lidt 

støv og en af Dennis´ sokker. Særlig ordentlig har han aldrig kunnet prale 

af at være. Men så er det jo godt, at hun har styr på det. Hun tager sokken 

mellem fingerspidserne, som var den pestbefængt, og leverer den sikkert i 

vasketøjskurven. Lukker låget omhyggeligt efter sig. Så er det selve 

sofaens tur. Alle puderne ryger ud på den lille altan, så hun kan komme 

helt ind i hver en krog. Hun kører forsiden af højre hånd hen over panden. 

Rykker sofaen på plads igen og dobbelttjekker, at den står snorlige. Næste 

etape er badeværelset. Først skal alt tages ned fra hylderne. Det tager sin 

tid, for hun har mange produkter. Hun får jo også de fleste gratis fra 

klinikken, selvom hun sikkert ville have shoppet dem under alle 

omstændigheder. De står på rad og række organiseret efter form, farve og 

mærke. Make-up ligger i tasker og æsker. Dennis´ side af toiletskabet er 

både mere sparsomt og rodet. Barberskummet står uden låg med snavs op 

og ned af siden, og de herreprodukter, hun har foræret ham, står mest 

ubrugte hen. Støv får de dog ikke lov at samle, for inden det måtte ske, har 

hun været der med både klud og ajax. På hans hylde ligger der også et 



spejl. Lige da hun skal til at fjerne og rengøre det, ser hun den hvide bane 

coke. Nå, for søren, ligger du der og frister? 

Brinette går målrettet ud i entréen, hvor hendes leopardmønstrede pung 

ligger og hiver en seddel frem. Ruller den til et fint, lille rør og går med 

hurtige skridt tilbage til badeværelset og spejlet. Hun sniffer banen op i 

højre næsebor i et sug, mens hun holder for det venstre. Kører så fingeren 

hen under næsen og ryster ganske kort hovedet. Hendes blik fanger 

hendes spejlbillede, og hun poserer et par gange for sig selv. Det 

platinblonde hår er skrabet tilbage fra ansigtet, så de høje kindben er 

fremhæves. Hendes gråblå øjne er store, og læberne fyldige og påført en 

tilpas mængde lipgloss. Jo, du ser sgu lækker ud, Brinette. Men et lille løft hist 

og her ville ikke være af vejen. Lidt restylane ved øjnene og måske en enkelt sprøjte 

botox i panden. Hun åbner munden, skyder tænderne frem og betragter 

dem. De har længe været lidt ødelagte, og coken gør det ikke bedre. Det 

ved hun udmærket. Men så er det jo godt, at man kan få dem fikset. Den 

blegning, hun fik for to år siden, er begyndt at falme lidt. Eller er det 

indbildning og mere-vil-have-mere fænomenet?  Nå, hun skal nok få det 

hele, som hun vil have det. Hun finder ajaxen i skabet og fylder spanden 

med varmt vand. Sjasker en ordentlig portion af flaskens indhold i. 

Hellere for meget end for lidt. Så tager hun de gule gummihandsker på, 

for alle de kemikalier kan hærge hænderne, og er der noget, der ser 

forfærdeligt ud, så er det gamle, rynkede hænder til et velplejet og ungt 

ansigt. Det afslører ligesom det hele. Hun går i gang med at skrubbe 

fliserne i brusekabinen. Brinette kan mærke kokainen i kroppen. Hjertet 

banker hurtigere, og hendes arbejdstempo er om muligt endnu hurtigere 

end før. Musik. Hun skal da klart have nogle fede beats at skrubbe til. 

Hun vælger en compilation med noget deep house på sin Spotify. Et 



album der altid får minderne frem. Minderne fra hendes storhedstid som 

stripper hos Exodus. Hun var startet med at arbejde der som sekstenårig, 

efter at hun var skredet fra moren og hendes klamme kæreste. På det 

tidspunkt boede de i Kalundborg. Moren flyttede ligeså ofte, som hun fik 

nye mænd. Brinette var godt træt af både moren, mændene og alt 

flytteriet. 

Huset de var flyttet ind i var Hennings. Han var revisor og tilknyttet som 

konsulent i det firma, moren var ansat i som receptionist. Der var både 

udestue, solarium og to carporte, men han var både selvglad og pervers. 

Han skulle altid tale om sex, når Brinette var i nærheden og lod med vilje 

døren stå på klem, når han stod og tissede. Han vaskede i øvrigt aldrig 

hænder bagefter eller slog brættet ned efter sig. Den dag hun skred, var 

han kommet med endnu en lummer kommentar kombineret med et klap i 

Brinettes røv, da hun kom ud fra badet. Det var dråben. Uden længere 

overvejelser var hun gået ind på sit værelse og havde pakket sit tøj og sin 

make-up. Svinet var heldigvis kørt på arbejde umiddelbart efter 

tilnærmelsen, så hun gik ind og rodede hans ting igennem. Tog hvad der 

lå af kontanter samt hans Rolex ur, som han heldigvis havde efterladt på 

natbordet den morgen. Så ringede hun efter en taxa, som hun tog til 

stationen. 

  

Da hun sad i toget mod København, følte hun sig både glad og lettet. Nu 

skulle hun have det sjovt. Hun kendte allerede København godt, for hun 

gik i byen derinde næsten hver weekend, nogle gange alene, hvilket ikke 

generede hende, for hun faldt altid i snak med nogen. En nat kort tid 

forinden havde hun mødt den transkønnede thai Sue, som havde været 

vildt festlig og imødekommende. Sue havde taget hende på rundtur på en 



række stripklubber. Exodus var Brinettes absolutte favorit. Hun var vild 

med den røde belysning, og at scenen var delvist guldbelagt. Ejeren af 

klubben, en italiener der hed Lorenzo, og som Sue kendte, havde givet 

dem champagne og budt dem på hendes første bane coke nogensinde. I 

provinsen var de på speed, som ofte kunne være lidt nederen bagefter. 

Champagnen, coken og den lækre Lorenzo havde vækket noget i hende. 

Måske hendes luksusgen. I al fald var hun fyr og flamme. Hun følte sig 

både feteret og hjemme i strippermiljøet. Så den dag, hvor hun var skredet 

hjemmefra, tog hun direkte ind til Exodus. Lorenzo var ude på et ærinde, 

men hun foregav skråsikkert at have en aftale med ham og bestilte en 

drink i baren. En pina colada. Der var få kunder på den tid af dagen, men 

de par mænd, der var, kredsede om hende som bier om en blomst, og 

uden at helme lod hun dem købe drinks til hende. Da Lorenzo kom, var 

hun små-snaldret, men ikke mere end at hun stadig fremstod tjekket og 

selvsikker. “Jeg søger job”, havde hun sagt. “Og jeg er med på den 

værste”, tilføjede hun, inden han nåede at svare. Hendes attitude og gode 

krop gav pote, og hun fik oven i købet et af de værelser, der lå ovenpå 

klubben, til rådighed. Her sov hun og gjorde sig lækker, og efter nogen tid 

kneppede hun også Lorenzo heroppe, når han trængte til en pause fra 

festlighederne nedenunder. 

 

Brinette fik på rekordtid stjernestatus på klubben og var især kendt for sin 

frække, stramme røv. Exodus blev hendes nye hjem. Hun forstod stadig 

ikke den dag i dag, hvorfor nogle kvinder talte om, at stripklubber 

udnyttede kvinder. Hun elskede hvert et øjeblik. Mændene flatterede 

hende, og Lorenzo forkælede hende. Udover sex og en god hyre, plejede 

han dagligt at lave en tallerken coke til hende, som han efterlod på hendes 



make-up bord. Når de var sammen, var det til gengæld altid et fast ritual, 

at han strøede coke på sin stive pik, som hun så grådigt arbejdede sig 

igennem.  

Sådan kørte det i et par år, indtil få dage efter hun var fyldt atten. Måske 

var det stofferne, der fik hende til at se lidt slidt ud, og så hjalp det jo 

heller ikke, at det væltede ind med purunge piger fra Afrika og 

Østeuropa. De var hardcore og holdt sig ikke tilbage for at få hverken 

kundernes ellers Lorenzos gunst, og derfra begyndte det at gå ned ad 

bakke for Brinette. Hendes sprudlende personlighed svandt ligesom ind, 

og da Lorenzos coke-leverancer mere blev undtagelsen end reglen, 

begyndte meget af hendes løn at gå til stoffer. Det var i denne periode, at 

hun mødte Dennis. En nat sad han i baren og hang over en øl. Han så rå 

ud med alle sine tatoveringer på armene og ryggen, men hun spottede 

også noget drenget og sårbart bag det hårde udseende. Brinette havde 

stadig sin bramfrihed intakt, og når der var noget, hun ville have, gik hun 

hæmningsløst efter det. Sådan blev det også med Dennis. De faldt i snak 

og svingede med det samme. Der var bare en eller anden uforklarlig 

forbindelse mellem dem. Han var netop kommet ud af spjældet, hvor han 

havde siddet inde for en voldsdom og skulle nu til at starte på en frisk. 

Den nat besluttede de at gøre det sammen. Han ville søge et job som 

arbejdsmand, og Brinette ville bruge et par måneder på at køre så mange 

penge ind som muligt på klubben, som så skulle bruges til en 

kosmetologuddannelse. Det var den eneste udannelse, der nogensinde 

havde sagt hende noget.  

Målet holdt hende til ilden og planen. Hun tog nu kun coke, når hun fik 

det tilbudt og lagde til gengæld hele sin løn til side. Tre måneder senere 

skred hun fra Exodus med oprejst pande og et ansigt og en røv, der igen 



placerede hende øverst i ligaen. Hun startede på den private 

kosmetologskole og fik sideløbende et vikariat i Matas. Året efter var hun 

uddannet og havde siden da haft fast job på forskellige skønhedsklinikker.  

 

Det er nu seks år siden, og hun er stadig vild med sit fag. Ikke mindst på 

grund af muligheden for hele tiden at være på forkant med nye 

skønhedskure. Dennis havde været knap så standhaftig. Jobbet som 

arbejdsmand holdt kun nogle måneder, og siden havde han skiftet mellem 

småjobs som flyttemand og chauffør kombineret med småkriminalitet. 

Han lavede tit noget for albanerne på Nørrebro. Brinette spurgte sjældent 

til detaljer, men når han kom hjem med en stor pose kontanter, vidste hun, 

at han måtte have haft gang i noget. 

 

Næsten simultant med tracket, der fader ud, ringer Brinettes mobil. Hun 

graver den frem fra Louis Vuitton tasken, som hun har fået af Dennis på 

deres femårs dag. Han havde fået den billigt for en vennetjeneste. 

Displayet viser, at det er ham, der ringer. 

- Hej, skat. Hvad laver du? 

- Jeg er ude på en opgave. Har min tøs det godt? 

- Ja, jeg har totalt rengøringstema herhjemme. Skurer og skrubber 

derudaf. 

Coken kører stadig rundt i hendes krop og øger lysten til at jappe. 

Rastløsheden gør, at hun bevæger sig hvileløst fra rum til rum og trommer 

den anden hånd mod låret. 

- Det er godt. Det kan jeg lide at høre. Men jeg er lidt busy. Og det 

bliver sgu senere end forventet.  

- Aj, hvor ærgerligt. Havde lige glædet mig til at hygge.  



- Jeg knepper dig, når jeg kommer hjem. Er nødt til at smutte.  

Hun skal til at sige noget mere, men han har allerede lagt på. Hun lægger 

telefonen på køkkenbordet. Den kunne vist også godt trænge til at blive 

sprittet af. Der skulle være mange bakterier på telefoner, har hun hørt, og 

hun renser den jævnligt. Sikkert noget de fleste overser. Ja, føj. Der findes 

mange klamme mennesker derude, og den klub er hun ikke med i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 6 
 
Solvej har spist et let måltid. Det plejer hun altid at gøre efter sin 

yogatime. Ikke for meget, ikke for lidt, men lige tilpas. På den måde er alt, 

som det plejer, men alligevel er denne aften noget så anderledes. Hun 

rejser sig fra det lille spisebord i stuen og bærer sin tallerken ud i 

køkkenet. Bagefter finder hun ”Tænk positivt fra A til Z”  og en notesbog. 

Måske kan hun finde inspiration til sin egen bog. For i aften skal det være. 

Hun vil gå i gang med at skrive. Gøre noget aktivt for at komme videre og 

ud af kommunens kløer. Men først tænder hun de to stearinlys i 

vindueskarmen. Mellem dem troner to bjergkrystaller. Det er alfa og 

omega at have to af så meget som muligt i sit hjem, hvis man vil tiltrække 

en partner. Derfor har Solvej også to natborde, to dyner og to hovedpuder. 

Det er en af de essentielle pointer i Feng Shui og skal uden tvivl indgå i 

hendes værk. For hendes bog skal indeholde praktiske tips og værktøjer, 

som læseren kan implementere i sit liv og sin hverdag. Hun bladrer lidt i 

”Tænk positivt fra A til Z”. Du bliver dine tanker, så vær bevidst om hvad du 

tænker står der med fed skrift på en af de første sider. Det er så sandt, som 

det er sagt. Det er jo derfor, hun laver indre arbejde hver eneste morgen. 

For at skille sig af med alt det negative og nedsættende og rette fokus på 

det gode og positive. Hun åbner sin notesbog. På første side står titlen på 

hendes bog ”Find din soulmate gennem spirituelt arbejde”. Det er det eneste, 

der står. Solvej husker stadig den morgen for nogle måneder siden, hvor 

titlen var kommet til hende på magisk vis. Hun havde siddet og lavet 

indre arbejde og havde tænkt på Shankara. Pludselig havde hendes indre 

stemme leveret ordene til hende. Det havde føltes så rigtigt. Så sandt. Hun 

havde straks skrevet titlen ned i notesbogen, som hun havde dedikeret til 



den selvhjælpsbog, som hun allerede vidste, at hun før eller siden måtte 

skrive. Og så holdt hun ellers kortene tæt ind til kroppen. Ingen skal stjæle 

hendes titel. Men hvem skulle hun også lige fortælle det til. Hun taler jo 

ikke rigtig med nogen. Slet ikke om den slags. Så skulle det lige være 

ekspedienten i Energistrålen. Nå, nu må hun i gang med arbejdet og sit 

bidrag til verden. Måske skal hun lave en indledning, hvor hun fortæller 

om, hvordan titlen er kommet til hende som en kærkommen vision. Men 

det kræver en forklaring om indre arbejde. Solvej skriver ”indre arbejde” 

på side to i notesbogen. Jeg må hellere starte med at skrive noget om, hvad 

det er for en størrelse, men det er bare så svært at sætte ord på. Hvad er 

det nu, jeg plejer at sige, når nogen spørger? ”Indre arbejde handler om at 

skue indad og finde sin urkraft. Tune ind til de mere intuitive og 

energetiske planer. De finere vibrationer.” Sådan, Solvej. Det går fremad og 

glem ikke, at det er en proces at skrive en bog. Rom blev heller ikke bygget på en 

dag. Måske bør hun lave lidt indre arbejde, og se om noget kommer til 

hende som den gang med titlen? Hun sætter sig over på lammeskindet. 

Tager nogle dybe vejrtrækninger og venter spændt. Der sker ingenting. 

Strålerne fra fjernsynet. Hvordan kunne hun glemme det? Dumme Solvej. 

Hun rejser sig og dækker med en elegant bevægelse hele fjernsynet med 

den lyserøde sari. Sådan. Hun sætter sig igen. Venter. Men der sker stadig 

ikke noget. Måske skulle hun tage et bad? Hun har en gang læst om en 

forfatter, der fik alle sine bedste idéer under bruseren. Det vil hun gøre.  

Solvej går ud på badeværelset. Tænder de to duftlys der står på hylden 

over vasken. Kigger sig i spejlet og fastholder sit blik ”du er en 

selvhjælpsguru”, ”du er en selvhjælpsguru”, ”du er en selvhjælpsguru”. Så er 

jorden gødet. Det handler om at tro på det, så følger resten med. Hun 

klæder sig langsomt af og lægger sit tøj på den lave skammel. Måske 



burde hun investere i en skammel mere, så der er to, eller det mon 

unødvendigt? Og hun kan nok heller ikke finde en magen til, for den er 

købt engang på et loppemarked. Hun trækker badevægten frem fra sit 

skjul under vasken og træder op på den. Treoghalvfjerds kilo. Jamen, kan 

det være rigtigt? Så har du jo taget to kilo på. Tror du det er vejen frem til at 

finde nogen som helst soulmate? Hvis du er heldig, kan du få en gammel, fed orne. 

Hun skubber brutalt badevægten tilbage under vasken og sætter sig over 

på toilettet. Hvorfor skulle hun også lige veje sig nu? Nu hvor hun var så 

inspireret. Hun tisser og skyller ud. Går tilbage til spejlet og forsøger igen 

med ”du er en selvhjælpsguru”, men nu klinger det hult. Lyder som en stor, 

fed løgn. Ligeså fed som hende selv. Hun går op i badet og tænder for 

vandet. Det føles nu alligevel rart. Måske handler det om ikke at forcere 

noget. Kommer der noget til hende, er det en gave, og gør der ikke, er det 

også i orden. Alt er præcist, som det skal være. Det kan hun huske at have 

læst i op til flere bøger. Og det er jo stadig overgivelse, der er dagens tema. 

I al fald indtil midnat. Så kan hun jo trække et nyt englekort og få et nyt 

perspektiv. Det føles trygt at vide, at hun indtil midnat ikke behøver gøre 

andet end at overgive sig til, hvad end der dukker op.  

 

Da hun igen sidder i sin stue med notesbogen, kommer der ligesom ikke 

noget. Og så med ét gør der. Den høje technobas brager igennem gulvet. 

Det kommer nede fra underboen. Til en afveksling. Solvej bander højlydt 

og rejser sig igen. Og så lige i aften. Det unge par har boet der i et par 

måneder, hvilket i den grad har kunnet høres. På skift er der højlydte 

skænderier og technomusik. Fyren er af den hårde kaliber. Tatoveringer 

fra top til tå, selv på halsen. Han er ikke typen, man vil rage uklar med, så 

Solvej har ikke klaget, men i stedet valgt ørepropper og portvin til at tage 



toppen af larmen. Hans kæreste smiler og hilser altid på trappen. Hun er 

en flot pige, men også lidt i den billige afdeling. Altid meget make-up og 

stramt tøj. Håret er også meget blond og skrabet tilbage. Men en flot krop 

det har hun. Så længe det varer. Det skal nok også gå ned ad bakke for 

hende en dag. Solvej sætter en cd på med noget tibetansk munkemessen, 

men lige meget hjælper det. Technoen vinder. Måske skulle hun overgive 

sig til et lille glas portvin og en flødebolle så. Go with the flow som man 

siger. Det er da det, hun skal. En, to, tre og hun er ude ved køleskabet. 

Hun bider toppen af flødebollen af og tygger chokoladen i småstykker. 

Kører sin tunge ned i det bløde skum, bevæger den et par omgange rundt 

dernede og skovler så meget med op, som tungen kan bære. Hun sukker 

inderligt. En gang til samme procedure. Marcipanbunden nyder hun 

sammen med et glas portvin. Nå ja, et glas mere kan vel ikke skade. Måske 

skulle hun bare få den dumme flaske udryddet, så den ikke står og frister. 

  

Fem glas og to flødeboller senere føler hun sig lidt svimmel. Musikken 

nedenunder er ellers stoppet. I dag er der åbenbart ikke fest. Hun skuler 

over til notesbogen, der ligger der og pirrer til hendes dårlige 

samvittighed. Så lad da være med at glo på mig på den måde. Hun slår hårdt 

ud efter den, men rammer ikke. Hun griber ud efter flasken. Den er tom. 

Helt tom. Der lyder et brag, da den tomme flaske splintrer mod væggen.      

 
 

 

 

 

 



Kapitel 7 
 
Bellezza ligger på hjørnet af en stille vej med pæne ejerboliger og den 

mere befærdede Nordre Frihavnsgade på Østerbro. Salonen åbner 

klokken ti, men Brinette har åbningsvagten i dag, så hun skal være der lidt 

før og gøre klar. Lave kaffe, tænde lys og den slags. Hun ruller 

frakkeærmet lidt op, så hun kan lirke sit armbåndsur frem. Det viser lidt 

over halv ti. Så har hun rigeligt med tid. Skulle hun alligevel købe en 

chokoladecroissant nede fra 7-eleven? Nej, ikke flere slappe deller tak, og 

fedtsugning er ikke et prioriteret punkt på ønskelisten endnu. Hendes 

krop er egentlig også ret flot, og sammenligner hun den med 

gennemsnitsdanskeren, ligner hun jo nærmest en model. Det er mere 

brysterne, der er på afveje. Hun retter sig per automatik op og skyder 

brystet frem, mens hun sætter nøglen i nøglehullet. Håndtaget skal altid 

lige have en lille løft opad, før låsen siger “klik”, og døren kan åbnes. 

Posten har allerede været her. I bunken af breve spotter hun det nye Se & 

Hør, som salonen abonnerer på foruden Cover og Elle. Perfekt timing. Så 

kan hun få det nyeste sladder til morgenkaffen. Hun slår alarmen fra, 

sætter kaffe over og tænder lys i samtlige kabiner og i receptionen. 

Tænder duftlysene på fadet ved siden af kasseapparatet og sætter 

computeren til. Det var hurtigt fikset. Hun lader blikket scanne hylderne 

med produkter, for at være sikker på, at der ikke er tomme huller. De 

fylder ellers løbende op, men det er vigtigt at være på forkant og at 

dobbelttjekke. Ole Henriksen, Murad og Jurlique. De står der alle sammen 

på rad og række. Kører en finger henover cremekrukkernes overflade og 

syner sin fingerspids for støv. Det gør hun tit, både hjemme og i salonen. 

Nogle gange også hos andre. Hun hader sjusk, og det gør indehaveren af 



Bellezza, Linda, heldigvis også. Brinette ved, at hun ville blive sindssyg af 

at arbejde sammen med et rodehoved. Det har hun jo faktisk været udsat 

for på den forrige salon, hvor pigerne glemte at sætte låg på produkterne, 

og der lå brugte håndklæder over det hele. Føj, hvor var det klamt, og det 

holder da bare slet ikke at repræsentere skønhed og så være et svin. Nej, 

her er det anderledes, og indtil videre et af de bedste job, hun har haft. 

Brinette snupper Se & Hør. Kaffemaskinen kører stadig, så hun sætter sig i 

stedet til rette i salonens lille loungeområde. “Helle på botox” er 

hovedoverskriften. Der er to fotos af den socialdemokratiske statsminister, 

et før og et efter. Ja, selvfølgelig har hun fået botox. Hun har da råd til det, 

så hvem ville ikke gøre det? Før-billedet viser en rynket pande, hvorimod 

den selv samme Helles pande er glat som en barnenumse på det andet 

foto. Brinette bladrer hurtigt forbi de første par sider i bladet og finder 

artiklen, der er placeret på en af de første dobbeltsider. Ja, der er ingen 

tvivl. Den pande er fyldt med botox. Til gengæld ser halsen ikke så godt 

ud. Pas på med at glemme halsen. Det siger hun altid til sine kunder, for 

de fleste sjusker og overser halsen, både når de renser hud og lægger 

cremer på. En ansigtsbehandling går helt ned til brystet, ellers er den kun 

gjort halvt. Brinette nærlæser boksen, hvor en læge, der har udført mere 

end femogtyvetusind kosmetiske operationer, udtaler sig om sagen. Det er 

da et godt tegn, at han har haft så mange kunder. Hun glæder sig til, det 

er hendes tur. Kigger sig i spejlet og kører pege- og langfinger henover 

den mest fremtrædende rynke, der har lagt sig henover det højre øjenlåg. 

Man skal stadig helt tæt på for at se den, men det er bedre at tage dem i 

opløbet, og hvorfor vente når der er noget, man vil have? Det har hun 

aldrig fattet. Folk der snakker og snakker uden at rykke. Hun sætter 

bladet tilbage i magasinholderen sammen med de sidste par ugers Se & 



Hør. Fire uger tilbage i tiden, det er, hvad de får af levetid, så skal de ud. 

Gammel sladder er ligeså kikset som sidste sæsons top-trend eller 

sommerhit. Hun kører begge hænder gennem den del af håret, som skal 

sidde skrabet tilbage, tager en kaffe med et skvat minimælk og to 

sødetabletter og logger på nettet. Hun søger på lægen fra artiklen, som 

popper op i en række af resultaterne, finder klinikkens telefonnummer og 

ringer op.    

 

- Christian Guldborgs klinik, du taler med Astrid, lyder det 

kvidrende og umådeligt høfligt fra en svensktalende kvinde.  

- Hej, du taler med Brinette, svarer hun næsten ligeså friskt. Den 

flade danske accent gør det dog ikke muligt at komme op i et nært så højt 

leje. Det er garanteret en af årsagerne til, at svenskerne vælter ind over de 

danske grænser og snupper alle servicejob, tænker hun. Men de er altså 

også meget gode til det. Man kan snart ikke gå ind i en butik i København 

uden at møde en svensker bag skranken. Brinette fatter ikke altid, hvad de 

siger, men hun prøver da i det mindste. Dennis derimod er tit vildt grov 

og reagerer per automatik med et “og hvad hedder det på dansk?” Det er 

nu også lidt sjovt, for de bliver ofte helt forvirrede og pinlige og forsøger 

langsomt og drævende at gengive samme sætning, som var de til 

vinsmagning og skulle i berøring med hvert eneste strejf af smag og 

aroma. Det er til gengæld pinligt, når det er en perker bag disken. Så 

nægter han at lade sig betjene af dem. Så plejer Brinette at tage over og 

glatte ud med lidt ekstra venlighed. Der er nu ikke noget at glatte ud nu 

eller problemer med at forstå svenskeren i den anden enden af røret.  

- Jeg ringer for at høre, om jeg kan booke en forundersøgelse til en 

botoxbehandling? 



- Ja, så fint da. Det kan sagtens lade sig gøre. Har du været her før? 

- Nej, det er første gang. Men jeg er kosmetolog og ved meget om 

emnet, tilføjer  hun. 

- Åh, så fint. Det er altid godt at være forberedt, men en 

botoxbehandling er jo et lille indgreb, så Christian Guldborg laver altid 

samme forundersøgelse og samtale med patienterne. Han er meget dygtig 

og anerkendt. 

- Ja, det kan jeg forstå. Læste lige om ham i Se & Hør. 

Hun ler kort. Der høres svagt et par klik fra tastaturet og så den 

professionelle høflighed fra før. 

- Så heldig du er. Vi har fået et afbud til dagens første tid i morgen 

klokken ni. Hvad siger du til den? Ellers er der mere end tre uger til, der 

er en ledig tid. 

- Den snupper jeg. Møder først klokken ti på arbejdet, så det er vel 

tid nok? 

- Du skal sætte en halv time af til konsultationen, så hvis du kan nå 

frem på jobbet på en halv time, er der ingen problemer.  

- Det kan jeg sagtens. Tak. 

- Jamen så ses vi i morgen. Ha en smuk dag. 

 

Brinette slukker telefonen. I morgen skal hun til sit første møde med 

botox-verdenen. Nu starter en ny fase. Død over rynkerne og 

alderdommens onde indtog. Brinette skænker sig en halv kop kaffe mere. 

Uret viser ti minutter i ti. Så kan hun godt nå en smøg. Hun finder en 

Prince light frem fra tasken og stiller sig med hovedet ud af døren. Resten 

af kroppen bliver indenfor i varmen. Efter en halv smøg skodder hun den 

og kaster den ud på vejen. Lukker døren og skutter sig. Kulden får godt 



nok overtaget på bare en smøgs tid. Hun griber ud efter den hvide kittel, 

der tilhører hende, i håb om at den kan give lidt ekstra varme. Børster 

tænder og vasker hænder. Så går døren op. Det er Linda. 

 

- Godmorgen Brinette. Hold da op, hvor kulden bider i dag.  

- Ja, vi bor i det forkerte land. 

- Det må man sige. Man burde være i Thailand lige nu. 

Linda tager sin pels af. Det er en kort, og meget chik, grå mink med gråt 

slangeskind langs siden, der giver den et sikkert twist af unik 

eksklusivitet. Den er fantastisk, synes Brinette. Hun får altid lyst til at røre 

og ae den og ikke mindst eje den. Linda har fået den i bryllupsdagsgave af 

sin mand Søren. Han er en hotshot indenfor konsulentbranchen, tjener 

masser af penge og arbejder som en hest. Det firma han er ansat i, er et af 

de mest eftertragtede på verdensplan, har Linda ofte understreget. 

Brinette har ikke helt forstået, hvad jobbet indebærer andet end, det er 

noget med forretningsstrategier for internationale virksomheder. Han 

rejser mere, end han er på kontoret, og i ugedagene kommer han kun hjem 

for at sove. Til gengæld har firmaet en politik om, at weekenderne skal 

helliges til at lade op og holde hundrede procent fri. Det er direkte mod 

deres politik at arbejde i weekenden. Et totalt no-go, som Linda siger. 

Ordningen passer hende perfekt. I ugens løb kan hun passe klinikken og 

deres toårige datter, og i weekenden er de enten alle tre sammen, eller de 

to er på weekend i en af Europas storbyer. Det er mest noget, Linda får 

indført, for Søren rejser jo så meget i hverdagen, at han egentlig ikke orker 

flere lufthavne og hoteller. Brinette synes altid, at de har lavet et eller 

andet lækkert og luksuriøst. Og det er ikke kun i weekenden, at der 



bruges penge. Linda er blevet udstyret med et kreditkort og køber alt, 

hvad hun ønsker.  

I dag har hun sit seneste køb på, et par sorte ridestøvler fra Chanel. Hun 

stiller dem i personalerummet, hvor hun også hænger pelsen, skifter til et 

par lækre sneakers og tager kitlen på. 

- Gider du ikke lige tjekke, hvem min første kunde er? råber hun fra 

baglokalet. Hendes stemme vidner om godt humør og overskud. Det har 

hun næsten hver dag.  

- Jo. Helt sikkert. 

Brinette logger ind i kalenderen. Dobbelttjekker også lige sin egen dag, 

selvom hun vist godt kan huske den. Hendes første kunde er ny, dernæst 

kommer Thomas, som har gået hos hende, siden hun startede i klinikken. 

Han ved næsten ligeså meget om hudpleje, som hun selv gør, og er et 

bevis på, at det betaler sig at pleje huden kontinuerligt og konsekvent med 

gode produkter. Så kommer en af mødrene. Dem er der mange af på 

Østerbro. De plejer at få babyen passet et par timer, så de kan blive 

forkælet. Ofte starter de, fordi de har fået et gavekort og så hænger de ved. 

Efter frokost har hun tre kunder mere. Endnu en ny, så en ung 

teenagepige med acneproblemer og til sidst en fyr mere, der kommer 

noget ustabilt, sikkert fordi kæresten synes, at han skal. Han falder altid i 

søvn og køber aldrig nogle af de produkter, hun ihærdigt forsøger at 

sælge ham. Lindas dag er også booket op, men hun går allerede klokken 

tre i dag. To dage om ugen henter hun datteren selv. Det har hun insisteret 

på. Ellers er det deres au-pair, der henter. 

- Lisa er din første kunde. Er det ikke hende med de gule tænder? 



- Åh jo. Hun burde virkelig få en tandplejning, griner Linda, i det 

hun kommer tilbage ind i salonen rettende på kittel og hår. Hendes egne 

tænder er kridhvide. 

- Ja, hun ligner jo næsten dronningen.         

- Nemlig. Og hun af alle skulle altså virkelig se at få bleget bisserne. 

Det burde hun da have råd til. 

- Ja, hun er altså Danmarks skræmmebillede, hvad tandsæt angår. 

De griner højt og kigger på hinanden med det indforståede glimt i øjet. 

Når der er kunder i butikken, kan det udveksles helt diskret, som to 

undercover agenter i hemmelig kommunikation. De er begge to rappe i 

replikken og kan være grove i kæften, Brinette måske en snert mere, men 

Linda har det i sig og er slet ikke snobbet, selvom hun lever som en 

rigmandsfrue. Hun er oprindeligt fra Rødovre, så hun kender til den 

hårdere jargon, men er samtidig ekspert i at tone den ned på de rette 

tidspunkter. På det punkt fører Linda over Brinette.  

 

Døren går op og Brinettes nye kunde træder ind. En ung pige et sted i 

trediverne, vil hun skyde hende til. Hun er iført en kønsløs grå uldfrakke 

sat sammen med et blomstret Marimekko tørklæde tiltænkt til at peppe 

frakken op, men det giver hende blot et lidt konet look.  

- Hej, du må være Britt. 

- Hej. 

Tæt på ser hun da meget sød ud, selvom tøjet stadig forstyrrer det 

samlede indtryk. Det fine ansigt er lidt hærget af vind og vejr. Hun bruger 

vist ikke serum og olier. Det kommer hun til.  

- Ja, jeg hedder Brinette. Det er mig, du skal forkæles af i dag. 



Hun griner lidt genert, som om hun ikke er vant til at komme på 

skønheds-klinikker og blive forkælet. 

- Ja og vi hedder jo næsten det samme. Britt og Brinette. 

 - Nå, ja, griner Brinette, men tænker sit. Brinette er da meget mere 

specielt end Britt. Britt er så kort og kedeligt. Lidt ligesom kunden. 

Brinette fik sit navn, fordi hende forældre, og især faren, syntes hun skulle 

have et fransk navn. Faderen var kok og havde planer om, at den lille 

familie skulle flytte til den franske riviera og åbne et bed and breakfast, 

eller auberge som hendes mor altid siger. Men faderen var ikke helt til at 

regne med og drak en del, så planerne blev hele tiden udskudt. Og så en 

dag var han skredet med en af tjenerne på den restaurant, hvor han var 

køkkenchef. En purung tøs, havde hendes mor senere fortalt hende. 

Brinette var kun to år og husker ingenting. Heller ikke om faderen, som 

hun aldrig har mødt siden. Hendes mor var kortvarigt i krise over at blive 

ladt i stikken, men ikke mere end at hun et par måneder efter havde mødt 

bilforhandleren Flemming. Han var skide-irriterende, husker Brinette. 

Han bad hende altid holde kæft og gå ind på det lille kammer, der var 

hendes værelse. Nogle gange har hun fantaseret om at opsøge og møde 

sin far, men det er kun blevet til et par forsøg på Google. Der er bare 

mange danskere, der hedder Kim Markussen. Markussen. Det var nok det 

eneste, der lige nu forbandt hende med faderen. Hun havde nemlig 

beholdt hans efternavn og hedder Brinette Markussen. Det lyder bedre 

end moderens Madsen. 
 

 

 

 



Kapitel 8 
 

- Godmorgen alle sammen. Find jer en plads ved en ledig 

computer, så vi kan komme i gang. Men I skal ikke logge jer på endnu. 

Først har jeg nogle  

punkter, vi skal gennemgå. 

Kommunens underviser taler højt og artikuleret og gentager sin 

meddelelse, hver gang en ny borger kommer ind i lokalet. Der er plads til 

omkring tredive personer ved de opstillede computere. Han står for enden 

af lokalet foran et hvidt lærred. Han er omkring de fyrre. Pæn med mørke 

jeans, en blå skjorte og en grå cardigan i god kvalitet. Han smiler til sine 

tilhørere og til dem, der bare sidder surt og hænger. Han virker 

imødekommende, men også målrettet og bestemt, tænker Solvej. Hun har 

lidt hovedpine i dag. Portvinsflasken var blevet åbnet, og inden aftenen 

var omme, var den kun halvfuld. Det samme var pakken med flødeboller. 

Måske er det derfor bukserne strammer sådan i taljen.  

- Så, nu går vi altså i gang. Vi har en række punkter, vi skal 

igennem. Og lad være med at tænde for computerne, men kig herop. 

Det er en blandet skare. Aldersmæssigt spreder de sig fra start tyverne til 

pensionsalderen. Der er også en del udlændinge. Solvej har spottet 

fugleungen fra forleden. Han har selvfølgelig sat sig helt bagerst i lokalet 

og sidder dér og klamrer sig til en colaflaske, som var det hans kæreste eje. 

Han har igen den alt for store jakke på. Hun har nu lidt ondt af ham. 

 - Så lad os da komme i gang. Det kan godt være, at du har hele 

dagen, men der er nogen, der har vigtigere ting på programmet end at 

sidde her og glo, råber en mand.   

Solvej kan også genkende ham. Det er Karl Smart typen, som hun også så 



forleden foran jobcentret stå og ryge i nærheden af fugleungen. Typisk. 

Han er åbenbart for fin til at være her sammen med os andre. Men for fin 

til at have dårlige manérer, det er han tydeligvis ikke. Godt hun ikke er 

underviser og står for skud fra sådan en type som ham. Underviseren 

synes derimod ikke at lade sig påvirke af det. 

- Godt. Velkommen. Lad mig allerførst ridse dagens program op. 

Jeg vil i den første time gennemgå CV´ets opbygning. Dernæst har I en 

kort pause, og efter pausen skal I arbejde individuelt med jeres eget CV. 

Inden I går hjem skal jeg have tjekket og godkendt det, I har lavet. De, der 

har lyst, kan også få taget et foto til jeres CV. Men det er helt frivilligt. 

            - Jeg skal fandeme ikke have noget foto. Ingen arbejdsgiver skal 

dømme mig på mit udseende, kommer det brovtent fra en ældre 

håndværkertype. 

            - Hør hvad jeg siger. Det er frivilligt. Et tilbud til dem der gerne vil 

have et foto. I nogle brancher kan det være en fordel. Indenfor 

butiksområdet for eksempel. 

            - Utroligt hvad man skal udsættes for. Hvad bliver det næste? At 

jeg skal aflevere en blodprøve. 

            - Jeg vil da gerne have taget et foto. Jeg vil også gerne have to, hvis 

du ikke vil have dit, bryder en ung pige ind. – Et portræt og et kropsfoto. 

Hun har en flirtende facon, som åbenbart virker på den ældre 

håndværker, der stopper sin kværuleren. Underviseren fortsætter sin 

gennemgang. 

- Mange af jer har allerede et CV på Jobnet, og det kan sagtens 

bruges som inspiration. Men her i kommunen har vi besluttet, at I også 

skal have et mere personligt kompetence CV, som I kan sende med jeres 

ansøgninger eller aflevere uopfordret. De af jer, som måske lige pt. er 



sygemeldte, har vi inviteret alligevel, så I får gjort noget af forarbejdet, til I 

forhåbentlig bliver klar igen.  

           - Jeg bliver ikke klar igen. Jeg går i dialyse tre gange om ugen, og 

det skal jeg resten af mit liv, bryder en dame ind.  

Underviseren holder en kort pause. Ser ud til at tænke før han svarer. 

- Jeg kender selvfølgelig ikke din specifikke sag, men som  

førtidspensionist må man jo godt arbejde nogle timer ved siden af sin 

pension. Det kan jo være, du vil benytte dig af det en dag, og så er det jo 

brugbart at have et CV. 

            - I min branche bruger man ikke CV. Det er networking og 

forbindelser det hele. At komme med et CV ville være totalt til grin. 

Det er igen Karl Smart, der er på banen. Kunne han da ikke snart holde 

mund. Solvej bryder sig vitterlig ikke om hans slags. Dominerende, 

aggressiv og arrogant. I hendes gymnasietid var der en del af dem. De 

skænkede hende aldrig så meget som et blik og troede, at de ejede hele 

skolen, og at verden bare ventede på, at de skulle ud og erobre den. 

- Så må du jo lade være med at bruge det. Men du har mødepligt her i 

dag, og så kan du jo gå ud og netværke bagefter.    

Godt svar. Der fik han den. Ham underviseren er ikke helt tosset. Hun 

kigger rundt i lokalet for at se, om de andre er ligeså begejstrede for 

mundkurven. De fleste sidder bare og stirrer ud i luften. Den unge pige, 

der gerne vil fotograferes sidder og filer negle. De er lakeret pink og 

matcher den top, hun har på inden under sin hættetrøje. Hendes hår er 

blondt, men det er vist ikke ægte. Der er sikkert mange mænd, der gerne 

vil i bukserne på hende. Underviseren går i gang med at gennemgå noget 

med opsætning af de forskellige kategorier og vigtigheden af, at det ser 



overskueligt og ordentligt ud. Det er begrænset, hvor mange kategorier 

Solvejs CV kan indeholde.  

- Og husk at dobbelttjekke stavning. Det ser altså bare sjusket ud 

med stavefejl og efterlader et dårligt indtryk hos en potentiel arbejdsgiver.   

 - Skal vi skrive vores alder på? spørger den samme fyr. 

Alder. Solvej bryder sig ikke om at skrive, at hun næsten er halvtreds år. 

Overgangsalder og rynker. Det er det første, en arbejdsgiver vil forbinde 

det med. Det er hun sikker på. Med ganske få undtagelser måske. I 

yogacentret og i Energistrålen ser de på menneskets sjæl, men ellers 

kender hun udmærket tendensen ude omkring. Så er det lige meget, hvad 

man har med sig af erfaring. Den blonde tøs med de pink negle ville 

komme foran i køen næsten hvor som helst. 

- Alder, ja det er et af de klassiske spørgsmål. Jeg ville skrive det på 

under personlige data. Det er bare meget rart at vide, om det er en 

tyveårig eller en tresårig, der henvender sig. Til gengæld ville jeg ikke 

nævne alder i selve ansøgningen. På den måde står det der uden at være 

fremhævet som det mest væsentlige. Godt, nu er der et kvarters pause, og 

så skal I i gang med dagens arbejde. 

Stolene skramler, og deltagerne bevæger sig uden for. Der er kø ved  

kaffeautomaten. Flere har gang i deres mobiltelefoner, mens andre går 

udenfor for at ryge. Solvej vil trække lidt luft og vælger at gå en tur ned ad 

vejen. Hun orker ikke at tale med nogle af rygerne udenfor. Det er 

overskyet, og der blæser en hård vind. Der er mange biler og cykler på 

gaden. Et ungt par kommer cyklende og stopper henne ved jobcentrets 

personaleindgang, der ligger lige rundt om hjørnet fra borger-

modtagelsen. Solvej synes, at hun har set kvinden før. Åh jo, det er jo 

hende den frygtelige Ditte. Sagsbehandleren. Hun stopper instinktivt op 



og kigger væk, men Ditte ser ingenting. Hun har alt for travlt med at 

kramme og kysse den mand, hun er sammen med. Ja selvfølgelig har hun 

en kæreste. Hun har sikkert det hele. Job, mand, barn. Og så kan hun 

sidde og hundse rundt med borgerne og tale om aktivering, og jeg skal 

komme efter dig. Dumme tøs. Han ser ellers flot ud hendes mand. Høj og 

slank og tykt, brunt hår. Hans ansigt er symmetrisk med høje kindben. 

Flot i tøjet. Solvej vender rundt på hælen. Hun vil ikke se på det. Hvorfor 

er der nogen, der har det hele og andre som hende selv, der har trukket 

nitten i livet? Hun småløber tilbage til den anden indgang og skynder sig 

ud på toilettet. Låser døren og sætter sig på brættet. Og så begynder 

tårerne at komme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 9 
 

Niels kører ikke den direkte vej til Ministeriet. Han drejer i stedet ned ad 

et par sideveje og ender på Vesterbro. Parkerer cyklen et par husblokke 

væk. Låser den og kigger sig hurtigt omkring. Der er fri bane. Kun en 

ældre dame med en lille hund står med ryggen til ham, mens hunden 

tisser. En enkelt bil er netop passeret. Han går målrettet hen til 

kælderlokalet med den sorte jerndør. Hjertet banker. Han ringer på og går 

ind, så snart han hører det velkendte klik. Der møder ham en tung lugt af 

mandesved, gummi og poppers. Der er sjældent mange besøgende på 

denne tid af dagen, men det er oftest på dette tidspunkt, at han har 

mulighed for at smutte forbi. Selvom han gang på gang har lovet sig selv, 

at nu er det allersidste gang, er det som om, han er fjernstyret og ender her 

alligevel. Lige nu kan han kun tænke på en ting, og det er hans dunkende 

pik og på, hvem der mon sidder klar i et af de mørke rum. Han betaler. 

Manden bag skranken kigger halvlummert på ham. Niels skynder sig ud i 

omklædningsrummet og tager tøjet af. Sørger for at skjorten ikke krøller, 

og at slipset foldes pænt. Han har netop været i bad derhjemme, så binder 

blot det udleverede håndklæde om sig uden at bade først. Konturen fra 

hans stive pik ses gennem frottéstoffet. Den er ekstra stor i dag, synes han. 

Trængende og næsten ved at sprænges.  

Han åbner døren til saunaen. Her er helt mørkt, men han kan svagt skimte 

konturen af to skikkelser, der sidder på hver deres bænk. Døren lukker i. 

Spændingen stiger. Han sætter sig i det tredje hjørne, løsner for 

håndklædet og tager pikken i hånden. Langsomt vænner hans øjne sig til 

mørket, og han kan se de to mænd lidt bedre. Den ene fyr er ældre. For 

gammel til at han tænder på ham. Den anden er udlænding. Behåret og 



muskuløs. Han har også listet håndklædet af og spreder selvbevidst sine 

ben noget mere, mens han kigger i retning af Niels. Måske er der bonus. 

Niels rejser sig og slentrer hen mod døren igen og sender den 

udenlandske mand et hårdt og inviterende blik, inden han forlader 

saunaen. Bevæger sig langsomt ned ad den mørke gang og hører samtidig, 

døren til saunaen gå op igen. Nu starter spillet. Han kan høre højlydt 

stønnen og hård pumpende musik fra det næste rum. Han går derind. På 

storskærmen kører en pornofilm. Tre sorte fyre er i gang med på skift at 

kneppe en ung fyr, der på en gang både vrider sig og jamrer højlydt. 

Foran skærmen står to læderstole, og bagerst i rummet er der en bænk 

med læderbetræk. Han vælger stolen. Den har armlæn og en 

vippefunktion. Han fjerner håndklædet helt, så pikken lægger sig 

skulpturelt og til frit udsyn op af hans mave.  Han spænder lidt i 

musklerne. Jo, han er stadig veltrænet. Gode mavemuskler. Den 

udenlandske fyr kommer ind i rummet og sætter sig i den anden 

læderstol. Her er lidt lysere end i saunaen, så nu kan han se, at fyren nok 

er på hans egen alder. Måske pakistaner. Han kører sin hånd op og ned i 

hurtige bevægelser og spiller den af, mens han skiftevis kigger på Niels og 

de pumpende fyre på lærredet. Så rejser han sig resolut og kommer over 

til Niels´ stol. 

 - Slik min pik, siger han på gebrokkent dansk og tager fat om Niels 

nakke og presser sin pik mod hans læber. Niels adlyder ordren og tager 

godt fat i sin egen, mens han arbejder sig ned om skaftet af fyrens pik. Den 

er stor og i den tykke ende af skalaen. Smager allerede lidt salt. De 

kommer næsten samtidigt. Niels udover gulvet i lange, stødvise sprøjt. 

Han når lige at få fyrens dunkende pik ud af munden, så den varme sæd 



løber ned langs hans hals. Uden at sige noget tager de deres håndklæder 

og går hurtigt hver til sit.  

 

I badet vasker Niels sig grundigt med sæbe. Nu vil han bare ud herfra 

hurtigst muligt. Glemme han har været her og fortsætte sin dag. Han iler 

mod sin parkerede cykel og videre mod Ministeriet.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 10 
 
Da Brinette forlader klinikken, har mørket allerede lagt sig som et tungt 

tæppe over byen. Ovenpå en hel dag i den mørke kabine uden vinduer 

føles denne tid på året endnu mere som evige nætter uden ende. Godt at 

hun ikke har tendens til vinterdepression. Det har været en god dag, og 

hun har solgt godt. Den sidste kunde havde købt et helt kurforløb med 

ugentlige diamantslibninger og frugtsyrebehandlinger. Hun så ellers 

allerede velplejet ud og gik tydeligvis op i sin hud, så mon ikke der var 

basis for en langtidsholdbar kunde. Men overraskende at hun var 

sagsbehandler i en kommune. Hun lignede slet ikke sådan en. Var det ikke 

mest sådan nogle tørre typer med briller og kort hår eller overvægtige 

kvinder med hang til wienerbrød og kaffepauser? Brinette har heldigvis 

aldrig haft brug for at tale med en sagsbehandler. Har hun haft et 

problem, har hun løst det selv modsat flere af hendes tidligere 

skolekammerater, der i tide og utide skulle op på kommunen og tigge om 

hjælp til både det ene og andet. Hjælp til tandlægeregning, boligstøtte og 

hvad det nu ellers hedder alt sammen. 

Hun skynder sig og går målrettet op til Trianglen, hvor hun kan hoppe på 

en bus mod Vanløse, hvor de har boet i de sidste par måneder. Før boede 

de i en fremleje i Sydhavnen. Der skal købes ind og laves mad, inden 

Dennis kommer hjem. Nu håber hun bare, at han ikke kommer væltende 

alt for sent, og at de kan have lidt aften sammen og en hyggelig middag. 

Hun har lyst til kød i dag. Kød, kartofler og sovs. Måske krebinetter? Ja, 

det skal det være. Krebinetter med kartofler, paprikasovs og asier. Dennis 

gider ikke at drikke vin. Han vil have guldøl, men hun plejer selv at tage 

lidt rødvin. Til hverdag kun et enkelt eller to glas. I weekenden er alt 



tilladt, og en af de fede ting ved jobbet hos Linda er, at klinikken har fast 

lukkedag om mandagen. Så er der god tid til at komme sig, hvis de har 

festet lidt for hårdt om lørdagen. Det er rart med to dage i træk. Søndag 

kan hun ligge brak med burgere, serier og søndagssex. Mandag kan hun 

så bruge på genoplivning og plejer at gå i spa eller til træning og lave sine 

egne ansigtskure derhjemme. Om tirsdagen kan man næsten ikke se på 

hende, at hun har givet den gas i weekenden.  

 

Ved busstoppestedet står der en del mennesker og venter. Hun hader 

proppede busser, men så længe hun ikke er tvunget til stå ved siden af en 

eller anden klammert, der stinker, så overlever hun. Det sker desværre lidt 

for ofte, at hun ender for tæt på en, som lugter, men der er åbenbart 

mange mennesker i dette land, der har dårlig hygiejne. Der er godt nok 

også mange fede mennesker. Bare her ved busstoppestedet kan hun tælle 

mindst ti, som kunne trænge til en fedtsugning. Ham til venstre for hende 

ligner et flæskebjerg og er helt svedig i det opsvulmede ansigt. Flagerne af 

pigmentforandring i hans plettede skægvækst ligner mest af alt en dårlig 

kopi af et verdenskort. Øjnene er helt fedtede med klumper af enten søvn 

eller betændelse, og hans læber er sprukne med op til flere væskende 

forkølelsessår. Føj! 

Bussen ankommer og blinker ind til siden. Der spreder sig en glubsk uro i 

flokken af ventende, der alle tager tilløb til at komme med bussen. 

Flæskebjerget møver sig lige ind foran Brinette prustende som en 

dampmaskine, men hun møver igen og har heldigvis tasken som våben. 

Hun kommer netop med som en af de sidste, lige inden chaufføren 

manisk lukker dørene i et forsøg på at holde masserne ude. En dame må 

hive sin taske, som sidder i klemme i døren, med ind. Hun presser sig op 



mod Brinette. Hendes parfume er blandet med gammel sved. Brinette 

forsøger at holde vejret og puster indimellem lidt luft ud af næsen uden at 

sniffe ind. Det har hun opøvet sig i, siden hun var barn, for hun har altid 

haft en udviklet lugtesans, både for dufte, lugte og stank. Sporkatten blev 

hun kaldt af sin mor, da hun var lille, for hun kunne bedre lide katte end 

hunde.  

 

Et kvarters tid senere står hun af bussen og går i Netto. Lige så meget som 

hun afskyr at køre i bus, lige så meget elsker hun at købe ind. At suse 

rundt mellem rækkerne af varer og tilbud og vælge lige præcis det, de 

mangler i husholdningen, giver hende et særligt kick, og hun er ekspert i 

at lave indkøbslister, hvor varegrupperne matcher sektionerne i 

supermarkedet. Derudover er hun en ørn til at placere varerne på en måde 

på båndet, så de kan pakkes med den rette fordeling af tunge og lette 

varer, uden at noget bliver mast. I dag er indkøbslisten ikke så lang og 

kører derfor som et mantra i Brinettes hoved. Kartofler, fløde, hakket 

svinekød, asier og rødvin. Hun ved, at køleskab og skabe derhjemme er 

udstyret med alle nødvendige dagligvarer samt det løse og det lækre. Hun 

er igennem butikken i løbet af max fem minutter og stiller sig i køen. 

Benytter ventetiden til at sende Dennis en sms. Hvad tid er du hjemme? 

Maden kan være klar om en times tid. Kys. 

Dennis arbejder på en byggeplads for tiden. Det er kun et midlertidigt job, 

men til en god hyre. Det faste job betyder, at han er mere til at regne med 

og ikke har gang i for meget af det fordækte. Han har forandret sig en del 

på de år, hun har kendt ham, selvom hun må indrømme, at hun også faldt 

for hans rå og kriminelle side. Det giver ham kant og sexethed og lidt 



ekstra spænding i hverdagen. Men hun frygter også,  at han skal ryge ind 

igen, så det skal bare holdes på et vist niveau.   

Idet hun kører dankortet igennem, vibrerer hans svar ind. Hun tjekker det 

umiddelbart efter at have stillet sig lidt væk fra kassen og de fortravlede 

mennesker uden velordnede systemer og indkøbsfokus. På vej, står der 

blot.  

 

- Hej, lyder det højt fra entréen næsten samtidig med, at døren 

smækker hårdt i på den genkendelige måde. 

- Hej skatter. 

Brinette tørrer hænderne i forklædet og vender sig om mod Dennis. Han 

giver hende et kys på munden og et klap bagi. Lader hånden blive i et fast 

tag om ballen. 

- Nå, hvordan har min tøs det i dag? 

Han virker heldigvis ovenpå. Brinette svarer med et tilfredst suk og lader 

sin hånd glide ind under hans hvide, slidte T-shirt, der har en tilpas stor 

udskæring til, at man kan skimte hans behårede brystkasse. Dennis er 

omkring et hoved højere end hende, har brede skuldre og en muskuløs 

overkrop. Hele hans ryg er dækket af en stor tatovering, som han løbende 

får lagt nye farver og detaljer på. Senest har han fået den udvidet til at 

køre op langs siden ad halsen, så den nu ender oppe under højre øre. 

Håret er shavet helt kort. Hans pande er bred og øjenbrynene kraftige og 

næsten sammengroede. De blå øjne har et intenst og hårdt udtryk, der kan 

gøre hende både urolig og liderlig. For hun ved, at der ikke er langt 

mellem vredesudbrud og stiv pik. Sådan har han altid været, og hun ved 

at om nogen, er det hende, der både kan tale ham ned og tilfredsstille 

ham. Hun kigger op på ham og lægger en hånd på hans kind. Hans 



skægvækst er modsat den frodige kropsbehåring meget sparsom, og han 

er typen, der ser fjollet ud med skæg. Derfor er han nødt til at fjerne hele 

den tilfældige hårvækst dagligt, og det glatbarberede ansigt giver ham et 

mere drenget udtryk. Til Dennis store tilfredshed har han til gengæld et 

perfekt ar under det højre øje fra et knivstik, som han fik i fængslet.   

- Hvad står menuen så på? Jeg er røvsulten. 

Han smiler til hende. På trods af intens rygning af både joints, smøger og 

masser af kaffe, er hans tænder overraskende hvide og flotte.  

- Krebinetter med paprikasauce. Almost done. Vil du have en 

guldøl? 

- Jep. 

Hun åbner køleskabet og stritter bevidst lidt ekstra med røven, i det hun 

bøjer sig frem efter en af køleskabets kolde øl.  

- Mm, jeg får sgu helt lyst til at kneppe dig.  

Han tager fat om hendes talje med begge hænder og gnubber sit underliv 

mod hende. Hun giver igen med et par roterende bevægelser og liderlig 

stønnen. 

- Ja, det må blive desserten. Jeg skal lige have styr på krebinetterne 

og saucen. 

Hun drejer rundt, griber ud efter oplukkeren og åbner øllen. 

- Her. 

Dennis tager en lang slurk og sætter hårdt flasken i bordet. Sætter sig og 

finder sin cigaretpakke i lommen. 

- Ah for satan. Jeg har sgu glemt at købe smøger. Der er kun en 

tilbage. Jeg smutter lige i kiosken. 

- OK, men skynd dig. Maden står på bordet om fem minutter. 



Han tænder den sidste smøg og rejser sig. Da døren smækker, er Brinnette 

allerede ved at hælde vandet fra kartoflerne. 

- Vi ses om lidt, råber han. 

 

Da der er gået ti minutter, begynder hun er blive rastløs og urolig. Hvor 

bliver han af? Kiosken er lige uden for opgangen, og man kan være tilbage 

på under fem minutter, medmindre der er en eller anden snøvlende 

alkoholiker i køen foran en. Hun slukker for sovsen. Den må ikke blive 

helt klæg og grødagtig. Hun kigger på uret igen, selvom hun lige har gjort 

det, og selvom det digitale tal kun viser, at endnu et  minut er passeret, 

æder hendes bange anelser sig endnu mere ind på hende. Klumpen i 

halsen bliver kvælende, og knuden i maven strammer grebet om hende. 

Hun prøver at berolige sig selv. Det kan jo bare være, at der er kø, eller at 

kioskejeren har fået snakkeren. Nej, hun bliver altså nødt til at gå derned. 

Hun dobbelttjekker, at alle blus rent faktisk er slukkede, puster 

stearinlysene ud og tager sin frakke på.  

 

Dennis er selvfølgelig ikke i kiosken, der er helt tomt. Her lugter af 

gammel, sur karklud og indtørrede ølsjatter. Kioskejeren er der ikke en 

gang. Han sidder sikkert som sædvanligt og glor porno i baglokalet. Efter 

lidt ventetid med fokus på ikke at ånde stanken ind, kommer han 

luntende med lynlåsen halvt åben og den skidengule T-shirt i sjuskede 

folder. Han grynter uvenligt, at Dennis har været der for et kvarters tid 

siden. Mere ved han ikke om den sag. Hans grimme griseøjne stirrer på 

hendes bryster. Hun skynder sig ud sammen med et ufrivilligt billede på 

nethinden af den gustne kioskejer siddende i halvmørket ruskende i sit 

ildelugtende lem.  



 

Da hun står udenfor, beslutter hun sig for, at hun godt kan ringe, for det er 

nu tyve minutter siden, han gik. Hun er bare lidt nervøs ved det, for er der 

noget Dennis hader, så er det at blive kontrolleret af en kælling, som han 

siger. Udover hængepatter er det noget af det klammeste, han ved, og det 

har udløst mange hidsighedsflip gennem tiden. Selvom han overreagerer, 

kan hun godt forstå, hvor det kommer fra, for let har han ikke haft det. 

Begge hans forældre var narkomaner, så Dennis blev tvangsfjernet, da han 

var tre år og anbragt i først en plejefamilie og siden en anden. Den første 

kunne efter sigende ikke rumme ham, da han var en såkaldt tonser med 

en ustyrlig energi, der også tit den gang fik udbrud og anfald. En dag 

havde han kastet en saks efter familiens biologiske dreng, og det var 

dråben. De opgav projektet, og Dennis blev visiteret til et børnehjem, 

indtil han fik sin næste plejefamilie. Moderen i den nye plejefamilie var 

meget dominerende og skrap, og Dennis hader hende den dag i dag. 

Ifølge Dennis forfordelte hun sine egne tre børn, og det var altid ham, der 

fik skæld ud og skylden for alt. Når jeg alligevel fik skyld for det hele, 

kunne jeg da ligeså godt fyre den af, plejer han at sige, og det kunne han 

selvfølgelig godt have ret i. Moderen mente dog ikke, at hun havde andel i 

Dennis måde at agere på og havde presset på for at få ham 

mentalundersøgt hos en psykiater. Men det pis gad han ikke og var 

stukket af. Derfra var det kørt derudaf med indbrud og narkokriminalitet, 

indtil han røg ind. Plejemoderen havde dog fundet frem til ham via 

myndighederne og insisterede på at bevare kontakten, selvom Dennis ikke 

kunne klare synet af hende og mente, at hun blot gjorde det for at kunne 

prale med, at hun tog vare på en stakkels kriminel. Efter han var kommet 

ud og havde fundet Brinette, opsøgte hun ham stadig i ny og næ, men 



sidste jul havde Dennis vist fået skræmt hende væk én gang for alle. Han 

havde inviteret hende på glögg og hjemmebagte småkager, hvilket hun 

burde have fattet en form for mistanke til, da han absolut ikke var typen, 

der kogte klejner og producerede brunkager. Men opskriften var nu også 

en helt særlig, som han til gengæld var specialist i. Småkagerne var nemlig 

hashkager og købt på Christianias julemarked. Hun guffede i sig, alt 

imens hun komplimenterede både bagværk og bolig. Ih, hvor havde han 

fået et godt liv og fundet sin rette hylde, og man kunne ligesom fornemme 

mellem linjerne, at hun mente hendes tålmodighed og konsekvente 

opdragelse havde en del af æren. Dennis sad bare med et fjoget og 

afventende grin og lod sig for en gang skyld ikke mærke af hendes 

enerverende enetale. Og med ét forandrede den sig da også og blev 

usammenhængende og fragmenteret, indtil hun blev helt hvid i hovedet 

og måtte lægge sig med sveden piblende frem fra den høje pande. Dennis 

lå flad af grin og rullede rundt på gulvet. Det var Brinette, der måtte 

hjælpe hende med vand og beroligende ord. Til sidst havde Dennis 

mellem latterkramperne råbt til hende, om hun rykkede på at være 

bankelam og skæv i roen. De havde ikke hørt fra hende siden, men den 

ældste af hendes biologiske børn havde skrevet et kort brev til Dennis om, 

at han aldrig skulle kontakte dem igen. Det havde han jo heller aldrig 

gjort, men nu var han da under alle omstændigheder sluppet af med dem 

og hende. 

Mindet om hashkagerne plejer altid at få Brinette til at fnise, men i dag har 

det ikke denne effekt på hende. Derimod er det en reminder om, at hun 

kan falde i kællingekategorien og derfor bør gå på listefødder, selvom hun 

ikke mener at fortjene hans forsvindingsnumre. Hun taster hans nummer 

og afventer. Intet svar. Hun vælger at gå op i lejligheden igen. I opgangen 



er hun næsten ved at støde ind i deres overbo. En nervøs og 

selvudslettende kvinde et sted i halvtredserne. Hun har et af de der 

storblomstrede Marimekko-net, som Brinette hader, i hånden. Overboen 

hilser nervøst og undskylder nærmest, at hun ikke bruger bagtrappen. 

Hun må nogle gange kunne høre hende og Dennis skændes, men hvad 

fa'en, så får hun da lidt underholdning. Mon hun også kan høre, når de 

knepper? Det er nok endnu bedre underholdning for hende. Hun ligner 

en, der aldrig får noget.  

 

Brinette dækker krebinetterne til med stanniol. Saucen kan varmes op 

igen, men kartoflerne er nok allerede halv-kolde, selvom de ligger under 

låg. Hun skænker et glas rødvin og sætter sig over i sofaen og kryber ind 

under den grønne plaid, der ligger pænt sammenfoldet over armlænet. 

Måske skulle hun se lidt fjernsyn. Hun tager remoten og begynder på må 

og få at zappe rundt mellem de mange kanaler, men hendes tanker er et 

andet sted. Ikke en gang Topmodel kan få hendes fokus. Hun plejer ellers 

at være helt opslugt, især den episode hvor pigerne skal have make-over 

og forvandles fra almindelige, flotte piger til modeller. Hun bliver 

alligevel på kanalen og prøver at lade sig rive med. En af de sorte piger er 

total bitchy og går helt amok på de andre piger over, at en eller anden har 

stjålet hendes müslibar. Da de otte tilbageblevne modeller står klar foran 

dommerpanelet til dagens udstemning, hører hun låsen i døren. Han er 

tilbage. Hun agerer meget optaget af den igangværende bedømmelse, 

indtil han står foran hende i sofaen. 

- Skulle vi have noget at æde eller hvad? 



- Ja, det var da planen for snart en time siden, siger hun med en lidt 

for bebrejdende tone, men hun kan ikke lade være. – Hvor fanden har du 

været? 

- Slap nu af for helvede. Jeg mødte en, jeg kender og skulle lige 

ordne noget forretning. Man er jo nødt til at smage på varerne ikk? Og jeg 

siger dig, det er gode sager det her. Du får jo også gavn af det. Vi skal fyre 

den af i weekenden, ikk?  

- Jo, jo, men du kunne sgu da godt lige have ringet. 

- Slap af! 

Tonen i hans stemme er bestemt og truende. Han gider ikke høre på 

bebrejdelser, og hun ved det. Ikke pirre. Hun må bide det i sig. Tænke på 

at han nu er hjemme, og at aftenen stadig kan blive hyggelig. 

- Ok, lad os spise. Jeg varmer lige saucen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 11 

 

Solvej går op ad trappen til medborgerhuset. Det ligger tæt ved hendes 

lejlighed, så hun har endt med at mande sig op og tage herover. Hun har 

ellers været lige ved at opgive. Mødet i Jobcentret, og alt hvad det har ført 

med sig af bekymringer og uro, har givet hende en frygtelig hovedpine. 

Hun har taget et par panodiler, hvilket hun ellers plejer at gøre alt for at 

undgå. Men i dag var hun nødt til det. Introduktionskurset til mindfulness 

har været annonceret på opslagstavlen i Energistrålen. Det koster kun 

halvtreds kroner at deltage og er åbenbart en slags træning for en 

kommende mindfulnessinstruktør. Solvej har glædet sig meget, men lige 

nu er hun udmattet og helt tom indeni. Hun skubber den tunge 

dobbeltdør op og træder ind i caféen. Her er varmt. Små træborde og stole 

fylder det meste af gulvet, på væggene hænger filmplakater, og overalt er 

der levende lys. Bag baren står en ung fyr og tørrer glas af.  Han 

registrerer hendes ankomst, men hilser ikke. Solvej åbner knapperne i 

frakken og retter på det vindblæste hår. Det bliver tyndere og tyndere.  

Hun har ikke overskud til at tale med nogen og derfor heller ikke lyst til at 

spørge ham, hvor undervisningen foregår. I venstre hjørne af lokalet er 

der en dør og en lang gang. Det må næsten være den vej. Hun går 

målrettet derover og ned ad gangen. Her lugter lidt indelukket og er 

meget stille. Hun kan høre sine sko klapre mod linoleumsgulvet. Nu skal 

de altså snart forsåles. En af dørene står åben, og der kommer et svagt lys 

ud derindefra. Hun går forsigtigt, næsten undskyldende, hen til døren og 

kigger undersøgende og ydmygt derind. I rummet er der en halvcirkel af 

stole med omkring femogtyve styks. De fleste af dem er allerede besatte.  

Med front mod halvcirklen står endnu en stol. Her sidder en dame med  



lukkede øjne. Hun er i hjemmesko i uld, løse bukser og en bluse med et  

nedtonet blomstermotiv. Over sig bærer hun et sjal. Det må være 

underviseren. På gulvet ved siden af hendes stol står en tibetansk klokke, 

som Solvej genkender fra yogatimerne, og så ligger der et silkeklæde og 

dækker et eller andet. På en flip-over står der med store bogstaver “be 

mindful”. Hvor skal hun sætte sig? Egentlig er hun mest til en diskret 

plads i dag. Måske så langt ud til siden som muligt. Men hvad med 

skoene? Hun står som navlet til gulvet, for hvor vil det være pinligt at 

forstyrre roen med deres klapren. Hvorfor tog hun dog også dem på? Hun 

sukker. Desværre lidt for højt. En af deltagerne kigger op på hende og 

rynker demonstrativt panden for dernæst at vende tilbage til sin 

meditation. Solvej bøjer sig forsigtigt ned for at løsne skoene. Hendes knæ 

giver en knirken fra sig. Åh nej, de møg-knæ! Men det kan hun da ikke 

gøre for. Hun gør jo, sit bedste for at holde sig smidig og spiser skam 

fiskeolie hver dag, men stiv er hun åbenbart alligevel. Hun skal lige til at 

sukke igen, men tager sig heldigvis i det. Får skoene listet lydløst af 

fødderne og går på tåspidserne over til væggen, hvor der allerede står 

andre sko på rad og række. Hun tager uldtæppet op fra sit blomstrede 

Marimekko-net og sniger sig over mod sin udvalgte stol. Må sno sig 

mellem den og naboen, som hun utilsigtet kommer til at ramme med sin 

albue. 

- Undskyld, udbryder hun spontant og tager sig instinktiv til 

munden. Kvinden reagerer slet ikke, men hende fra før åbner igen øjnene 

og rynker panden. Denne gang kigger hun også vredt på hende. Solvej 

kan mærke rødmen og sveden og sætter sig hurtigt ned. Ikke bevæge dig, 

Solvej. Vær musestille. Ryglænet knirker desværre, og det lyder larmende 

højt. Hvorfor har hun også lige fået den stol? Hun har altså valgt forkert. 



Typisk. Skal hun liste over til en anden? Hun spejder rundt i cirklen. Nej, 

det går ikke. Hun må hellere prøve at sidde så ubevægeligt som 

overhovedet muligt. 

 

- Velkommen alle sammen. 

Kursuslederen har åbnet øjnene. Hun kigger rundt i cirklen på en rolig og 

afbalanceret måde. Der er nogle, der smiler og nikker, men ingen bryder 

stilheden. Den pause, der følger, er længere, end hvad man normalt 

oplever. Solvejs stol knirker igen, og det lyder ufatteligt højt. Hun kigger 

skamfuldt ned i gulvet. 

- Det er en fornøjelse at opleve, hvordan de fleste af jer kom stille og 

roligt ind i lokalet og fandt roen. Uden at have behov for at sige noget, for 

at tale med hinanden.  

Hun holder igen en lang pause. Deltagerne ser stolte ud. Solvej føler ikke, 

at roserne er tildelt hende. Tværtimod.  

- Mindfulness er et begreb fra buddhismen. Kort fortalt er det en 

tilstand af bevidst nærvær. At være i accept af hvad end der er. Lige her 

og nu på en ikke-dømmende måde.  

En midaldrende kvinde med stort rødt hår griber resolut ud efter sin 

notesbog og går i gang med at notere guldkornene.                                                 

- Jeg vil gerne henstille til, at I ikke tager noter. Vi er så vant til at 

være i vores hoveder. At forstå ved at analyse, tænke og regne det ud. 

Men mindfulness handler om praksis. Om at erfare og mærke. Og det 

gøres ikke ved at tage noter. Den rødhårede kvinde lægger bogen fra sig 

og ligner en, der er pinlig berørt. Sådan. Der var en anden, som trådte ved 

siden af. Solvej kan ikke lade være med at føle velbehag ved den andens 

fejltrin.  



- Så jeg vil bede jer om at lukke øjnene. Sæt jer godt til rette på 

stolen med begge fødder på gulvet. Slap af i skuldrene. Slap af i ansigtet 

og mærk kontakten med stolen. Mærk kontakten med gulvet.  

Bare stolen ikke knirker. Rør dig ikke, Solvej! 

- Og læg så mærke til det faktum at du trækker vejret. Uden at 

ændre dit åndedræt så observer hvor du trækker vejret. Måske mærker du 

det ved næsen. Måske i halsen. Brystet eller maven. Hvor end det er, er 

det lige meget. Vær i accept af hvad end der sker.   

Solvej mærker det mest i halsen. Måske kradser det også lidt. Er hun mon 

ved at blive syg? I så fald kan hun da ikke komme i aktivering. Men hun 

orker nu heller ikke at være sengeliggende. Det er så ensomt at ligge der 

og skrante. I samme øjeblik skranter hendes stol. Hun holder vejret.  

- Hvis du undervejs oplever at have tanker, følelser og 

kropsfornemmelser, så forsøg ikke at skubbe dem væk. Bare registrer 

dem, uden at dømme. Og ret i stedet opmærksomheden på åndedrættet. 

Nu vil Solvej også prøve at lade være med at dømme stolen, der knirker. 

Det er da vitterlig ikke hendes skyld, at den dumme stol giver sig. Hvorfor 

skulle hun også få lige præcis den? Er det igen noget med styrke? Dagen i 

dag har i al fald udfordret hendes styrke. Det må man sige. Og er der ikke 

noget om, at man kun får de udfordringer i livet, som man magter? 

Det ene minut tager det andet. Solvej prøver bare at være. Men det er 

sværere end ventet. 

- Måske kan du minde dig selv om, at du ikke prøver at opnå noget. 

Ikke en gang afslapning. Alt er Ok. Også hvis du slet ikke mærker noget 

som helst, guider kursuslederen med helt rolig og kælende stemmeføring. 

Der går igen nogle minutter. Solvej mærker den ene fod sove, og det klør 

også ved det venstre knæ. Mon hun ikke lige kan bevæge hånden derned. 



De har jo alle lukkede øjne. Hun åbner øjnene forsigtigt på klem for at 

være sikker. Jo, den er god nok. Der er ingen, der kigger. Hun skynder sig 

at fuldføre den hemmelige handling. 

- Sid majestætisk. Nyd stilheden. Nyd øjeblikket.  

Solvej retter sig lidt op. Strækker toppen af hovedet mod loftet, som hun 

har lært det i yogaen. I et øjeblik føler hun sig næsten lidt royal. 

- Og måske har du lyst til at lykønske dig selv for at være kommet 

her i dag og give dig selv opmærksomhed.  

Ja, du trænger da til en kærlig gang ros. Det er flot klaret, Solvej. Tillykke. 

Anerkend dig selv for dine fremskridt, dit mod og din styrke. 

Den tibetanske klokke lyder, og deltagerne åbner én for én øjnene.  

Der er igen et par minutters ro, og så tager underviseren en tallerken frem 

fra skjulet under silketørklædet.  

- Det, vi skal lave nu, er et eksperiment. På denne tallerken har jeg 

noget, som I alle sammen kender. Men I dag skal I møde det, som var I 

marsmænd, der aldrig havde erfaret det før. Når jeg om lidt sender 

tallerkenen rundt i cirklen, så tager I hver to af de ting, som ligger der. 

Hvad mon det kan være? Solvej er spændt og strækker halsen en lille 

smule. Aha. Det er en samling rosiner. Da det er hendes tur, vælger hun 

med omhu blandt de største. 

- Det første jeg vil bede jer om er at vælge den ene og kigge på den. 

Sådan virkelig kigge. Nysgerrigt. Med bevidst opmærksomhed. Med fuldt 

nærvær. 

Solvej kigger og kigger. Vender og drejer den. Den er ret rynket. Bare 

hendes hud aldrig får den tekstur. Hun gyser ved tanken. 

- Så vil jeg bede jer mærke den. Røre den. Hvordan føles de? Er den 

hård, blød eller måske en kombination? 



Der går et minuts tid i stilhed med at røre rosinen. Bare de dog kunne få 

lov at spise den snart. Men nej. Det er åbenbart ikke tid endnu, for 

underviseren beder dem om at dufte til den og efter det, skal de lytte til 

den. Hun kan ikke høre noget. Kun lidt susen. Og så kommer de 

forløsende ord endelig. 

- Og put den så i munden. Men tyg ikke. Lad den ligge på tungen 

og sut på den. Hvordan mærkes den i munden? 

Det er godt nok svært det her. Solvej får helt uro i kroppen af det. Kunne 

hun ikke bare bide et lille hjørne af? Det er der jo ingen, der opdager. Nej, 

Solvej. Du er her for at lære. Du er på kursus for at øge dit nærvær.  

- Og nu må du gerne spise rosinen. Stille og roligt. Nyd den. Dvæl 

ved den.  

Hun gnasker den i sig. Jo, godt smager den skam, selvom den er lidt lille. 

Hun kigger rundt på de andre. De tygger koncentreret, som var de 

anmeldere på en gourmet restaurant.  

- Og nu må I gerne gentage hele processen med den anden rosin.   

Den anden rosin? Åh Gud. Hun har den ikke mere. Hun har spist den. 

Uden at skænke det en tanke har hun kørt den ned. Fuldstændig 

uhæmmet uden nogen som helst opmærksomhed. Som en ko der tygger 

drøv. Hun kigger forvildet op på læreren og sænker så blikket igen. Det er 

jo forfærdeligt. Hvad skal hun gøre? Lade som om hun har en rosin i 

hånden? Men hvad hvis de andre opdager hende? Solvej kan slet ikke 

overskue dette scenario. Tænk at blive udstillet som et glubsk 

kvindemenneske uden nærvær og uden pli. Hendes hjerte banker hurtigt. 

Hovedet dunker, og sveden pibler frem i panden og under armene, mens 

tiden snegler sig af sted. De andre studerer, føler, dufter og lytter til deres 



anden rosin, og hun sidder bare der. Udstillet og afsløret. Hun vil væk 

herfra.  

- Vi vil nu holde en pause på ti minutter, og bagefter vil vi tale om 

oplevelsen med at sanse rosinerne. Og jeg vil henstille jer til at forholde jer 

uden snak i pausen. Forhold jer bevidste og i fuldstændig stilhed. 

Solvej rejser sig fra stolen. Uden at kigge på nogen tager hun sine sko på, 

griber sin taske og forlader i hast lokalet.  

Da døren til medborgerhuset smækker i bag hende, begynder hun højlydt 

at hulke. Hun kan aldrig vise sig i dette forum igen. Aldrig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 12 
 
Uret ringer. Der går ikke mere end et par bip, før Ditte har slukket det og 

sat fødderne på gulvet ved siden af den brede dobbeltseng fra Hästen, 

som hun og Niels har købt for arveforskuddet fra hendes forældre. Man 

sover som en drøm i den. Den er hverken for hård eller blød, for smal eller 

bred. Det er altid Ditte, der står først op. Hun er et udpræget A-menneske. 

Træt ud på aftenen og totalt frisk fra morgenstunden. Det har hun vist 

arvet fra sin mor, som sikkert allerede sidder ved morgenbordet og læser 

Berlingske Tidende og nyder sin kaffe. Hendes far er vist det, man kalder 

et D-menneske. Sent i seng og tidligt op. Forældrene er modsat de fleste 

fra deres generation stadig gift og bor i hendes barndomshjem i 

Humlebæk. De er netop gået på pension. Faren har dog beholdt et par 

private kunder. Han er revisor og har både haft lønmodtagerjob og eget 

firma ved siden af. Han har alle dage været en arbejdshest, og er det 

stadig. For tiden er han i gang med en række af udbedringer på 

funkishuset og er endnu mere engageret i Lions Club end før. Hendes mor 

har været lægesekretær i fyrre år. Nu spiller hun tennis med veninderne, 

går på kunstudstillinger og holder hus. Hun er helt sikkert klar til 

børnebørn, men prøver ikke at presse for meget på. Ligesom Ditte har hun 

tillid til, at de snart kommer. Ditte er deres ældste barn, så der er 

selvfølgelig et vist pres på hende. Hendes lillebror David er til mænd, så 

der forventes ikke børnebørn fra den front. Hun er også mere end klar til 

at levere børnebørnene. Niels vil også gerne, så nu må de jo bare blive ved 

med at prøve. Ditte strækker sig og går ud i køkkenet og tager et stort glas 

vand med friskpresset økologisk citronsaft. Sådan starter hun altid sin 

dag. Det er godt for fordøjelsen og for huden. Hun slæber fødderne hen 



over gulvet og ud på badeværelset. Der er heldigvis varme i gulvet. I takt 

med vandet, der rammer hende under bruseren, begynder hun at se sin 

dag for sig. Hvad hun skal nå, og hvem hun skal tale med. Så vidt hun 

husker, er hun næsten booket op med borgere. Den første er vist hende 

med overgangsalderen. Solvej. Hun ringede allerede igen i går for at få en 

akut tid. Belastende og sikkert endnu et desperat forsøg på at undgå 

aktivering. Hun orker hende ikke. Utålelig og hjælpeløs, det er, hvad hun 

er. Hun har faktisk lyst til at stikke hende en flad, men det går jo ikke. 

Hun fniser ved tanken. En gang i folkeskolen havde hun stukket en pige 

fra sin parallelklasse en syngende lussing. Ret umotiveret og simpelthen 

fordi at hendes blotte eksistens irriterede hende. Det der lidt hængende 

kæbeparti og den dårlige kropsholdning. Ditte var alligevel blevet helt 

overrasket over sig selv og det øredøvende klask, som lussingen 

fremkaldte. Pigen var løbet hjem til sin mor og havde sladret, men da 

moderen ringede og klagede til Dittes mor, var klagen blevet vendt rundt 

til, at pigen sikkert selv havde været uden om det. Dittes mor syntes 

nemlig også, at pigen så ubegavet og nævenyttig ud. Ditte giver dit hår 

noget af den plejende shampo og masserer det godt ind i hovedbunden. 

Udover det klynkende kvindemenneske ser resten af arbejdsdagen 

heldigvis bedre ud. Nogle af hendes yndlingsklienter kommer og så et par 

nye ansigter. Det er altid spændende, hvem de nye er. Ditte slutter badet 

med koldt vand, slukker så for bruseren og tørrer sig. Håndklædet er helt 

nyvasket og dufter dejligt af skyllemiddel. Man burde selvfølgelig holde 

sig fra de kemikalier, men på den anden side. Hun elsker den duft. Den 

minder hende altid om hendes barndom. Moderen bruger det samme 

mærke og har gjort det, så længe Ditte kan huske. Hun smører sig 

grundigt ind i bodylotion fra top til tå. Renser huden med sin serie fra La 



Mèr og påfører dernæst serum, dag- og øjencreme. Make-up´en plejer hun 

først at lægge efter morgenmaden. Studerer sit ansigt tæt på i spejlet. Jo, 

hun ser skam godt ud. Huden er sund og stråler, og rynkerne ved øjnene 

er stadig næsten usynlige. Ansigtsbehandlingen i går havde også været 

virkelig god.  

 

På en stol i stuen har Ditte aftenen før lagt sit tøj frem. Et par sorte bukser 

fra Bruuns Bazar, en pink silketop fra Malene Birger og yndlingsjakken fra 

Marc Jacobs. Hun ligner ikke en klassisk sagsbehandler og gudskelov for 

det. Der er godt nok nogle af de andre i jobcentret, der ser lige lovligt 

kedelige ud i tøjet. Ja, hun kan faktisk knap nok huske deres påklædning. 

Hun tager Rolex uret og forlovelsesringen på. Nu kan hun høre Niels´ ur 

ringe for første gang. Hun stopper op som en gazelle på savannen og 

lytter intenst. Han plejer altid at snooze, så det giver hende lidt ekstra tid 

at løbe på. Hun tænder espressomaskinen og sætter et par æg over. Niels 

spiser altid to hårdkogte æg om morgenen. Det er godt for energiniveauet 

og sædkvaliteten, plejer han at sige. Hun er selv til frugt og skyr. Hun 

skærer lidt pære ud og tager friske økologiske blåbær ud af køleskabet. 

Varmer mælk til kaffen i mikroovnen og finder skålen med rørsukker. Nu 

tænder han lyset derinde. Det kan hun skimte fra døren, der står på klem. 

Hver morgen glæder hun sig til, han træder ud af døren. Han ser så nuttet 

ud, når han lige er vågnet. Ligner lidt en forvokset baby og hun får en 

ustyrlig lyst til at tage ham i sin favn og kramme ham. Vugge ham. Ae 

hans kinder og ugle hans hår. 

 

- Godmorgen, lyder det med ru stemme og et omtumlet udtryk i 

øjnene. 



- Godmorgen, min elskede. 

Ditte går målrettet mod ham med åbne arme og krammer ham. Vugger 

ham frem og tilbage, som var det hendes fornemste opgave at vække ham 

til live. Nu må hun ikke begynde at snakke for meget. Han skal først have 

sin kaffe, før han kan rumme noget som helst. Men der er bare så meget, 

hun har lyst til at sludre med ham om, og modsat ham er hun fuld af 

energi.  

- Kaffen er klar, søde skat. Kom over og sæt dig. Jeg har varmet 

mælken. Han sætter sig dvask på stolen og stirrer tomt ud i luften. 

- Drik den inden den bliver kold. Dine æg er også næsten klar.  

Han tager mekanisk koppen op til munden, og for hver slurk kommer han 

mere og mere i omdrejninger.  

- Skal vi egentlig noget i aften? spørger han. 

- Vi skal til middag hos Peter og Adrian. Kan du ikke huske det? 

- Nå, hos bøsserne? Til svansebal i bøsseland. 

- Hold nu op, Niels. Du behøver ikke omtale dem sådan. Det lyder 

så nedladende. De har altid taget imod dig med åbne arme.  

- Ja, de skal ikke åbne dem alt for meget.  

- Vær nu sød! 

Hun rejser sig fra stolen og begynder at tage ud af bordet. Selvom det jo 

bare er ment i sjov, bliver hun altid påvirket, når han taler nedladende om 

bøsserne. Måske er det alle minderne fra tiden, hvor hendes bror David 

sprang ud, og hvor hendes fader var helt ustyrlig og langt ude. Hun bliver 

stadig vred indeni, når hun tænker på det. Ikke kun på de ting han gjorde 

og sagde, men også det at hun som den fornuftige storesøster skulle agere 

mægler mellem parterne. David var efter gymnasiet rejst til London for at 

arbejde. Hun havde allerede lugtet lunten og vidste, at det især handlede 



om at feste og slå sig løs. Han havde altid elsket at udtrykke sig gennem 

sit tøj og udseende. I gymnasieårene var det som pretty boy i moderigtigt 

tøj med et forsigtigt twist. Flirterierne med skolens flotteste piger og hans 

evner som tennisspiller gjorde ham populær. Han havde også klaret sig 

godt fagligt og fået et gennemsnit langt over middel. Det havde alligevel 

gjort faren stolt, selvom han sjældent brugte store ord og adjektiver, når 

det handlede om at heppe og rose. Anderledes var det dog, da David kom 

hjem fra året i London med læben piercet og håret affarvet platinblond. 

Han var sprunget ud. Der var slet ingen tvivl, og han gjorde heller ikke 

noget forsøg på at skjule det. Faderen havde teet sig helt uhyrligt. Råbt og 

skreget ukvemsord og forbandelser. Ditte havde aldrig set ham så meget 

oppe i det røde felt før. ”Jeg kan ikke holde ud at se på dig. Jeg væmmes 

ved synet af dig” var nogle af de bespottelser, hun især erindrede. Det var 

en ubehagelig tid for dem alle. David boede for en stund hjemme, indtil 

han heldigvis fik en lejlighed i København og begyndte sit økonomistudie, 

der i øvrigt kedede ham så meget, at han droppede ud efter to måneder og 

rejste tilbage til London. Moderen var nærmest mundlam og så mere og 

mere trist og træt ud. En aften hvor David igen havde forladt huset i 

arrigskab ovenpå et skænderi med faderen, var Ditte endt alene med ham 

i stuen. Moderen var som så ofte før gået tidligt i seng. Hun var denne 

aften gået lidt mere til ham og havde gravet i, hvorfor det var så svært at 

acceptere sin søn. Han var jo bare til mænd. Men sådan så faderen absolut 

ikke på det. Hvorfor skulle sønnen og de homoseksuelle tvære deres 

perversitet ud i hovedet på normale mennesker? Det ville have været 

bedre, hvis han havde fået kræft. Hun var blevet helt forskrækket over 

hans udtalelse. Mente han virkelig det? Det gjorde han, og han håbede i 

øvrigt også, at hun på et tidspunkt ville indse, at hendes broder var syg i 



hovedet. Syg i hovedet. Det var samme sætning som den benhårde Mads 

Skjern fra Matador havde brugt om sin søn Daniel, da det gik om for ham, 

at han var bøsse. Men den scene foregik altså mindst halvtreds år 

tidligere. Hun var blevet ret chokeret over sin fars udtalelse. Det var sidste 

gang, de havde talt om Davids seksualitet, og konflikterne var så småt 

ebbet ud med årene, og i dag var de på helt god fod. Tiden var nok også 

en anden nu. 

Ditte skyller karkluden op, og tørrer bordet grundigt af i alle hjørnerne, og 

i det hun skyller den endnu en gang, er det som om, at minderne siver ud 

i afløbet sammen med vandet. Hun har andet at tænke på. Hun vasker 

sine hænder og går så over mod Niels og nusser ham i det allerede uglede 

hår. 

- Skal du ikke i bad? Så kan det være, at der er dessert til dig 

bagefter. 

Hun smiler flirtende til ham og kører hånden ned af hans overkrop. 

Han grynter et ja til svar. Rejser sig og går ud på badeværelset. Ditte 

lægger sin make-up imens og tager så tøjet af igen. Forsigtigt uden at 

krølle det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 13 
 

- Godmorgen. Er I friske? spørger Susanne kækt og knipser med 

fingrene, for at understrege, at det er hun i hvert fald. Ingen tvivl om det. 

Hun er den yngste i teamet og altid lige opkørt. Hendes tøj afspejler 

humøret og energiniveauet. I dag har hun en højtråbende, pink bluse på 

og stramme hvide jeans. Hendes bagdel er lige lovlig bred til de bukser, 

synes Ditte.  

- Overhovedet ikke. Men de kan bare komme an, svarer Lis. Hun 

har været sagsbehandler i tyve år og er både udbrændt og indebrændt. 

Sagsbehandlerne fra deres team mødes altid i kaffestuen klokken otte 

inden dagens arbejde. Det er mest for hyggens skyldt, men indimellem 

også for at udveksle et par sager og informationer. Jobcenterchefen 

deltager kun om onsdagen, hvor det er et reelt møde. Han er benhård og 

har som sit højeste mål at opretholde effektivitet og undgå blødsødenhed. 

De skulle jo nødigt ende på forsiden af en af formiddagsaviserne, plejer 

han at sige.  

- Ved I hvem jeg skal have til samtale i dag? 

Alle kigger spændte på Lis velvidende, at nu er der en borger, der skal 

slagtes verbalt.  

- Pølsejanni! 

Det er typisk Lis, at hun selv giver svaret på sit eget spørgsmål. Hun 

sætter i en høj og skraldende latter, inden hun skyder videre. 

- Ja, hvis jeg var hende havde jeg sgu skiftet kommune, men kvik 

har hun jo aldrig været. Næ, nej. Hun er skam tilbage i folden igen, nu 

hvor hendes bøder er udmålt.   

- Hun var da ikke i din sagstamme før, var hun? spørger Ditte.  



Selvom hun ikke arbejdede i jobcentret, da sagen om Pølsejanni var på 

alles læber, kender hun udmærket til den.  

- Nej da. Så var den ikke gået. Det var Helene, der havde hende, og 

så vidste man jo godt, hvad klokken havde slået. Men det var mig, der fik 

hende fældet. Latteren runger igen i den lille kaffestue. Flere af de andre 

griner med. Nogle i solidaritet eller pligt. 

Pølsejanni var en ung pige på kontanthjælp, der var blevet afsløret i at 

bedrive sort arbejde i en pølsevogn. Skæbnen ville, at Lis havde været 

pølsetrængende og var kommet forbi lige netop den pølsevogn, Janni 

arbejdede i. Men inden hun satte tænderne i en af Jannis ristede med det 

hele, havde hun bedt sin veninde tage et billede af sig med hotdogen foran 

pølsevognen. Hun havde tjekket, at Janni kunne ses på billedet og havde 

triumferende fremvist sit bevismateriale på førstkommende 

jobcentermøde. ”Er det her ikke en af dine små stakler, som det er så synd 

for?” havde hun spurgt Helene foran alle, inklusiv jobcenterchefen. 

Jobcenterchefen var henrykt og fremhævede historien igen og igen til 

næsten alle møder. ”Det her, det er signalværdi”, var et af hans 

yndlingsudtryk, mens han lagde tryk på, at deres jobcenter var kendt for 

at være skrappe, men retfærdige. Helene havde ikke haft det godt i teamet 

og holdt sig mere og mere for sig selv. Hun havde heller aldrig været 

Dittes kop te, selvom de kun havde kendt hinanden få måneder op til 

Helenes langtidssygemelding og fyring. Hun var typen i store farverige 

tørklæder med mønstre og en ordentlig barm. Hendes moderlige, 

altomfavnende persona gjorde hende til en sagsbehandler, som borgere 

tiggede om at måtte beholde, og hun påstod, at hun holdt af hver og en. 

Det var jo løgn. Ditte fattede heller ikke, at hun gav flere af sine borgere 



kram. Det kunne hun aldrig finde på eller for den sags skyld gennemføre. 

Bare tanken gjorde hende utilpas.   

- Hvad er planen så med Janni?  

Det er den forsagte grå mus Inga, der byder ind. Inga der kun stiller 

kedelige spørgsmål og ligner en, der aldrig får sex. Hun deltager heller 

aldrig i julefrokosten og sommerfesten.  

- Ha! Plan. Hun skal sgu ikke have nogen plan. Hun skal bare møde 

op til aktivering i havnen. Der skal ryddes op, siger de kloge. Men der 

ligner jo også lort.  

Lis kigger rundt på sit publikum og tjekker ind med, at alles 

opmærksomhed er rettet hendes vej, inden hun fortsætter. - Og mon ikke 

havnearbejderne kører et par ristede med det hele ned i frokostpausen, så 

kan pølsepigen vel ikke forlange mere.   

Kommentaren udløser synkron latter efterfulgt af skramlen med stole og 

kopper. Pligten kalder, og her i jobcentret overholder man tiderne. Pausen 

varer præcis et kvarter.  

 

Ditte fylder sin pellegrino flaske op ved håndvasken. Vandet smager altså 

bedre, når det kommer fra en pellegrino flaske. Niels synes, hun er fjollet, 

men det er bare mere lækkert. Hun går målrettet ned af gangen, så hendes 

sko klaprer mod parketgulvene. Hun elsker den lyd. Især når det giver 

ekko. Hun kan lige nå at spritte sig af, inden den første borger. Det er en 

fast kutyme. Udluftning og afspritning.   
 
 
 
 
 
 



Kapitel 14 
 

Venteværelset lugter på en gang indelukket og klinisk. Der er ellers 

vinduer langs hele den ene væg, men de er alle lukkede tæt til. I den ene 

vindueskarm står en ensom plante i en turkis urtepotte. Svigermors 

skarpe tunge. Solvej har aldrig brudt sig om den plante. Mest på grund af 

navnet. Hun får altid et billede for sit indre blik af en sur og skrap mokke, 

der brokker sig over alt og alle. Og så bliver det ikke bedre af, at hendes 

egen svigermor havde netop disse tendenser. Hun beklagede sig altid. 

Over sin leddegigt, over naboerne der svinede og over samfundets 

tilstand. Mon hun overhovedet lever endnu? Solvej ved det ikke. Hun er 

aldrig støt på hende og gudskelov for det. Jørgen har hun heldigvis heller 

ikke mødt. Men hun har også gjort sit for at undgå alle steder, hvor hun 

ved, at han færdes. Nogle områder af byen kommer hun slet ikke i 

længere af frygt for at møde ham. Hun lader blikket glide henover de 

ventende patienter. En mor med sit lille barn på armen. Hun ser træt ud 

og kigger tomt frem for sig, mens den lille dreng leger med hendes 

halskæde. En ældre herre læser i dagens avis, og så sidder der en ung 

udenlandsk pige med tørklæde. Ikke et af de konede, men meget farverigt 

og med både guld- og sølvbroderier. Nå, hun må hellere få meldt sin 

ankomst til sekretæren.  

 

 - Hej. Jeg har en tid klokken halv tolv hos doktor Bjarntoft. 

 - Hej Solvej. 

Sekretæren tager imod sygesikringskortet og smiler mere end nødvendigt. 

Solvej bryder sig ikke om det. Siden den gang har hun foretrukket en så 

neutral relation som muligt. Det føles væmmeligt at tænke på, hvad 



sekretæren ved om hende, for mon ikke hun har luret i journalen?  

 - Der er en lille smule forsinkelse, Solvej. Omkring tyve minutter. Så 

du kan jo bare tage plads så længe. Doktor Bjarntoft kalder på dig. 

 - Tak. 

Hun undgår bevidst øjenkontakt og sætter sig på den stol, der står længst 

væk og med ryggen til sekretæren. På stolen ved siden af ligger en avis. 

Hun må hellere beskæftige sig med noget, så sekretæren ikke begynder at 

snage. Hun mærker sveden komme. Griber avisen og bladrer lidt på må 

og få. Hun plejer ellers at undgå avislæsning. En bevidst beslutning hun 

tog for flere år siden. Alle de dårlige nyheder og negative måder at anskue 

livet og verden på. Hun vil ikke have det ind. Det forurener hendes sind. 

Forstyrrer hendes fokus. Det er vigtigt, hvad vi omgiver os med. Negative 

nyheder er i familie med negative tanker. Hun bladrer hurtigt forbi 

udlandsstoffet og videre til kultursektionen. Videre til rejser. Rundrejse i 

Vietnam, ayurvedisk kurophold i Sydindien, massage retreat i Thailand. 

Hvis bare man kunne. Hun har altid drømt om at komme til Østen. Drømt 

om at suge til sig af mystikken og åndeligheden. Besøge templerne, tale 

med munkene, afprøve kurene. Men hun har jo hverken råd eller tilladelse 

til at rejse nogen steder hen for kommunemonsteret. Hun er stavnsbundet 

til sin toværelses lejlighed i Vanløse. Håbløst ser det ud. Stop nu lige en 

halv, Solvej. Håbløst, hvad er det for et ordvalg? Det er jo lige netop et eksempel 

på negativitet og forurening af sindet. Hvornår lærer du det! Nu bliver hun 

ærlig talt lidt vred på sig selv. Men det går jo heller ikke. Du skal behandle 

dig selv, som du ville behandle et lille barn. Dit indre barn skal have omsorg og 

kærlighed, Solvej. Det skal gødes med gode tanker og god energi. Og så med et 

forstår hun sammenhængen. Det er jo avisen. Den har sneget sig ind 

under huden på hende og har formået at forpeste og forurene. Hold da op, 



det er kraftfulde sager det her. Hun kaster avisen fra sig og markerer med 

sine hænder, at der er en markant, om end usynlig, barriere mellem den 

og hende. Puha. Der var du skarp, Solvej. Skarpere end svigermors skarpe tunge. 

Hun griner indvendigt over sin egen triumf og kigger hovent på planten i 

vindueskarmen. Og så bliver hun inspireret, for det er da et blændende 

eksempel til hendes bog. En reference fra forfatterindens liv, der viser, 

hvordan man skal være varsom og kun lukke det gode ind. En noget nær 

genial kobling til indre arbejde, og hvordan det bevidst kan bruges til at 

skabe et skjold mod det negative og fremme tiltrækning af positivitet. Hun 

må straks skrive det ned. Hun roder i tasken, men har glemt både 

kuglepen og notesbog. Jamen, hvilken forfatterinde går ud uden? Det er 

da den vigtigste følgesvende. Hun skal lige til at slå sig selv i hovedet over 

sin glemsomhed, men næ nej sådan leger vi ikke her. Hun falder ikke i 

fælden igen. Practice what you preach, som man siger. Nu sender hun 

også lige avisen det hovne blik, denne gang krydret med udpræget styrke. 

Tænk at hun skulle finde inspiration i et venteværelse og af alle steder i 

dette venteværelse, der har så mange dårlig minder. Det er godt gået, min 

pige. Og endnu en gang har englekortet bevist sit værd. Styrke. Det er 

nemlig dagens tema. Hold da helt op. Man må sige, at du testes Solvej. Og du 

klarer testen til UG.    

 - Solvej Andersen.  

Lægens dybe stemme annoncerer, at det er nu. At det er nu, det gælder. 

 

 - Goddag, Solvej. Hvad bringer dig hid i dag? 

Doktor Bjarntoft kigger venligt og tålmodigt på Solvej. Han er en ældre 

herre, men furerne i hans ansigt har sat sig pænt og harmonisk. Han er 

iklædt blå nystrøget skjorte knappet helt op i halsen.  



 - Lad mig sige det, som det er. Jeg har brug for en lægeerklæring. 

Det drejer sig om kommunen. Min nye sagsbehandler forstår mig ikke. Du 

ved, hvordan de er, siger hun indforstået. 

 - En lægeerklæring. Ja, det har du jo fået før. Men hvorfor om jeg 

må spørge? 

 - Hvorfor? Fordi hun mener, at jeg skal sendes ud i alt muligt.  

 - Ud i hvad? 

Doktor Bjarntoft har sat den ene hånd under hagen, så fingrene presser 

hans kinder opad. Nu er rynkerne alligevel mere fremtrædende. 

 - I noget arbejdsprøvning. Et absolut forfærdeligt sted. Ja, jeg var 

derude i går til en samtale. Det er spild af tid.  

Solvej hæver hånligt stemmen og slår med tungen. Hun ved, at Doktor 

Bjarntoft er på hendes side. En allieret. Hendes energi og humør er stadig 

højt fra succesoplevelse i venteværelset. Det er en fremragende dag. Hun 

glæder sig til at komme hjem og skrive på bogen. At aktiveringen er spild 

af tid synes endnu mere åbenlyst nu, hvor bogen bobler i hende. Hun har 

da så sandelig vigtigere ting at tage sig til.  

 - Måske er en arbejdsprøvning en god idé. Ja, måske ligefrem det 

der skal til for at komme videre.     

 - En god idé?  

Hvad er det, han siger. Hun rykker instinktivt lidt tilbage i stolen og 

sænker hagen mod brystet, mens hun forundret kigger på ham.  

 - Ja, jeg tror egentlig, at du vil have godt af at komme noget mere 

ud og få afdækket, hvad du kan. Du kan jo ikke blive ved med at gå 

hjemme. Tænk på hvor mange år, du har tilbage på arbejdsmarkedet. De 

kan blive fyldt med gode og lærerige oplevelser og erfaringer. 

Der er en pause på et par lange sekunder, mens ordene svæver i luften. 



 - Jamen, jeg har jo ikke nerver til det. Det burde du af alle da vide. 

Efter det jeg har været igennem. 

Nu skælver hendes stemme, og maven snører sig sammen. Hun prøver at 

synke, men klumpen i halsen er ligesom i vejen.  

 - Jeg tror, at du skal overvinde din frygt. Det skal nok blive godt, 

smiler han. 

Jamen hører han hende slet ikke? Husker han ikke? Sidder bare der og 

smiler. Bag ham hænger nogle børnetegninger indrammet og ophøjet, som 

var det dyrebar kunst. Han er åbenbart blevet bedstefar. Ja, han har jo sit 

på det tørre. Godt job, familie og penge. Og så udtaler han sig om, hvad 

der er godt for hende. 

 - Vil du give mig den lægeerklæring eller ej? Jeg har virkelig brug 

for den, siger hun. Nu mere kontant i stemmen, der er blevet lidt hæs og 

knap så syngende som før.  

 - Nej, Solvej. Det går ikke længere. Jeg har holdt hånden over dig i 

årevis. Men det er en bjørnetjeneste. Jeg kan ikke stå inde for det længere. 

Som læger skal vi vægte faglighed højt, og det er jo heller ikke meningen, 

at vi skal modarbejde myndighederne.    

Hun vil ikke høre på mere. Han har vendt hende ryggen og er gået over 

på deres side. Myndighederne. Kommunemonsteret. Tænk at hun skulle 

opleve det.  

 - Jamen, så var der ikke mere. Farvel. 

Hun skubber stolen bagud, rejser sig og vender sig mod døren. I dag vil 

hun ikke give hånd.  

            - Farvel, Solvej. Og held og lykke med det. 

 



Hun skynder sig forbi sekretæren og videre mod udgangen. Hun vil bare 

ud herfra, og det kan ikke gå hurtigt nok. Nede på gaden stopper hun op 

og tager et par dybe vejrtrækninger. Der er mange mennesker på gaden. 

De fleste på farten. Det er også koldt i dag. Men nu fryser hun endnu 

mere. Det er næsten som om, hun har fået feber. Hun føler, at doktor 

Bjarntoft har givet hende dødsstødet, og det er ikke første gang, at han har 

været leverandør af grumme budskaber. Ligesom den gang. Det er længe 

siden, at hun har tænkt på tragedien, men nu trænger den sig på igen. Den 

maser sig ind i hendes bevidsthed som en uvelkommen gæst. De dage for 

fem år siden havde været de værste i hendes liv. Alt var faldet fra 

hinanden på et splitsekund. Ægteskabet med Jørgen gik ellers 

nogenlunde. Det gik. De passede hver deres arbejde og levede efter nogle 

fælles vaner og rutiner. Erotik var en sjældenhed om end ikke helt 

fraværende, men det havde hun ikke lagt så meget i. Det var vist meget 

almindeligt efter femten års ægteskab. Børn havde de aldrig fået. I starten 

havde de prøvet, men det lykkedes ikke og til sidst havde de givet op. Det 

havde egentlig heller aldrig stået øverst på ønskelisten. Når de andre 

kvinder på hendes alder blev skruk, som de kaldte det, var hun blank. 

Hun kendte ikke til følelsen, vidste ikke hvad det var. Når hun passerede 

barnevogne på gaden, bemærkede hun dem knap nok, og de veninder, 

der fik børn, gled hun altid fra. De blev ligesom så indskrænkede og talte 

kun om bleer og barnets første tand og første portion vælling.  

Den morgen hvor hun opdagede udflåddet, fik hun et chok. Det var blåt. 

Blåt udflåd. Hun tjekkede igen og igen i løbet af dagen og tog bad op til 

flere gange, men det blev ved, og der var ingen tvivl om farven. Da det 

ikke var gået væk efter tre dage, opsøgte hun doktor Bjarntoft. Han havde 

været hendes læge siden teenageårene. Han var blevet ligeså overrasket 



som hende og valgte at tage en prøve, som han straks sendte til et 

analyseinstitut. "Jeg har aldrig oplevet dette fænomen", havde han sagt. 

Det er yderst usædvanligt. Da hun ugen efter mødte op til konsultation for 

at få svaret, fortalte han nøgternt og lidt nølende, at det var en særlig 

svamp, som kun døde mennesker har. Han havde rømmet sig og spurgte 

så ”hvor er det Deres mand arbejder, fru Andersen?”. ”I kapellet på 

Hvidovre Hospital” havde hun svaret, og i sekunderne hvor ordene kom 

ud af hendes mund, forstod hun det hele. Med recepten til behandling af 

svampen og et flygtigt farvel styrtede hun ud på toilettet og kastede op, 

indtil der kun kom galde. Til sidst måtte lægesekretæren banke på for at 

høre, om hun var okay. Solvej, som den gang stadig hed Helle, havde 

svaret ja og havde skyndt sig hjem. Alt for påvirket til at kunne foretage 

sig noget som helst rationelt, havde hun faret rundt i lejligheden og 

skiftevis hulket, bandet og grædt. Så pakkede hun en kuffert og tog på 

hotel. Hun vidste ikke, hvem hun skulle tale med, så hun valgte at holde 

hemmeligheden for sig selv. Det var simpelthen for pinligt og 

ydmygende. Selv ikke hendes forældre havde fået noget at vide, kun at 

hun havde forladt Jørgen, fordi han havde været utro. Det var jo for så 

vidt korrekt.     

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 15 
 
Opgangen er fornem og lys med velholdte, gamle træballustre og paneler. 

Dørene er ligeledes i samme træsort og har blyindfattede ruder. Doktor 

Guldborgs klinik ligger på anden sal. Brinette går ind. Rummet er lyst og 

indbydende. I receptionen sidder en smilende kvinde. Det må være 

svenskeren, hun havde i røret i går.  

- Godmorgen, Brinette. Så dejligt at se dig.  

- Godmorgen. 

- Doktor Guldborg er klar om ikke så længe. Har du lyst til en café 

latte, cappucino, cortado….eller? 

- Øh, latte tak. 

- Bare tag plads inde ved siden af, så kommer jeg med din kaffe. 

Det tilstødende rum har et par lækre lænestole i brunt læder og flere 

eksemplarer af den samme designerlampe. På væggene hænger moderne 

kunst i lyse farver. Orkideerne i vindueskarmen er femstilkede og stråler 

af sundhed. Man skulle næsten tro, at de havde fået blomsterbotox. 

Brinette sætter sig godt til rette i den gode stol. 

Der går ikke mange minutter, før kaffen bliver serveret. 

- Her er din kaffe og en petit four til den søde tand. Og så har jeg 

taget et par prøver med til dig på en fantastisk dag- og natcreme fra et helt 

nyt islandsk mærke og det nyeste nummer af  ”Make me beautiful”, som 

du kan tage med hjem og hygge dig med. 

- Tak, hvor skønt. 

Hun hælder sukker i kaffen og rører rundt et par gange med skeen, der 

faktisk er en ske og for en gang skyld ikke en rørepind. Hun tager lidt 

skum op på den og smager. Hun elsker skummet. Der bliver godt nok 



kræset for en her. Det kunne hun godt blive afhængig af. Blive fast kunde. 

I første omgang må hun dog se, hvad det koster, selvom hun vil gå langt 

for at få det, hun ønsker. Som den gang hun tog sin første ecstacy. Oh my 

God! Ecstacy-historien var blevet en klassiker, som hun elskede at fortælle 

og som altid udløser grin og kommentarer om, hvor langt ude hun kunne 

være, men den viser også hendes målrettethed, hvis hun selv skal sige det. 

Det havde været til et af de første psykedeliske raves, hun havde deltaget i 

sammen med Dennis kort tid efter, at de var blevet kærester. Dennis var 

kommet i miljøet, før han sad inde og havde introduceret Brinette til det. 

Hun havde med det samme følt sig hjemme. Musikken havde længe været 

blandt hendes præferencer udover R & B og hip hop, men de folk, der 

kom her, var også sjove og vilde, og så var der stofferne. Speed og coke 

havde hun jo været på et hav af gange, men ecstacy var helt nyt for hende. 

Det var stort set ikke eksisterende i strippermiljøet, ikke så vidt hun vidste 

i al fald, og det gav også mening, for ecstacy gjorde en blød og kærlig, og 

det gik ikke rigtig i strippermiljøet, der krævede hårdhed og beregnende 

business kvaliteter. Men nu bød lejligheden sig, og de havde talt om, at de 

ville prøve stoffet den aften. Dennis havde prøvet det mange gang, før han 

røg ind, men sagde at det næsten virkede som første gang, når man havde 

holdt en pause. I fængslet gad han ikke tage det, for han ville ikke finde 

sig selv i kærlig omfavnelse med en medfange, havde han grinende sagt. 

På det tidspunkt havde Dennis været for længe væk fra festerne til, at han 

havde pusherkontakter, så Brinette måtte bruge sit talent for at spotte og 

komme i kontakt med et udvalgt bytte, og efter et par runder havde hun 

da også set en fyr, der både så ud som om, at han kunne være dealer og 

selv havde smagt på godterne. Hun gjorde sig lidt ekstra til og fandt det 

flirtende blik frem. Der var bonus, og hun havde oven i købet fået pillerne 



for to hundrede kroner, hvilket var en god pris, hvis man ingen relation 

havde til pusheren. De havde hver dumpet pillen og ventede spændt på 

effekten. Da det skete, stod de midt på dansegulvet, men måtte finde vej 

til madrasserne i chill-out´en. Det var det vildeste rush. Hele hendes krop 

var med et blevet nærmest elektrisk, og nogle orgasmelignende sus 

snurrede gennem hende. Tænderne klaprede bogstavelig talt, og hendes 

stemme var pludselig blevet en anden og havde fået et lidt skingert og 

tegneserieagtigt præg. Det var som om, hun var blevet suget ind i en 

anden virkelighed og dimension, en virkelighed som føltes for god til at 

være sand. Hver berøring var som stød af velvære, og når de talte 

sammen, var det som to små væsner, der sammen var på eventyr i 

paradis. Efter en rum tid på madrassen i deres egen lykkeboble, bevægede 

de sig langsomt, men flyvende, ud på dansegulvet, hvor der mødte dem 

en verden af smukke skabninger og et orgie af lys og lyd, der gik lige ind i 

hver en celle i kroppen. Efter nogle tidløse timer dampede noget af 

effekten af. Ikke at de ikke længere var påvirkede, men det var som om, 

der nu også var en anden stemme i hende, der talte, og det var den, der 

savnede klimakset fra før, den der ville have mere og var grådig. Det var 

den stemme, der trådte i karakter, da Brinette begav sig ud på endnu en 

jagt efter dealeren. Han blev spottet og handlet med. Denne gang gik de 

ud på toilettet for at tage pillerne, og hun for at rette på make-up´en. 

Netop som de havde slugt dem, mærkede hun igen et af de nu 

genkendelige sus fra tidligere, som bevidnede, at den første pille stadig 

var aktiv og havde en slags revival. Men suset blev denne gang til en 

ustyrlig og uundgåelig trang til at kaste op, og på mærkelig vis var 

fornemmelsen også her forbundet med nydelse. Slet ikke som når man 

kaster op af druk, men fornemmelsen var derimod både sanselig og 



dragende. Ud måtte det. Følelsen bagefter var fantastisk, og det gav 

mening, at noget skulle ud, så der ligesom blev mere plads til lykkerusen. 

Men pillen fra før, som hun netop havde slugt, var jo slet ikke blevet 

opløst og optaget i kroppen endnu, tværtimod lå den fin og lyserød og 

svømmede i overfladen af hendes opkast. Fandeme nej, så må 

prinsessenykkerne komme i anden række, havde hun tænkt og resolut 

fiskede hun pillen op, tog den i munden og slugte den. Med hendes 

standard for god hygiejne var det langt ude i hampen, men nu galt det 

altså lykkerusen, og alt andet var underordnet. Ude i håndvasken skyllede 

hun munden grundigt, men forsigtigt i frygt for at kaste pillen op igen.  

 

Brinette tager magasinet og begynder at bladre i det, men når kun et par 

sider, før receptionisten er der igen. 

- Så er doktor Guldborg klar. Og tag endelig din kaffe med ind, 

Brinette. 

Lægen er en velholdt mand omkring de halvtreds, vil hun skyde på, men 

det er svært at placere ham. Han har selvfølgelig næsten ingen rynker, dog 

har han beholdt lidt rundt om øjnene samt et par svage furer i panden. 

Han er en god repræsentant for sit fag. Han har en lyseblå strik på. Det 

ligner kashmir, og er det sikkert også. Hans bukser er brune og i uld, og 

læderskoene er ligeledes en brun nuance. Hun er ikke så velbevandret i 

herresko, men det kunne godt være Prada. De ser i al fald dyre ud. Dennis 

går kun i hvide eller sorte sneakers. Alt andet fodtøj synes han er svanset. 

Lægen ser nu ret maskulin ud, synes hun.  

- Hvad kan jeg så gøre for dig, Brinette? siger han og fremviser med 

sit smil et perfekt tandsæt. 



- Jeg kunne godt bruge noget botox. Synes der er begyndt at 

komme en panderynke og lidt ved øjnene og sådan.  

- Ja, du er jo en flot pige. Det er der ingen tvivl om, men derfor er 

det jo stadig en god investering at vedligeholde og forebygge. Må jeg 

starte med at tage et billede af dit ansigt? 

- Ja, selvfølgelig. 

Han tager et kamera fra bordet, hvor computeren også står. Af vane 

skyder hun brystet frem, selvom brysterne vist slet ikke kommer med på 

billedet. Hun skal også lige til at trutte med munden, men lader være. Det 

er jo vigtigt at se læberne i deres normale form. Han overfører straks 

billedet til den store Mac, og det toner frem på skærmen. Total close-up af 

hendes ansigt. Råt for usødet. Hun kan se hver en lille blodsprængning og 

fure helt tæt på. Det er faktisk lidt skræmmende og ikke spor flatterende.  

- Du er som sagt en flot pige, men man kan jo godt se, at du har 

levet. Der er en del begyndende furer i panden og rynker i øjenområdet. 

Det kan ordnes med botox.  

Han lyser på området med en laserstråle fra en guldpen, som han holder i 

hånden. Hun troede egentlig, det var en kuglepen. 

- Derudover vil jeg også foreslå et lille indgreb omkring 

mundvigene. Mange mennesker får rynker her, og dine er også så småt 

begyndt at vise sig. Hvis jeg sprøjter restylane ind her, vil det rent faktisk 

også have en permanent effekt udover den tidsbegrænsede. Vi kunne også 

sprøjte en anelse i læberne, men det kan du i princippet vente et par år 

med. 

- Har jeg da små læber? 



Hun kan mærke skuffelsen. Den havde hun godt nok ikke set komme. 

Troede egentlig at hendes læber var i orden, men når hun ser nærmere 

efter, kan hun da godt se, at de mangler noget fylde.  

- Du har ikke små læber, men de svinder jo lidt ind med årene. Det 

kommer an på, om du er til fyldige læber. Det er smag og behag. 

Personligt synes jeg ikke, de skal være for svulmende men lidt fyldighed 

er flot. Hertil måske. 

Han viser med laserpennen, hvor fyldigheden kunne gå til. Det er måske 

ikke helt tosset. Dennis ville være vild med at få slikket pik med fyldige 

læber. Han har til hendes irritation flere gange fortalt om en gang, han fik 

et blowjob af en sort tøs. Men kun et blowjob. Han var til hvide kællinger, 

men de der læber var alligevel en pikmagnet, har han sagt igen og igen, og 

hver gang havde de haft bragende skænderier. 

- Har du tendens til sorte rande under øjnene? 

- Nogen gange, men så dækker jeg det. 

- Restylane kan også bruges mod sorte rande, så man kunne tage 

lidt af sprøjten, vi bruger til læberne og sprøjte ind ved øjenområdet. I 

panden er botox som sagt mest velegnet. 

- Hvor meget vil det hele koste? 

- Ja, alt i alt skal du nok have to botox sprøjter og en med restylane. 

Det vil blive otte tusinde kroner. Men jeg synes lige, at du skal tænke over 

det og læse de her brochurer. 

Han rækker hende nogle foldere. 

- Har du nogle spørgsmål? 

Brinette tænker sig lige om et øjeblik. Er det mon for meget at spørge om? 

- Ja, jeg har faktisk et. Du har tavshedspligt, ikke? 



- Jo, selvfølgelig. Du kan spørge om hvad som helst. Det bliver 

mellem os. 

- Ok. Må man tage coke, hvis man har….jeg mener, er det en dårlig 

blanding. Jeg gider jo ikke lige pludselig ligne en eller anden øgle i stil 

med Goldie Hawn eller noget. 

- Øh, det spørgsmål har jeg ikke lige fået før, men har aldrig hørt, at 

det skulle skabe problemer. Jeg skal nok lige undersøge det. 

- Ja, ok. Det ville man jo nok have fundet ud af. Mange af de kendte 

er jo både på coke og botox. 

Lægen kigger forundret på hende. 

- Ja. Det er der vel nogen, der er. 

- Sikkert ikke hende Helle fra Se & Hør. Jeg tænker mere på 

skuespillere og rockstjerner. De går lidt mere til den end politikere. 

- Ja, ja. 

Nu ser han lidt forlegen ud, synes hun. Eller måske tænder han på hende? 

Er han en dirty doctor? Det kunne sikkert give et lille nedslag, hvis hun fik 

tændt lidt op under ham, men hun er ikke en tøjte, selvom det er fristende 

i det her tilfælde. Otte tusind. Det har hun jo ikke, og der er jo også 

brysterne. 

- Nå, men du kan jo tænke over det og vende tilbage. Jeg er sikker 

på, at vi kan få et fremragende resultat. 

Da han giver hånd, kan hun alligevel ikke nære sig for at give hånden et 

ekstra lille klem og sende ham et frækt blik. Hun synes at notere en svag 

rødmen på hans hals og et flygtigt blik i retning af hendes bryster.   

 

 

 



Kapitel 16 
 

De har hele spa-området for sig selv. Den rene luksus og lige hvad hun 

trænger til, tænker Ditte og læner hovedet bagover mod kanten af 

jacuzzien. Hun lader kroppen glide længere ind mod midten, så 

massageboblerne kan få mere tag i de genstridige myoser ved 

skulderbladene. 

- Aii, hvor er det bare skønt at ligge her og dase! 

- Ja, skat. Det trængte du vist også til, svarer Niels og giver hende et 

blidt klem i kinden. 

- Mmm. Måske skulle vi indføre en fast spa-rutine en aften om 

ugen. 

- Så bliver vi da helt opløste til sidst. 

- Og smelter helt sammen, tilføjer hun. 

- Mmmm, det kunne du lide, var? 

Ditte rykker tættere på Niels. Så tæt at hun kan mærke hans muskuløse lår 

op mod sit. Hun gengælder klemmet fra før med et lidt hårdere et på låret. 

Han kigger flirtende på hende og griner. 

- Vi er stadig et sted, hvor der kan komme andre mennesker.  

- Ja. Men så er det godt, at man er snedig, svarer hun med sit sexede 

tonefald, hvor hun trækker ordene ud, som om hun smager sanseligt på 

hver en stavelse. Hun lader hånden bevæge sig op ad hans lår og videre 

op til hans skridt. Giver hans pik et inviterende klem, men i samme øjeblik 

går døren fra omklædningsområdet op, og to piger kommer ind. De er et 

sted midt i tyverne og allerede i fuld sving med at grine og snakke. Øv. 

Hun orker ikke noget larm midt i oasen af ro og fred. Det er ligesom ikke 

det, hun har betalt tusinde kroner for. Med det samme mærker hun den 



velkendte trykken for brystet og hovedpinen i højre side af panden. Det er 

advarsler om stress, og hun ved det alt for godt. Den sidste tid er 

symptomerne kommet oftere og oftere kombineret med søvnproblemer. 

Det irriterer hende, og hun vil have det væk. Faktisk har hun altid ment, at 

stress var en dårlig undskyldning for dovenskab og mangel på overblik, 

og hun plejer at få trang til bede folk klappe i, når de siger, de er stressede 

og bede dem tage sig sammen. Hun har aldrig forbundet det med noget, 

som hun kunne blive ramt af. Tværtimod har hun jo altid haft overskud 

og levet højt på sit image om at være en uudtømmelig energikilde med 

rigelige reserver til både sig selv og andre. Men der er selvfølgelig mange 

sager på jobbet og et konstant pres i forhold til rettidighed og sager, der 

skal afsluttes. Og lige så meget overskud hun plejer at have, lige så lidt er 

hun fan af bundløse bunker og post-it sedler. Hun har altid sat en dyd i at 

holde fyraften med rent bord og overholde enhver deadline, men det er 

det rene Sisyfos arbejde at være sagsbehandler i jobcentret, for så snart en 

borger er ude, ankommer en ny. Hendes coach har sagt, at hun er nødt til 

at omstille sig og nyde processen, og at en af årsagerne til stress er, at vi 

ofte er alt for fokuserede på målet. Hun har forsøgt at nyde processen, 

men bliver ved med at falde i, og så hjælper det jo ikke ligefrem, at stort 

set alle kollegerne er mindst lige så stressede, og at lederne er pressede 

omkring de mål, som statistikkerne helst skal afspejle. Nu har hun 

besluttet at prøve med flere pauser og aktiviteter, der lader hende op. Så 

sammen med coachen har hun designet en såkaldt praksis, der kan hjælpe 

hende til at koble af og optimere velvære. En gang om ugen vil hun 

indlægge en halv fleksdag, som hun kun må bruge på dejlige ting. Hun 

har heldigvis en del sparet op på fleksen og foretrækker at blive sent en af 

de andre dage og arbejde i fred og ro, når de andre er gået. Niels er 



alligevel ofte på overarbejde i Ministeriet. I dag er det hendes 

opladningsdag og efter en ok formiddag på jobbet, var hun taget til 

ansigtsbehandling på en klinik på Østerbro, som hun har fået anbefalet af 

en nabo. Ditte elsker skønhedspleje og er ret kritisk og bevidst om kvalitet 

indenfor dette område. Hun ved, hvad hun vil have. Heldigvis havde 

kosmetologen været rigtig dygtig og virket meget professionel. Hun 

havde godt nok lidt for meget make-up på og sådan, men det er jo meget 

normalt i den branche. Efterfølgende havde Ditte købt et helt kurforløb 

med diamantslibninger og ozygenbehandlinger. Det skulle efter sigende 

være en af Madonnas foretrukne kure. Efter behandlingen havde hun spist 

en sund frokost på en ny raw-food café, og så var hun i taget spaen. Hun 

skulle nemlig have en to-timers hot stone massage. Mens hun ventede i 

loungen havde hun lavet en opdatering til sin Facebook. ”Lykken er en 

forkælelsesdag med luksusansigtsbehandling, rap lunch, hot stone massage og spa 

med drømmemanden”. Da hun efter massagen tjekkede den, var der allerede 

kommet over tyve limes. Et par af dem var fra hendes jævnaldrende 

veninder, som stadig var singles og lidt desperate efter at finde den eneste 

ene. Niels havde mødt hende i spaen, så de sammen kunne tilbringe et par 

timer i jacuzzi, sauna og dampbad. 

Stedet er tilknyttet et femstjernet hotel og er også for hotellets gæster, så 

man kan selvfølgelig ikke forvente at få det hele for sig selv, men nu har 

hun lige vænnet sig til tanken, og så kommer de to tøser og forstyrrer 

harmonien med deres kvidren. Belastende.  

- Vil du med i dampbadet, skat?  

Niels må have spottet hendes spat over de uvelkomne gæster. 

- Ja, lad os det. Der er nok lidt mere ro. 



Da de rejser sig fra jacuzzien, står de to piger på spring for at overtage. 

Den ene er i gang med at fortælle om en episode fra sit arbejde, hvor en 

kollega ikke har haft ordentlig respekt for hende. Er der noget Ditte ikke 

orker at høre nu, er det arbejdsbrok. Hun lyder i øvrigt ubegavet, og 

hendes veninde har en fed røv. De tager badesandalerne på og går de få 

skridt fra jacuzzi til dampbad. Der møder dem et svagt grønt lys fra 

dioderne i loftet og en tåge af damp med et duftstrejf af æteriske olier. Det 

er vist eukalyptus.  

- Ah, det minder mig altid om troperne og om dengang, jeg var på 

retreat i Thailand, udbryder Ditte og sukker inderligt.  

De sætter sig på en af de midterste marmorbænke og slænger sig bagover. 

- Hvor var det nu, du var henne? Jeg ved godt, at du har nævnt det 

før, men…. 

- Det var på Koh Samui. En ø i den thailandske bugt. Der var skønt 

og særligt på det retreat, jeg var - et massageretreat. Der var også ligesom 

her dampbad, men bygget ind i en naturlig klippevæg. 

- Wauw, det lyder vildt lækkert.  

- Ja, og så er de jo virkelig service-mindede derude. Man vælter sig 

rundt i tjenere, der bukker og skraber for en. 

- Jeg har jo aldrig været i Thailand. 

- Nej, det er altså virkelig en mangel i din ellers gode opdragelse, 

griner hun. 

- Det er vel ikke for sent.  

- Nej, på ingen måde. I princippet kunne vi vel tage derud.  

Tanken bider sig fast. Ja, de kunne faktisk godt tage en ferie denne vinter. 

Hvorfor egentlig ikke? Hun har et par uger tilbage i indeværende ferieår, 

og det har Niels vel også så.  



- Skal vi gøre det? 

- Rejse til Thailand? 

- Ja. 

- Mener du det? 

- Ja, hvorfor ikke? Hvad forhindrer os i det? 

Spørgsmålet får hende til at tænke på sin coach og det klassiske 

spørgsmål, han altid stiller hende, når der er noget, hun gerne vil. 

- Tja, vel egentlig ikke andet end arbejdet. Men har vi råd? 

- Ja, og Thailand er vildt billigt. Vi kan leve som konge og 

dronning, hvis det er det, vi ønsker.  

- Jamen, lad os se om det kan lade sig gøre. Jeg tror også, du 

trænger til at komme væk og geare ned. Glemme jobbet et par uger. 

- Nemlig og Thailand må være den ultimative kur.  

Ditte har rejst sig op fra bænken af begejstring og giver Niels et kæmpe 

knus. Hvor er det fedt, at de kan være så enige så hurtigt og rykke på 

deres idéer sammen. Hun glæder sig til at fortælle coachen om dette 

action step. 

- Du er den bedste kæreste! 

- Nej, du er den bedste kæreste! 

- Nej du er… 

Det er en leg, de ofte leger, og som altid får dem til at træde over i 

fjollerolle og tale med barnlige stemmer med høj diskant. 

- Lad os tjekke flytider og det hele i weekenden, men vi kan jo hver 

især høre cheferne om ferie. De to første uger i januar? 

- Yes! 

- Mega yes!     



Niels tager sig til panden med forsiden af hånden for at tørre noget af 

sveden af. Han virker for en stund fraværende, og som om han allerede er 

i gang med, hvad end han skal ordne på jobbet. 

- Det er godt nok varmt nu. Skal vi gå?  

- Ja, lad os. Hvornår skal du gå? 

- Om lidt. Men du kan jo bare blive, så ses vi derhjemme om nogle 

timer. Jeg skal som sagt bare hente nogle sager og kopiere nogle 

dokumenter.  

- Ok. Jeg vil sætte mig op i en af de bløde flydestole og drømme om 

Thailand, svarer Brinette. 

De går ud fra dampen og tager badekåberne på. Han giver hende en 

hurtigt kys på munden og går mod herrernes omklædning. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 17 
 

Lejligheden ligger på Indre Nørrebro. Opgangen er halvmørk, måske på 

grund af de mørkebrune træpaneler. Væggene er cremefarvede og 

trænger til en gang maling. Niels passerer med hurtige skridt stueetagen, 

hvor der står en stor grøn plante foran den ene dør. Foran den anden dør 

er der en bunke børnesko. Da han runder hjørnet op til anden sal, spotter 

han med det samme døren, der står på klem. Blodet pumper ud i hans pik, 

der næsten ikke kan være i hans jeans længere. Han er stadig varm i hele 

kroppen fra dampbad og jacuzzi. Lyden af svag musik siver ud ad 

lejligheden. Han skubber døren lidt op, så han lige kan komme ind i den 

mørke entré. Smækker den i. Sådan. Nu begynder det. Han kan høre sin 

egen vejrtrækning. Høj. Pulserende. Som et vildt dyr der er forpustet og 

klar til kamp. Nu skal han give ham. Det brænder næsten i pikken, da han 

åbner bukserne og giver den luft og frit lejde. Han tager sine jeans helt af 

og giver sig tid til at folde dem pænt sammen og lægge dem på et lille 

skab, der står under et spejl. Det samme gør han med sokkerne og sin 

skjorte. Kører grådigt sin hånd rundt over sin behårede brystkasse og 

videre ned i skridtet. Kan mærke pulsen i hele kroppen. Han er mere end 

klar til at møde, hvad der venter ham i det tilstødende værelse. På app´en 

Grindr tidligere på dagen har de aftalt, at det er direkte og hårdt på. Fyren 

har lovet, at han vil være blindfoldet og ligge klar på sengen til at tage 

imod klokken syv sharp. Og han kan bare vente sig den lille, liderlige 

luder. 

Gardinerne er trukket for. Her er mørkt. Der er en svag lugt af gummi. 

Midt i rummet står en stor dobbeltseng, der er beklædt med et sort 

gummilagen. På sengen kan Niels skimte skikkelsen af en nøgen fyr, der 



ligger på maven med let spredte ben. Han går tættere på. Stiller sig ved 

sengens fodende, så tæt ved at han mærker gummiet gnide mod sine 

skinneben. Tager pikken i hånden med et hårdt greb og kører insisterende 

hånden op og ned om skaftet. Den er rekordstor i dag.             

            - Nå, skal du have noget pik, din lille luder, siger han med en hård 

og stønnende stemme. 

Fyren stønner tilbage og vrider sig vellystent fra side til side. Han er 

meget slank. Har små, stramme baller og smalle skuldre. Om håndleddet 

har han nogle lædersnore og en tatovering på den ene skulder. Det 

ophidser Niels endnu mere, at han ser skrøbelig og drenget ud. Han tager 

sin store hånd og giver ham et hårdt slag bagi. Lyden runger ud i rummet 

i samspil med fyrens støn af lystfuld smerte. Griber så fat om begge hans 

baller og ælter dem hårdt. De er faste. Kører tommelfingeren ned mellem 

hans baller og maser den op i ham.    

            - Jeg skal fandeme kneppe dig, som du aldrig er blevet kneppet før. 

Han ligger sig hen over ham, så hans stive pik lige akkurat rammer 

mellemrummet mellem fyrens baller. Holder hans smalle skuldre nede 

mod gummilagnet og stønner ham liderligt ind i øret.     

            - Din lille luder. Ringer efter fremmede mænd, når du er piksulten. 

Skal du have den? 

            - Ja, stønner fyren med halvkvalt stemme nede fra gummiet. 

            - Jeg kan ikke høre dig. Skal du have den? 

            - Ja. Giv mig den. 

Niels lægger en hånd om hver hofte og trækker fyren op på alle fire. 

Spytter ned mellem hans baller og fugter hans røvhul, der allerede er vådt. 

Han må have smurt sig med glidecreme på forhånd. Griber et kondom fra 

natbordet, flår det op med tænderne og spytter papirflappen ud. Selvom 



han mest har lyst til at gennempule ham uden, må han hellere tage det på. 

Stikker igen en finger op i fyren og borer så i et hug hele pikken dybt op i 

ham. Fyren jamrer kort, men begynder så igen at hvine og stønne. Niels 

dunker den ind og ud igen og igen i stødvis rytme. Vender ham rundt så 

han ligger på ryggen uden at slippe taget og giver ham en tur her. Sådan 

bliver han ved en rum tid. Hårdere og hurtigere.  

            - Stil dig op ad væggen, din liderlige tøs. 

Fyren makker ret.         

            - Spred benene. Ja, sådan. Tag den så helt i bund.  

Positionen gør, at han kan pumpe ham endnu hårdere end før. Nu 

kommer han snart. Hold kæft hvor skal han komme. Ud over det hele. 

Han hiver pikken ud og smider fyren over på sengen igen, så han nu 

ligger på ryggen. Han har stadig sit blindfold på. Niels flår kondomet af. 

Sætter sig overskrævs på hans smalle ubehårede brystkasse og spiller den 

af i ansigtet på ham. Kører nosserne rundt i munden på ham samtidig. 

Spermen sprøjter ud i rykvise stød og dækker store dele af fyrens ansigt.  

            - Du bliver liggende, til jeg er gået, din luder.  

Han går ud i entréen og klæder sig på. Smækker døren og går ned ad 

trappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 18 
 

Solvej stopper ved den store, gule murstensbygning. Hun har taget bussen 

og metroen til Amager og er gået det sidste stykke. Nu står hun ved 

hovedindgangen og kan ikke overskue at gå ind. Bare tanken om at skulle 

tages imod og vises rundt i aktiveringsprojektet gør hende ør i hovedet og 

tung i kroppen. Hun har svedt rigtig meget her til morgen. Hendes bluse 

er allerede helt gennemblødt. Dagens englekort er ydmyghed, så hun har 

iført sig sin gamle uldfrakke og sat håret op i en kedelig knold. Måske 

betyder kortet, at hun skal pakke al sin arrogance om dette sted væk og 

bare…bare hvad? Bare gå ind, Solvej. Få det overstået. Hun tager sig tøvende 

sammen og går ind igennem svingdøren. 

 

I forhallen er der en reception og nogle caféborde. Der sidder et par 

kvinder ved  hvert deres bord og drikker kaffe af nogle plastickrus. Ingen 

taler sammen. Stilheden er overdøvende. Radiatorerne er alle malet i en 

giftig, orange kulør, og på væggene er der med tape sat nogle plakater op 

med mennesker, der udfører forskelligt arbejde. En kranfører, en 

kantineassistent, en buschauffør. De smiler. Det gør damen i receptionen 

også. 

- Hej. Dig har jeg ikke set før. Kan jeg hjælpe? 

            - Øh, ja. Jeg hedder Solvej. Er blevet henvist af kommunen. Jeg har 

fået at vide, at jeg skulle komme forbi i denne uge. 

- Solvej. 

Hun skimmer en liste på sit skrivebord. Den må være ret lang, for det 

tager sin tid, før hun giver tegn til, at Solvej er spottet. 



- Solvej Andersen. Velkommen! Hvis du lige tager plads, så 

kommer Lizzi og henter dig om et øjeblik. Hun er lige ved at afslutte et 

møde.  

- Tak. 

- Der er kaffe på kanden, siger receptionisten med en irriterende 

frejdig facon. 

Solvej skal ikke have kaffe. Det får hende bare til at svede endnu mere. 

Hun sætter sig ved et af de ledige borde. Bare hende Lizzi kommer 

hurtigt. Det er ubehageligt med den anstrengte stilhed. Hvorfor er der 

ingen, der åbner munden? De kan vel godt tale, eller er det et 

aktiveringstilbud for døvstumme, hun er havnet i. Hov hov, det var vist 

knap så ydmygt. Tal pænt om dine medmennesker, Solvej. Hvad mon ikke de 

tænker om dig? Grå mus i gammel uldfrakke og knold i nakken. En gammeljomfru 

måske. Hun forsøger at se lidt mere smilende ud, men læberne klistrer sig 

sådan sammen. Fjerner i stedet et par kattehår fra frakken. Og så ser hun 

en kvinde komme hen imod hende.   

- Du må være Solvej. Velkommen til. Jeg hedder Lizzi, siger hun i et 

meget friskt stemmeleje. 

- Dav. 

Lizzi smiler og rækker hånden frem mod Solvej. Solvej hilser pænt. Lizzi 

er i en mønstret bluse med rund udskæring og et par praktiske 

bomuldsbukser. Hun er helt kortklippet og bærer briller i et metalstel. 

Hun ligner lidt en mand. 

            - Du ser jo ud som om, at du allerede er faldet til i huset.  

- Nå, det ved jeg nu ikke. 

- Bare føl dig hjemme. Sådan plejer jeg altid at sige til mine borgere.   



Mine borgere. Solvej er ikke hendes borger. Og hjemme kommer hun 

aldrig til at føle sig her i det hul. 

- Kom med, Solvej. Så skal jeg vise dig, hvordan vi bor. Her i  

fællesrummet er der altid friskbrygget kaffe på kanden og tid til en 

hyggesnak. En velfortjent pause fra arbejdet. Flere af mine borgere 

arbejder her jo.           

 - Arbejder de her? 

           - Ja, for eksempel med rengøring eller pedelarbejde. Vi laver jo 

arbejdsprøvning, som det hedder på fagsprog.  

Fagsprog. Tror hun, at hun er helt idiot.  

 - Kom med, siger Lizzie og begynder at gå.   

Solvej følger hende ned ad gangen som en lydig hund med halen mellem 

benene. Rundvisningen går gennem en kedelig korridor med en masse 

døre, som Lizzi stolt åbner. 

- Vi har en række værksteder, som jeg vil vise dig. Her har vi 

cykelværkstedet, hvor Bjarne er i fuld gang med at lappe cykler. ”Hej 

Bjarne”, tilføjer hun kækt til sin gennemgang af alt det dejlige, der foregår i 

huset. Der kommer et surt grynt fra Bjarne. En overvægtig fyr et sted midt 

i fyrrerne iført blåt arbejdstøj. Han står foroverbøjet hen over en cykel. 

Man kan se revnen mellem hans baller. Der stikker mange sorte hår op.  

De går videre til syværkstedet og til køkkenet, der åbenbart også er et 

værksted. Her er en udenlandsk kvinde i gang med at vaske gulv. 

- Ja, rengøring er jo også en jobfunktion, kommenterer Lizzi på sin 

irriterende friske facon efterfulgt af en hilsen til den gulvskrubbende 

kvinde.  

 



Til sidst ender de på Lizzis kontor. Her er et rodet skrivebord fyldt med 

papirbunker, som hun skubber til side. 

- Tag plads, Solvej. 

            - Tak. 

- Nå, hvad synes du om huset? 

- Det er fint. 

            - Du skal vide, at du kan komme til mig med hvad som helst, 

Solvej. Jeg er her for dig. Vi er her for hinanden. Sådan er vi her i huset. 

Hun kigger smilende og afventede på Solvej, som var hun præst i en 

skriftestol og ventede på bekendelser. Men Solvej siger ingenting. Hun 

mærker kvalmen komme snigende og sveden tage til. 

- Jamen, godt så. Vi glæder os til, du starter hos os. Du får jo et  

indkaldelsesbrev fra din sagsbehandler. Pas på dig så længe. 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 19 
 
Brinettes mor er åbenbart forsinket, for tjeneren på den italienske 

restaurant i city viser hende over til et ensomt bord. Moren vil altid på 

italiensk, spansk eller græsk restaurant, fordi der er det bedste 

flirtemateriale. Brinette sætter sig og skæver til menukortet, men beslutter 

sig for at vente. Gid man stadig måtte ryge på restauranterne. Hun 

trænger, men orker ikke at skulle ud på gaden igen. Dagen er fløjet af sted, 

og hun har været fuldt booket, fra hun mødte ind i formiddags. Nu 

kredser hendes tanker igen om mødet med botoxlægen i morges, og 

hvordan hun skaffer otte tusinde plus de mindst ti tusinde til brysterne. 

Hun skal altså i alt skaffe omkring tyve tusinde kroner. Moren er i al fald 

ikke en mulig sponsor. Hun er for det meste på røven og bruger til højre 

og venstre alligevel. Det ender garanteret også med, at Brinette skal betale 

regningen for middagen. Moren har altid levet over evne og er kommet til 

at tage store forbrugslån, hver gang hun vil have et eller andet. Lige for 

tiden arbejder hun som en slags projektleder i et mindre elektronikfirma. 

Det er vist noget med kundeservice. De taler sjældent om job.  

Restauranten er halvtom. Der sidder et selskab på seks i det modsatte 

hjørne. På bordet står et flag, så det er tydeligvis en fødselsdag. Brinette 

kan skimte indgangen fra sin plads og ser nu moren træde ind. Hun 

vinker og indtager lokalet med stil og store armbevægelser.  

- Hej søde. Ih, det var godt nok lidt af en rejse at komme herind i 

dag. Det var nærmest umuligt at finde parkering, og da jeg troede, at den 

var i hus, var der en eller anden kost, der møvede sig ind lige foran mig. 

Men, here I am! 



Hun giver Brinette et kram og lader sin store, pink lædertaske falde ned 

på gulvet med et bump. Hun holder sig godt, synes Brinette, og er en af de 

få kvinder, der sagtens kan bære at have langt hår og gå ungdommeligt 

klædt, selvom hun er midt i fyrrene. Moren har altid været stolt af sit 

næsten naturligt blonde hår, hvilket har givet bonus på de mange rejser til 

syden. I dag har hun touperet det, så det ser fyldigt og fyrigt ud. 

Guldørenringene matcher glimmeret i tørklædet, som hun har løst 

hængende udover en stram sort bluse.  

- Du ser godt ud, mor. Fedt tørklæde. 

- Halvtreds kroner i Vero Moda. Scoop, ikk? Og da jeg først var 

derinde, kunne jeg jo ikke lade være, fniser hun. – så røg der jo også lige et 

par bluser og nogle bukser hen over disken. Ding dong, igennem med 

kortet. Ja, hvis jeg får betændelse i håndleddet, kender vi årsagen.  

Hun griner højt og overdøvende. Begynder så febrilsk at rode løs i den 

store taske. Graver en make-up taske frem og finder et lille spejl og en 

pink læbestift, som hun koncentreret maler læberne op med. 

 - Nå, er der nogen lækre tjenere i dag? 

- Jeg ved sgu ikke. Ham, der viste mig bordet, var en femmer, men 

jeg har på fornemmelsen, at en af de andre kunne være en otter. Han skal 

lige nærstuderes. Har kun set ham langt fra, men go røv. 

Da Brinnette fyldte tretten havde mor og datter været på en tøsetur til 

Tenerife, så Brinette kunne lære lidt om goderne ved at være en kvinde, 

havde moren sagt. En slags opdragelsestur og dannelsesrejse kunne man 

vel kalde det. På rejsen havde de indført et pointsystem, hvor de gav 

karakterer til alle mænd, de mødte på deres vej på en skala fra et til ti. Det 

viste sig, at de var temmelig enige og åbenbart havde samme smag. Det 

havde de været ret stolte over, selvom det selvfølgelig kunne skabe noget 



konkurrence en gang imellem. Brinette havde dog kun fået lov til at flirte. 

”Det er godt at have noget at glæde sig til”, havde moren sagt igen og igen 

og understreget, at når hun fyldte seksten kunne hun gå til den. 

Pointsystemet havde sat sig fast og var stadig en del af deres interne sprog 

og et yndlingsemne, når de hang ud sammen. 

- Jamen skal vi ikke se, om vi kan få ham i tale så? Er det ham, der 

står ved bardisken? 

- Ja, nemlig. Ham med hestehalen. 

- Hey, hallo, nærmest vrinsker moren krydret med en fjollet fnisen.  

Tjeneren vender sig mod dem og kommer straks i deres retning. Han er 

bredskuldret. Ansigtet er glatbarberet. Han er i hvid skjorte og sorte 

bukser, som tjenere oftest er, men har smøget ærmerne op, så man kan 

skimte noget af en tatovering. Livet i bukserne er spændt ekstra ind, og 

han har løftet bukserne så højt op i taljen, at man kan se konturen af 

pakken mellem benene. Et trick som Brinette og moren kender alt for godt 

fra italienske mænd. Det svarer til kvinder med push-up bh eller tape 

under brysterne, er de nået frem til.  

- Ciao. Hvad kan jeg hjælpe jer med?  

Tjeneren taler med udpræget italiensk accent, og det lyder næsten som 

om, at han onanerer med ordene. Især ordet hjælpe. 

- Selv ciao. Vi tænkte, om du er manden, der kunne servere lidt 

bobler for os, siger moren med hovedet på skrå. Uden at skjule det kigger 

hun direkte på pakken mellem hans ben og skubber koket skulderen frem 

mod kinden og tilføjer et lille suk. 

- Jeg kan give jer bobler. Begge to? gengælder han.   

- Ja, begge to. Mamma og bambina. 



Han kigger på skift på Brinette og moren og sender dem et flabet blik, 

inden han vender rundt på hælen og går i retning af baren let vrikkende 

med bagdelen. 

- Aj, mor. Du er utrolig! fniser Brinette. 

- Ja, man lever jo kun en gang…. så, tjek hans røv ud. Ja, ja, den er 

go. Han kan godt snige sig op på en otter. Og med den pakke han render 

rundt med, kunne det vise sig at være mere. 

- Jeg troede du havde gang i ham….Henrik? 

- Han hedder Hans. Åh jeg ved sgu ikke. Han er lidt tør i det. Du 

ved, hvordan jeg har det med danske mænd. Der mangler ligesom lidt 

spræl i dem, især når de har rundet de fyrre.  

- Så gå efter de yngre. Det er vildt in, også blandt fyrene. Find en på 

otteogtyve. De har både erfaring og energi. 

- Eller en italiener. 

- Eller en italiener. 

- Handyret her måske? 

Moren peger på tjeneren, som næsten lydløst igen er ankommet til deres 

bord med to glas bobler. 

- Spumante til le donne. 

- Gracias, siger Brinette. Nu er det hendes tur til at spille lidt op. 

Moren skal ikke have al opmærksomheden. 

- Grazie på italiano. Gracias er spaniolo. 

- Aha.  

Brinette løfter glasset og smager på varerne. 

- Du belærer min datter? Kan du også lære mig noget? 

- Jeg kan lære dig mange ting. Mange ting. Men først mad. Er I klar 

til at bestille? 



De har slet ikke kigget på menukortet endnu, men beslutter at tage den 

sammensatte menu bestående af anti-pasti misti, penne arabiate, vitello 

tonato og panna cotta. De vælger en rødvin fra Veneto til.  

 

Selvom Brinette egentlig har besluttet ikke at betale hele gildet i dag, gør 

hun det alligevel, da hun ved midnatstid forlader restauranten. Moren 

bliver siddende for at få lidt grappa med tjeneren, som netop har fået 

fyraften. Brinette hopper ind i en taxa. Hun håber Dennis er hjemme og 

ikke er for skæv til at kneppe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 20 
 
Allerede i trappeopgangen kan hun høre bassen dunke fra lejligheden, og 

så snart hun åbner døren, er det tydeligt, at Dennis ikke er alene. En sort 

læderjakke ligger smidt på gulvet, som var det ligegyldigt skrald. Det må 

være en af drengene, der er på besøg. Hun tager en dyb indånding og går 

ind i stuen, der er fyldt med røg og hashlugt. 

- Hvad så Brinette. Godt at se dig! 

Det er Martin, eller Matte som han bliver kaldt. Navnet kommer sig af, at 

han er rimelig doven. Han har vist nærmest aldrig haft et arbejde og 

driver den mest af med at hænge ud hos venner og ryge en masse fede. 

Han er nu ret sjov, ofte uden selv at være klar over det. 

- Hej Matte. Hvad har I gang i? 

- Kom herover, honey. Far har noget til dig, siger Dennis.  

Han lyder noget snøvlet, synes hun. 

- Hvad? 

- Bare kom. Sæt dig her. 

Han klapper med hænderne i sofaen ved siden af sig. Hun går derover og 

sætter sig mellem drengene. Bordet roder med askebægre, smøger, 

jointpapir, colaflasker og en masse andet. 

- Det var godt, min pige. Var det hyggeligt med din mor?  

Inden hun når at svare, japper han videre. 

- Du skulle se hendes mor, Matte. Hun ser sgu lækker ud, selvom 

hun er halvgammel. Hey, tror du ikke, at din mor kunne være noget for 

Matte? Han får sgu så sjældent noget. 

- Hold da kæft. Hvad ved du om, hvad jeg får? tager han til 

genmæle. 



 – Jeg dunker sgu da den ene tøs efter den anden. Min pik er 

nærmest gul og blå af at være på overarbejde. 

- Hallo. Der er damer tilstede. Må vi lige få kammertonen, bryder 

Brinette ind. Hun kan godt lide at spille lidt snerpet, når hun hænger ud 

med Dennis og drengene. – Og min mor er altså mest til italienere. 

- Åh hvad. Ligner jeg måske ikke en italiener? 

- Det handler ikke om at ligne en, men at være en og opføre sig som 

en. 

- Og lad være med at prøve på det. De er lidt perker-agtige, tilføjer 

Dennis. 

 - Hallo, hvad var det, du skulle vise mig? I ævler bare derud af om 

alt muligt kneppesnak og min mor og en masse andet vrøvl. 

- Nå ja. Overraskelse. 

Dennis tager en æske, der også ligger fremme på bordet, åbner den og 

tager en pose ud, som han stolt kaster ned på bordet foran dem. 

- Tolv gram. Direkte fra Colombia.  

- Hvor har du det fra? 

- Jeg har mine forbindelser. Det skal du ikke bekymre dig om. Skal 

du smage på varerne?    

Hun overvejer lige et kort øjeblik. I morgen er det jo lørdag og en travl 

dag. På den anden side lukker de jo allerede klokken to.  

- Ja, selvfølgelig skal jeg smage.  

Dennis hælder en portion op på spejlet, der allerede ligger på bordet, og 

går i gang med at hakke det op. De har selvfølgelig været der, hvilket i 

den grad kan ses på deres hurtige bevægelser. Han laver tre store baner. 

Sniffer den ene selv og sender sedlen videre til hende. Hun sniffer den og 

mærker med det samme et sus af energi og velbehag. Sender sedlen videre 



til Matte. Hun fornemmer en trang til at bevæge sig og komme af med 

noget energi, så hun rejser sig igen og begynder at rode i cd´erne for så at 

lægge dem fra sig igen og gå i køkkenet. 

- Vil I have noget? Kaffe, cola, øl? 

- Vi vil ha stripshow, råber Matte og griner højt. – Kom nu, du har 

jo styr på det. 

- Jeg stripper kun for min mand. Det andet er fortid. Troede også 

du væltede dig i damer. Var det ikke det, du lukkede ud lige før? 

- Du kan strippe for mig senere, når drengerøven er smuttet, tilføjer 

Dennis og skubber til Matte. 

Strippersnakken får hende til at tænke på brystløftet og på alle de andre 

operationer, hun gerne vil have. Måske kunne de sælge noget af al den 

coke? Tolv gram må da kunne give omkring otte tusinde og endnu mere, 

hvis de blander det op. 

- Hey, skal du sælge noget af det der, eller er det bare til os? 

- Det ved jeg ikke. Skulle du spørge fra nogen?  

- Jeg tænkte bare, at det kunne give en rimelig god indtjening. Det 

er vildt godt. 

- Ja, lad os tage en bane mere, skyder Matte ind og rykker sig 

rastløst rundt i sofaen. Han har koldsved i sit blege ansigt. 

- Ja, klart, svarer Dennis og går i gang med en ny produktion. 

- Jeg springer over, siger Brinette. – Vi er nogen, der arbejder i 

morgen. Men hallo, skal det sælges eller hvad? 

- Hvad er du så ivrig efter? Er du i pengenød? 

- Måske. 



Dennis kører en ny bane ned og fortsætter den glidende bevægelse hen 

langs bordet. Snøfter og sender sedlen videre til Matte, der sidder og 

trommer på bordet. 

- Hvad skal du bruge penge til? 

- Brystløft, botox og restylane. 

- Resty hvad. Er det stoffer? spørger Matte med hovedet nede i 

bordpladen. Han er i gang med at indsamle rester på pegefingeren, som 

han kører op på tandkødet. 

- Hey, pas på med det der. Det ødelægger dine tænder, advarer 

Brinette.   

 -  Og nej, det er ikke den slags stoffer, som du tror, selvom du godt 

kunne trænge til noget af det.     

Hun retter igen sin opmærksomhed mod Dennis og fortsætter.  

- Det er pissedyrt. Jeg var hos en botoxlæge i dag, der gennemgik 

hele mit ansigt med mig. Han var top-tjekket, men det koster altså otte 

tusinde, og det er uden brystløftet, som koster mindst ti tusinde oveni. Så 

omkring tyve i alt vil jeg skyde på.  

- Tyve tusinde! Ja, det er sgu dyrt. 

- Men du får nye bryster. 

Hun ved, at det er et brugbart lokkemiddel og argument. Dennis hader jo 

hængepatter. Det minder ham om hans plejemor, som ikke brugte bh og 

tit havde luftet de hængende attributter. Når Brinette og Dennis er oppe at 

skændes er hængepatter et af de værste skældsord, han kan komme på, 

selvom hans ordforråd ellers ikke mangler saft og kraft. Hængepatterne 

hænger tit og svæver i luften som det værst tænkelige, der kan overgå en 

kvinde og ikke mindst den mand, der skal glo på dem. Det skal i al fald 



ikke blive Brinettes skæbne. Det har været traumatisk nok at gå fra top-

tunet røv til average ass.  

- Hvorfor snakker I om bryster? 

Matte sidder igen og trommer i bordet og rykker sig frem og tilbage. 

- Fordi Brinette skal have dem fikset. Det skulle jo nødigt ende med 

hængepatter.  

- Det er halv pris i Bangkok. 

De stirrer begge på ham. Havde ikke lige ventet at han sad inde med info 

om skønhedsoperationer.  

- Hvad glor I på? Jeg så det i et program forleden. De laver hvad 

som helst derovre, og man kan bare gå ind fra gaden. Der er ikke noget 

lusket ved det. Den er god nok. Der var nogle danske tøser, der viste, 

hvad de havde fået lavet. De så skide godt ud. 

- Jamen, der er jo også rejsen derud.  

Brinette tøver et øjeblik, for idéen er måske ikke helt tosset. Og en ferie 

ville da også være skønt. 

- Ja, men det man sparer på operationerne, kan man så bruge på fly 

og hotel, siger Dennis og ser ud som om, at han er i gang med en 

beregning. 

- Og Thailand er jo vildt billigt. Og lækkert, fortsætter hun. 

- Og mens du får pumpet patterne, pumper jeg lige nogle 

thailudere. Dennis bryder ud i henrykt latter. Det samme gør Matte. 

- Ja, knep nogle af de skævøjede, også fra mig. 

De giver hinanden high-five. 

- Det skal fejres. Lad os lave en bane. Nej, det skal fejres med 

manér. Vi laver sgu dobbelt op. 

 



Kapitel 21 

 
Solvej kigger ud over mosen og på snefnuggene, der daler ned fra himlen. 

Det er første gang i år, at det sner. De fleste træer har ingen blade længere 

og står majestætisk side om side mod den grå himmel. Et enkelt træ lyser 

op blandt de andre med dets orange-gyldne toner. En flok svaner har 

samlet sig i vandet under nogle buske. Ellers er her ingen andre end 

Solvej. Hun sidder som forstenet på bænken. Hun har glemt sine 

handsker, så hendes hænder er som istapper, men hun er ligeglad. 

Bemærker det knap nok.   

 

Da hun vågnede i morges var det stadig med en nagende skamfuldhed fra 

gårdagens oplevelse med rosinen og skuffelse over doktor Bjarntoft. Men 

hun har besluttet ikke at ville tænke på det. I stedet havde hun trukket et 

englekort. Tålmodighed havde der stået. Et budskab der måtte siges at 

være et brugbart redskab til dagens kampe og udfordringer. Hun sukker. 

For det er ikke let. Ikke let at lirke tålmodigheden frem. Hun kommer lige 

fra jobcentret og endnu et ubehageligt møde med hende den arrogante 

sagsbehandler Ditte. Et sidste forkrampet forsøg på at slippe. Slippe for at 

skulle udsættes for det modbydelige overgreb som en arbejdsprøvning vil 

være. Men det har været nyttesløst. Solvej har ellers gjort, hvad hun 

kunne. Prøvet at appellere til lidt medmenneskelighed, men det var der 

intet af. Absolut intet. Det er ikke til diskussion, havde Ditte stadfæstet. 

Uden at blinke og uden det mindste tegn til opblødning. Selv da Solvej 

havde fældet en tåre, havde hun blot skubbet æsken med kleenex over 

mod hende. Der var ingen barmhjertighed. Den slags mennesker burde 

ikke sidde i sådanne stillinger. Det havde Solvej da også valgt at sige til 



hende, men ikke en gang det syntes at gøre indtryk. Ditte havde kigget på 

sit ur og afsluttet mødet med en kommentar om mødepligt og 

sanktionering ved udeblivelse.   

De hvide svaner er kommet hen til den ende af mosen, hvor Solvej sidder. 

De strækker hals. Måske i håb om at hun har en bid brød med. Tænk hvis 

man var en svane. De er da tålmodige væsner. Fødes som forpjuskede 

ællinger og udvikler sig til disse smukke, langhalsede dyr. Tålmodigt og i 

accept af årstidernes gang venter de på næste sæson og på, hvad naturen 

måtte bringe og slår sig til tåls med de forbipasserendes eventuelle 

gavmildhed. Har du tålmodighed til at vente til sneen smelter, og foråret 

bryder frem? Noget i den retning har hun engang læst et sted, og nu 

kommer den poetiske sætning til hende her på bænken ved mosen. 

- Jeg har desværre ikke noget til jer, kære venner, siger Solvej 

højlydt og viser sine tomme, forfrosne hænder. – Jeg er fattig som jer. Men 

vi må være tålmodige. Godt er i sigte til dem, der venter.  

Så er det som om, hun med et ser sig selv udefra. Kigger sig afdækkende 

omkring. Der skulle jo nødigt være nogen, der hører hende tale med 

svanerne. Så ville de jo tro, at hun har en skrue løs. Men der er ingen. Kun 

Solvej og svanerne. 

- Farvel med jer. Vi skal nok klare det.    

Hun rejser sig fra bænken og begynder at gå ned ad stien. Sætter skridt for 

skridt tempoet op.  

 

Navneskiltet med påskriften Andersen ser ud, som det har gjort så længe, 

hun husker. Helt tilbage fra den gang, hun boede hjemme. Hver gang hun 

kommer her, trækkes der som en kappe en mærkelig stemning ned over 

hende, som minder og dengang hun var barn og måske især teenager. 



Noget i hende er på vakt og klar til trods og kamp. Men i dag vil hun 

prøve at styre sig, for der kommer i bund og grund intet andet ud af det 

end irritation og dårlig stemning. Moderen er alligevel, som hun alle dage 

har været, og det bliver nok aldrig anderledes. Hun ringer på. 

 

- Hej Helle. Kom indenfor i varmen. Ja, for det er da godt nok 

blevet et forfærdeligt vejr. Som jeg lige sagde til din far, er det da en 

velsignelse snart at skulle til Tenerife. 

- Ja, det bliver da dejligt for jer, mor. 

Solvej orker for en gang skyld ikke at gå ind i den evindelige 

navnediskussion. Her er lunt og dufter af frikadeller. Hun stiller skoene 

entréen. Kigger sig kort i spejlet og fanger til sammenligning med sit 

rynkede ansigt skolefotoet af sig selv i guldrammen. Det har hængt der, 

siden det blev taget i sjette klasse. Hun smiler genert til fotografen og har 

sin nu afdøde farmors hjemmestrikkede sweater på med nissehuer i en 

bort langs kraven. Ih, hvor blev hun drillet af drengene på grund af den 

sweater. Julemandens tøjte, kaldte de hende. Det var især Allan, der var 

slem. Han fik alle de andre med på drilleriet. “Her sidder julemandens 

tøjte. Våd og villig”, havde han endda ridset ind i sædet på hendes stol. 

Det var vist året efter i syvende klasse, hvor drengene altid talte om sex. 

Solvejs mor blev ved med at insistere på, at hun skulle gå i sweateren, for 

den var så fin og varm. Bare hun dog havde sagt fra og nægtet, men sådan 

var Solvej ikke. Hun var genert og lydig. Om det var sweaterens skyld, 

ved hun ikke, men værre var det blevet, og julemandens tøjte blev noget 

tid efter udskiftet med det endnu mere ækle navn snøftekussen. Hun får 

det stadig skidt hver gang, hun tænker på det. En dag havde hun spildt 

lidt æblejuice ned på sine bukser lige ved skridtet. Det var en af de små 



kartoner, som man kunne presse et sugerør ned i, og hvor det nogle 

gange, hvis man pressede lidt for hårdt og hurtigt, medførte, at en stråle 

juice sprøjtede op på grund af et slags overtryk. Det skete vist jævnlig for 

alle, men da det skete for hende, blev det straks spottet af Allan og brugt 

mod hende som inspiration til flere drillerier og til dette frygtelige navn, 

som forfulgte hende resten af skoletiden. “Se, Helles kusse er våd i dag. 

Den snøfter”, havde han hånligt råbt og var brast i latter, mens han 

bramfrit og spottende pegede direkte ned mellem hendes ben. Alles øjne 

hvilede på Solvej og hendes våde skridt. Hun var blevet helt rød i hovedet 

og forsøgte at dække for det våde område i skam. Sekunderne indtil 

klokken, der ringede ud til frikvarter, havde befriet hende, føltes som 

lange minutter. Hun løb ud i skolegårdens fjerneste hjørne og ventede på, 

at pletten var tør, men lige lidt hjalp det. Så snart Allan så hende gå over 

gården på vej til næste time, havde han med høj røst råbt “nå, der har vi 

snøftekussen. Drypper den stadig?”, og sådan fortsatte det hver eneste 

dag fremover. Snøftekussen var kommet for at blive.     

 

- Står du der og kigger på dit skolefoto?  

Moren har stukket hovedet ud fra køkkenet, som støder op til entréen. 

Hun har forklæde på. Er i gang med frikadellerne. 

- Ja, det er sådan et godt foto af dig Helle. Det må jeg sige. Og den 

fine sweater fra din farmor. Den ligger i en kasse oppe på loftet sammen 

med forskelligt andet tøj fra den gang. Ja, jeg havde jo tænkt, at din datter 

kunne have fået det, men sådan skulle det jo ikke være. Men jeg kan da 

ikke nænne at give den væk. 

- Du skal skam ikke gemme den for min skyld. 



- Jamen det er da dejligt med gode minder, søde Helle. Det vil du 

sætte pris på. Gå nu ind i stuen og hils på din far. Han sidder og læser sin 

avis i lænestolen.  

 

Solvej går ind i stuen, der både er spisestue og dagligstue. I hjørnet fylder 

et mørkt sofaarrangement det meste af rummet. Spisebordet er lille og 

mast ind i den modsatte ende. På væggene hænger nogle malerier med 

motiver fra det danske bondeland. Moderen er oprindelig fra Nordjylland 

og har arvet malerierne fra sine forældre. De er vist malet af en onkel fra 

hjemstavnen. I vindueskarmen er der en helt lille have af blomster og 

grønne planter, der gror op af både karme og vindue, så der næsten ingen 

lys kan komme ind. De tunge gardiner hjælper heller ikke på den sag. Til 

gengæld er der altanen, som giver noget lys og luft. Altanen er moderens 

stolthed og herfra holder hun hof og kontakt til omverdenen. De bor 

nemlig i stuen, så hun kan let tage en snak med de forbipasserende. Til det 

formål har hun kreeret en konstruktion med nogle bastpersienner, der 

skærmer af til græsplænen udenfor, men samtidig kan rulles op, når der 

skal udveksles sladder og nyheder. Og det skal der tit. Solvej husker, 

hvordan hendes mor tilbragte timer på altanen med at sludre med 

hundeluftere og udvalgte nabokoner, der jævnligt kiggede forbi 

sladdercentralen. Selv om vinteren kunne hun finde på at gå derud.  

       

- Goddag Solvej.  

Faren kigger op fra avisen og smiler. Han ser indsunket ud, som han 

sidder der i hjemmesko og en grå uldcardigan. 

- Hej far. Hvordan går det? 



- Jo, jeg klager skam ikke. Så længe man har sit gode humør, som 

jeg plejer at sige. Og det fejler da ingenting. Jeg er frisk og frejdig. 

- Du er altid så positiv far. 

- Jamen, jeg har da heller ikke grund til andet.  

I samme øjeblik kommer Solvejs mor ind i stuen med frikadellefadet. 

- Så er vi ved at være der. Kan du være sød at tage skålen med 

grønlangkål og kartofler, Helle? Så kan din far hente tre øl.  

De sætter sig til bords og forsyner sig. Faren knapper øllene op. Hans 

bevægelser synes langsommere end vanligt. Solvejs moder er til gengæld i 

topform og vimser ud i køkkenet efter snapsen.   

- Vi skal da lige have en enkelt, råber hun derudefra. – Og fejre at vi 

snart skal ned til solen. 

- Glæder du dig far? 

- Ja, det er da dejligt. Men jeg har det jo også rart her. Det gør ikke 

den store forskel for mig. 

-  Men varmen bliver da rar. 

-  Jeg har jo aldrig været kuldskær. 

 - Er der noget nyt hos dig, Helle? Et job måske, råber moderen på 

vej tilbage fra køkkenet. 

- Mor, du afbryder altid. Og nej der er ikke noget nyt om noget job, 

vrisser hun. Nu bliver hun altså irriteret alligevel.  

- Nå ja. Jeg spørger jo bare af ren og skær interesse.  

Det sprudlende tonefald er erstattet med den velkendte forurettethed. 

Solvej orker det ikke i dag.  

- Ja, ja mor. Er der noget nyt her? 

Moderens ansigt lyser op igen. Hun skænker snaps op i glassene og skåler. 



- Ja, det kan du så sandelig tro. Tænk en gang. De der sigøjnere, 

eller hvad de nu er, ovre fra nummer fem. De har kakerlakker. Har du 

hørt magen?  

- Kakerlakker? 

- Ja, jeg har mine kilder. Anni, der bor lige over dem, har det fra 

naboens datter, der har været dernede og lege. 

- Jamen, du ved da ikke, om det passer, indskyder faderen. 

- Jeg har mine kilder, siger jeg jo. Ja, tænk en gang. Kakerlakker! 

Men som jeg sagde til Anni. Hvis det var min datter, fik hun under ingen 

omstændigheder lov til at lege med det rakkerpak. Tænk på hvad man 

kan få tiltusket sig af sygdomme. Nej, Helle, da du var barn, havde vi ikke 

den slags boende her i bebyggelsen. Men sådan er det ikke længere. 

Hun fnyser og tager en bid frikadelle op på gaflen, som hun peger med i 

retning af den omtalte opgang. 

- De må ud. Om jeg så skal gå ind i bestyrelsen. Hvad bliver det 

næste? Geder i lejligheden eller indbrud måske? Ja, jeg tør ikke længere 

have altandøren åben, medmindre vi sidder i stuen. Tænk at det er 

kommet dertil. 

- Så luk den, mor. 

- Jamen det gør jeg da også. Nu er det jo alligevel så koldt disse 

dage, men eller plejer jeg kun at have den på klem, og den bliver lukket 

prompte, om jeg så bare skal hente noget i køkkenet. 

- Vi kender jo ikke de mennesker, siger faderen. 

- Nej, om jeg må bede. Den slags omgås vi ikke med her i huset. Ja, 

Helle, en ting må man give dig. Du er aldrig kommet rendende med en 

sortsmusker. Det ser man jo ellers snart alle vegne. Lyshårede piger med 

mørke mænd. Men på det punkt har du altid været en fornuftig pige.  



- Mor! 

Men moderen stopper ikke. Nu har hun fat i et af favoritemnerne, som i 

årevis har været bragt på banen ved både middagsbord og på altanen.      

- Næ, til gengæld har jeg jo aldrig forstået, hvorfor du ikke kunne 

holde på Jørgen. Han var en fin mand. Gode manerer. Godt job. Men fra 

den ene dag til den anden, så var han pludselig ikke god nok længere.  

- Mor, hvis du ikke stopper nu, så går jeg. 

- Du taler altid så grimt til mig, Helle. 

Moderen begynder at tage af bordet og går i køkkenet. 

- Du skal ikke tage dig af det. Nu tager vi to en snaps mere, mens 

mor laver kaffe, siger Solvejs fader og hælder helt op til kanten af deres 

glas.  

   

Om aftenen føler Solvej sig helt ved siden af sig selv på en ikke velkendt 

måde. Det ene øjeblik er hun trist og det næste urolig og nervøs. Tankerne 

farer rundt i hendes hoved uden for alvor at bide sig fast. Det ene øjeblik 

er det tragedien med Jørgen, der besudler hendes sind og det næste Allan 

og de andre drenges mobberier. Hun forsøger sig med en tilgivelsesøvelse 

hun har læst i “tænk positivt fra A til Z”, men det fungerer slet ikke for 

hende. Flødebollerne smager heller ikke, som de plejer, og det er lidt for 

tidligt på dagen at drikke portvin. Hun vandrer hvileløst rundt i 

lejligheden. Beslutter sig for at gå en tur, men da hun netop har smækket 

døren, skifter hun mening. Hun orker ærlig talt ikke at gå ud i kulden. 

Sneen har taget til, og nu har en hård vind også fået fat. Da hun igen har 

taget alt tøjet af, prøver hun med et varmt bad og fjerner dernæst sarien 

fra fjernsynet og beslutter sig for, at hun vil lade sig underholde. Efter at 

have zappet rastløst frem og tilbage mellem de få kanaler, hun kan tage, 



stopper hun omsider ved et dyreprogram, men så ringer telefonen. Hun er 

lige ved at ignorere den, men der er noget ved dens insisterende ringen, 

der får hende at småløbe ud i entréen og tage den. 

- Solvej Andersen. 

- Det er mor.  

Der er en kort pause og en stakåndet vejrtrækning i den anden ende af 

linien. 

- Han er død. Far er død. Han har fået et hjerteslag.  
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Kapitel 22 
 

Det er første gang i månedsvis, at Solvej føler sig glad. Ja, man kunne vel 

næsten kalde det lykkelig. Selvom hun stadig bærer på sorgen over sin 

elskede fars bortgang, mærker hun i sit hjerte en boblende livsgnist. Man 

skulle da også være et skarn, hvis man ikke kunne fremmane lidt lykke i 

disse fortryllende omgivelser. Solvej sukker højt og bestræber sig på at 

ånde hele øjeblikket ind med sin vejrtrækning. Det er helt overvældende. 

Palmerne der vugger mod det krystalklare vand. Stranden der bugter sig 

langs kystlinjen, og de små oaser med hængekøjer og strandstole. Solvej 

sidder i en af dem på en lille café, hvor der er gang i en masse spændende 

helseprojekter. Der bliver primært solgt smoothies med alle mulige former 

for vitamintilskud i og noget de kalder wheet grass. Det fås ligeledes som 

shots, hvilket hun snupper et af hver morgen. Lækre salater har de også 

med frisk frugt og grønt i. Hun har nu mere for vane at nyde den skønne 

thaimad på en af Lamais andre restauranter. I den lille butiksgade, der 

ligger i forlængelse af strandområdet har hun købt den bredskyggede 

stråhat, hun stolt bærer. Den er pyntet med en stor, rød hibiscus på 

toppen. Ja, den er jo af plastic, men fin og håndlavet. I dag har hun den 

hvide bomuldsnederdel med de grønne sommerfugle på. Den har hun 

købt af en ung thaipige nede på stranden for kun femhundrede bath. Det 

er jo lige godt firs kroner og det rene fund for pengene. Men det var 

prisen. Solvej havde hørt flere af de andre turister prale med, hvor gode 

de var til at prutte om prisen og få varerne til en slik. Det havde hun dog 

besluttet sig for ikke at være en del af. Hvorfor forsøge at snyde de flinke 

mennesker for deres indtjening? Næ, hun synes prutte-entusiasterne 

burde skamme sig og i stedet være taknemmelige for de lokales store 



gæstfrihed. Solvej skal være på tropeøen i tre uger. Den ene er gået og har 

været som en af de drømme, man næsten ikke tør tro på er virkelighed, 

selvom man er blevet gul og blå af at have knebet sig i armen. Hun er 

ligesom kommet helt ned i kroppen og har fundet sin kerne og essens. Ja, 

det var jo faktisk også, hvad han sagde forleden den vise mand, som 

havde lagt hendes karmahoroskop. ”I Thailand vil du for alvor udfolde din 

karma og det, som din sjæl har sat dig her på jorden for i denne inkarnation”, 

havde han sagt, mens han havde kigget på hende med både sympati og en 

lille snert af ophøjet respekt. Hans ord gik lige ind, og øjeblikket føltes så 

magisk. Men havde hun ikke også altid haft en fornemmelse af at skulle 

søge mod Øst? Hun føler sig i al fald hjemme på en helt særlig måde. Ja, 

lidt som om hun har været her før, hvilket også var blevet set i 

karmahoroskopet. Hun havde tidligere haft inkarnation i både Thailand 

og Cambodia, arbejdet som sygeplejerske, hjulpet de svage og været 

syerske ved hoffet. Ja, evner for det kreative har hun altid haft, selvom det 

sjældent var blevet udfoldet. Det har ligget i dvale i hendes sjæl. Men nu 

er hun skam begyndt at strikke og hold op, hvor det går fremad med det 

slumretæppe, som hun var startet på dagen efter seancen med den vise 

mand. Slumretæppet skal dedikeres til afspænding og meditation. Så kan 

hun mindes Thailand og mærke landets kraft, hver gang hun laver indre 

arbejde.  

Hvis hendes far stadig levede ville hun have foræret ham et slumretæppe, 

han kunne varme sig ved. Hvor ville hun ønske, at hende kære far kunne 

se hende lige nu og være vidne til hendes nyfundne lykke. En tristhed 

trækker sig ned over hende, og hun kigger længselsfuldt ud over havet. 

Han var gået bort så pludseligt, uden nogen varsel. Moren havde været 

helt ude af den, så Solvej havde været primus motor i planlægningen af 



begravelsen. Den blev holdt på traditionel vis i den lokale kirke i Vanløse. 

Faren havde været en vellidt mand, så der var mødt en del gamle venner 

og tidligere kolleger op. Kaffen havde de fået i menighedshuset, og det var 

så det. Efterfølgende havde Solvej isoleret sig hjemme i lejligheden. Hun 

havde mest bare sovet, set tv, uden at registrere hvad hun gloede på, og 

ind imellem vandret lange ture, når sorgen blev for kvælende. Hun satte 

sig tit ved svanerne, som hun jo havde talt med den eftermiddag, hvor 

hun havde set sin far sidste gang. Doktor Bjarnhof var gået med til at 

sygemelde hende i en måned, så arbejdsprøvningen var blevet udskudt. 

Solvej havde ringet til lægesekretæren og kort fortalt, hvad der var sket. 

Hun havde ganske enkelt ingen energi til at møde op og tale sin sag 

endnu en gang. Det hele føltes også ligegyldigt. Men doktor Bjarnhof 

måtte have forbarmet sig. Til gengæld havde hende den ækle Ditte været 

rigtig ubehagelig. Havde ringet og understreget, at dødsfald i familien 

ikke var lig fritagelse for aktivering, men at hun godt kunne gå med til en 

kort udsættelse med streg under kort. Sådan havde hun formuleret det. 

Men da udsættelsen var ved at nå sin ende, var brevet kommet 

vedrørende arven. Faren havde jo været sparsommelig og haft nogle 

aktier og obligationer, der nu var tilset hende og moren. Det var ikke en 

stor formue, men nok til at hun ikke længere var berettiget til at modtage 

kontanthjælp. Så hun besluttede sig for at tage lidt væk. Tænke over 

tingene, både det der havde været og det, der kunne være i vente.    

Solvej tager en slurk af sin avokado- og myntejuice. Den smager 

himmelsk. Det er helt nyt for hende at drikke avokado i juice, men hold da 

op en opdagelse.  

Hun sætter glasset fra sig og tjekker klokken. Nu er det vist ved at være 

tid. Tid til at få sin daglige massage hos Pitu. Hendes faste massør. Hun 



smager på ordene, der blander sig med den søde friskhed fra juicen. 

Hendes massør. Tænk at hun skulle få det. Solvej tager sine sandaler på, 

som står i sandet ved indgangen til caféen, og binder elastiksnoren under 

hagen, så den fine hat ikke blæser af, og slentrer gennem sandet.  

 

Pitus massagestand ligger lidt tilbagetrukket få meter fra caféen. Hun kan 

se, at han er ledig og venter på hende. Massagestanden er en lille hytte på 

pæle uden vægge og med et simpelt sivtag. Han sidder på gulvet med 

benene udover kanten. Han er slank og bærer nogle runde briller, lidt i stil 

med John Lennons. I vinden blafrer det tynde, hvide blondeforhæng, som 

bruges til at skygge for solen, når dens stråler går i retning af hytten. Det 

sker dog sjældent, da hytten er placeret i palmetræernes naturlige skygge. 

En lille trætrappe byder kunderne velkommen. Det gør Pitu også med 

hænderne ærbødigt foldet foran hjertet. Solvej hilser igen på samme vis og 

med let bøjet hoved. Hun kender ankomstritualet og stiller sine sandaler 

pænt ved siden af trappen og lader Pitu spule hendes fødder med 

vandslangen. 

- Hvad skal du have i dag, Madam? Det sædvanlige? spørger Pitu. 

Solvej giver sig tid til at studere den håndskrevne massagemenu. Der er 

både skulder/nakke massage, fodmassage og så den en eller to-timers 

lange thaimassage. Hun plejer at tage den lange og ved, at det også er den, 

hun ønsker at hengive sig til i dag. 

- To timers thai-massage, Pitu. Det vil jeg gerne bede om. 

Hun bukker igen med hænderne foran hjertet. Ved godt at det ikke er 

kutyme, men hun er så betaget af den gestus, at hun slet ikke kan lade 

være. Gid det var sådan, man hilste derhjemme, i stedet for de kedelige 

håndtryk eller det ligegyldige ”hej”. Solvej går op ad den lille trappe og 



stopper på måtten, så fødderne kan tørre helt. På trægulvet ligger en 

madras med et lagen udover og en hovedpude. Nogle dage bruger Solvej 

puden, men andre gange føles det mere rart uden. Over madrassen 

hænger et tykt reb. Første gang havde Solvej undret sig over, hvad det 

lavede dér, men ved nu, at det bruges, når Pitu skal balancere og gå hen 

over hendes ryg. Han bruger nemlig også sine fine, velformede tæer som 

massageredskab. I hjørnet ved siden af madrassen står et lille bord med 

nogle store, smukke konkylier og en plasticflaske med et svensk flag i. Der 

må åbenbart komme mange svenskere her, og hun har da også opsnappet 

en del tale nabolandets sprog på stranden og restauranterne. Over bordet 

hænger et stort, pink plastik-ur. I det andet hjørne er der to hylder med 

små olieflasker, en krukke med tigerbalsam og en myggespray. På et søm 

hænger en kost, og så står der en keramikkrukke med vand. Solvej tager 

sin hat af og lægger den forsigtigt ved siden af madrassen sammen med 

sin basttaske. Den har hun snart haft i ti år og er fra butikken Janus i 

København. Der er ingen grund til at købe nyt, hvis det, man har, holder 

endnu. Sådan har hun altid haft det. Det holder også stik herude. Hun 

køber lidt, men godt. I det hele taget har hun valgt ” light travel” tilgangen 

til denne rejse. Solvej lægger sig godt til rette på madrassen på maven. Og 

så starter det. Et festfyrværkeri af berøring, trykken, pressen og vriden. 

Hun elsker hvert et sekund og giver sig hen til at modtage og udveksle, 

for der er en helt særlig kemi mellem hende og Pitu. Noget der næsten er 

udenfor deres kontrol og større end ord kan beskrive. Hun er som en flod 

og Pitu som en fisk, der glider gennem vandet. Nogle gange mod 

strømmen og andre gange i frit flow. Myoser opløses, energi frigives, og 

deres kroppe smelter sammen til en. Solvej er i paradis og giver sig hen 

som aldrig før.  



 

Da de to timer er gået, er Solvej nødt til at sunde sig med lidt vand. 

Heldigvis har Pitu ingen kunder i umiddelbar forlængelse af hende, og 

han kommer og sætter sig på sandet ved hendes side, og i stilhed kigger 

de udover vandet. Det er ikke første gang, de sidder sådan. Næ, det er 

skam sket op til flere gange, og i al ydmyghed har hun noteret sig, at det 

er en særstatus, hun her har fået. I løbet af dagen passerer hun ofte Pitus 

massagestand og har aldrig set ham sidde sådan med andre kunder end 

hende. Ofte sidder de i stilhed uden den mindste pinagtighed eller 

anstrengte trang til at tale. Andre gange har de udvekslet et og andet, og 

efterhånden har hun fået indsigt i hans liv. Pitu er fra Bangkok, hvor han 

har arbejdet siden sine teenageår på en fabrik. Men han var begyndt at 

blive mere og mere trist over det monotone liv, hvor den ene dag tog den 

anden. Derfor havde han taget en beslutning om at lægge penge til side, så 

han kunne få en uddannelse som massør. Den varede en måned og blev 

afholdt i et tempel i Bangkok. Efterfølgende var han rejst til Koh Samui, 

hvor han havde noget familie, der havde skaffet ham massageboden på 

stranden i Lamai. Han nød at være udenfor hele dagen væk fra Bangkoks 

larm og forurening. Men der skulle stadig tjenes penge, og det var ofte en 

presset affære. Hver måned sendte han nemlig penge hjem til familien i 

Bangkok, og det blev nogle måneder til størstedelen af det indtjente, især i 

lavsæsonen. Med sine syvogtyve år drømmer han om at få børn og stifte 

familie, men som tingene ser ud nu, er det ikke en realiserbar drøm, har 

han fortalt, for hvordan skulle han kunne forsørge et barn og en kone? 

Solvej har dyb respekt for ham, for hvor er han dog en god mand og et 

givende menneske. Hun vil så gerne hjælpe, og det mindste, hun kan gøre, 

er at være fast kunde hos ham hver dag og så sørge for at give lidt ekstra. 



Hun kigger beundrende på ham, og han gengælder hendes blik med sit 

skønne, altomfavnende smil. 

- Nå, kære Pitu, jeg vil begive mig ud på en lille vandring. 

- Åh, du kan lide at vandre, Madam? 

- Ja, især i denne smukke natur. Her er jo så fortryllende. 

Solvej kigger ned langs stranden. En smykkesælger kommer gående langs 

vandkanten. Forleden havde hun købt den træperlekæde af ham, som hun 

nu bærer hver dag. Den har et yndigt lille vedhæng med en blomst i 

perlemor. 

- Kender du vandfaldet i junglen? 

- Nej, der har jeg ikke været. 

Solvej kan ikke huske at have set noget vandfald, men det lyder da så 

sandelig dragende og også en smule faretruende.  

- Er det sikkert at tage dertil på egen hånd? 

- Jamen, jeg kan da vise dig vandfaldet. Det er en meget smuk tur. 

- Åh, Pitu. 

Nu bliver hun helt varm i kinderne. På vandring med Pitu i junglen. Tænk 

at det skulle overgå hende. Tænk at han ønsker at gøre dette for hende og 

med hende.  

- Jeg har fri om morgenen. Vi kunne tage af sted ved solopgang i 

morgen. Klokken syv?      

- Hellere end gerne. Så ses vi i morgen, Pitu. 

- Lad os mødes her ved boden, Madam. 

 

 

 

 



Kapitel 23 
 

Brinette og Dennis ankommer til Blue Ocean Resort lidt over middag. 

Heldigvis var der kun to timers ventetid i Bangkok Lufthavn. Lufthavnen 

på Koh Samui var vildt nuttet og bestod af en bambusoverdækket 

ankomsthal og en masse eksotiske blomster. Brinette elskede at være her 

fra det øjeblik, hun satte fødderne på jorden. Varmen, der slog mod 

hendes ansigt, og den lidt tunge tropeluft var lige, hvad hun trængte til 

ovenpå den kolde, danske vinter. De var blevet hentet af en chauffør fra 

hotellet i en minibus, der kørte dem og de andre turister fra Star Tour ud 

til deres resort i byen Lamai. De havde bevidst valgt et resort, der lå helt 

ned til vandet, så man bare kunne kaste sig ud i bølgerne. Desuden havde 

Brinette insisteret på, at det skulle have fire stjerner i håb om, at 

standarden og ikke mindst rengøringen så var i orden. Hun kunne slet 

ikke overskue, hvis badeværelset var ulækkert. Flyveturen til Bangkok 

havde været ret så gusten, da hun havde fået et sæde mellem Dennis og en 

smældfed mand. Han stank af sved, og der dryssede skæl fra hans hår ned 

på hende. Dennis var nødt til at være en gentleman og bytte plads med 

hende, men stanken nåede stadig hendes næsebor. Dennis havde sovet det 

meste af turen. Dagen inden havde han været på druk med Matte og var 

kommet hjem en time inden, de skulle til lufthavnen. Hun var godt nok 

blevet tosset på ham, men det er tilgivet nu. 

 

Ved indgangen til hotellet bliver de modtaget med bukkende hilsner og 

frisk juice. Glasset står på en lille underkop med en pink orkidé. De tjekker 

ind og bliver eskorteret til deres værelse af en ung piccolo, der ligesom de 

ansatte i receptionen har en grøn og hvid uniform på. Værelset ligner 



heldigvis fotoet fra rejsebrochuren. Stor dobbeltseng med et hvidt 

myggenet. Et rummeligt skab og egen terrasse med kurvemøbler og et par 

krukker med en bambuslignende plante. Badeværelset! Det må straks 

inspiceres. Hun nærmest flår døren op. Ok, der dufter rent. Brusekabinen 

er stor, og det er brusehovedet også. Faktisk større end det, de har 

derhjemme. En skydedør i glas skærmer kabinen af fra resten af rummet. 

Der er to runde håndvaske ved siden af hinanden let løftet fra 

marmorbordet, de står på. Et rundt spejl med guldramme fylder det meste 

af væggen. Også her er der dekoreret med pink orkidéer. Denne gang på 

et guldfad med tandkrus, shampoo og sæbe. Hun ånder lettet op. Her er 

faktisk ret fint. Dennis kommer derud og kigger sig rundt. 

- Hvad fanden er det? Hvorfor er der en håndbruser ved 

lokummet? Spuler de sig i røven? 

- Ja, det er vel det, den er til, griner hun. 

- De er sgu homoer alle sammen herude. Totalt røvfikserede. Hey, 

skal du med i baren? Jeg ku virkelig godt bruge en bajer. 

- Du kan bare gå derop, så kommer jeg senere. Jeg har det bedst 

med at pakke ud først. 

Han går over til hende og tager et fast greb i hendes baller. 

- Ja, det kunne være, du også skulle spules lidt og så have en 

ordentlig tur af farmand. 

- Du siger bare til. Jeg er med på den værste. 

 

Da Brinette kommer ud i baren, efter at have pakket ud og været i bad, er 

Dennis faldet i snak med en anden hotelgæst. En halv-tyk mand et sted i 

fyrrene, vil hun skyde ham til. Han er ekstremt solbrændt og må have 

været her længe.  



- Kom og hils på Per, skat. Han er totalt grineren. 

- Dav. 

Brinette giver ham hånd. Han har en stor guldring på fingeren, men det er 

vist ikke en vielsesring. 

- Per bor sgu herude. Han er simpelthen immigreret ud til de 

skævøjede. 

- Ja, jeg bor altså ikke her på øen. Udover turisme er der ikke noget 

business. Jeg bor i Hua Hin.  

- Nå, hvad laver du så der? spørger Brinette med lunken interesse. 

Hun er rastløs efter at komme på stranden og gider ikke høre på lange 

historier om en eller andens forretning. 

- Jeg er i færd med at producere solfangere, som jeg skal sælge i 

Afrika. Der er et stort marked for det dér. 

Han tager en ordentlig slurk af sit ølkrus og tyller det halve glas i sig. 

Ræber og slår sig på maven. 

- Ja, jeg er altså ikke en af de der økotyper. Det er ren business. For 

min skyld kunne jeg producere atomreaktorer, hvis pengene lå dér, griner 

han højrøstet. - Men nu blev det altså solfangere….Slå dig ned. Skal du 

også have en Singha? 

Hun når slet ikke at svare, før han er i gang med at råbe på tjeneren på 

thai i en kommanderende tone. 

- De skal have det på den hårde måde. Så ved de, hvem der 

bestemmer. 

Brinette kigger rundt i restauranten. Den er bygget med lakeret naturtræ 

og er formet som en pyramide med skrå lofter. Bordene er udhulede 

træstammer med planter i og bordplader af glas. Der er ingen vægge i 

restauranten men en del bjælker, hvorfra der hænger krukker med 



orkidéer. Det må være en populær blomst. Rødderne har snoet sig ud af 

trækrukkerne og slynger sig på må og få. Lampeskærmene er lavet af 

noget flet og ligner omvendte papirkurve. Normalt ville hun hade dem, 

men de passer egentlig godt ind med resten. Foran restauranten er der 

nogle trin ned og lidt luft inden rækken af liggestole med fri udsigt til 

havet. Det trækker i hende efter at slænge sig dér. 

Tjeneren ankommer med hendes øl.  

- Værsgo, Madam, siger han og stiller øllen foran hende. Det er en 

halv liters flaske, og den står i en beholder, der holder på kulden. Glasset 

må have været på køl, for det er iskoldt og dugget. 

- Man skal aldrig stole på dem. Aldrig! Husk på det, fortsætter Per. 

– En af mine venner sidder i spjældet herude på grund af en af dem, og 

det er sgu ikke et sjovt sted at være. Det er langt fra det paradis, du ser 

her. 

Han griner på en lidt hånlig måde og tømmer resten af sit glas. Fylder i 

med den friske øl, han netop har fået.  

- Hvad sidder han inde for? spørger Dennis, der tilsyneladende 

synes, at Per er godt selskab og god underholdning. 

- Han havde et hus i Hua Hin og en masse ejendele. Hans 

forretning gik godt, men så begik han den fejl at lade en thai-kæreste flytte 

ind, og en dag, han ikke var hjemme, plantede kællingen en masse narko 

rundt om i huset og fik politiet til at dukke op. 

- Fuck, en bitch, indskyder Dennis. 

- Ja, og der er mange af dem herude.  

- Men hvad skete der? 

- Ja, han blev dømt for det hele og har fået tyve år. Først var det 

mere, men så fik han nedsættelse ved hjælp af den hollandske ambassade. 



Han er hollænder. Og kællingen, hun stjal alle hans ejendele. Rippede hele 

lortet. 

- Har du ikke noia over, om det kan ske for dig? 

- Jeg er snedig. Har lært at tale thai, men lader stadig som om, at jeg 

ikke fatter noget, når jeg er i Hua Hin. På den måde kan jeg spionere og 

lytte hver gang, de taler om mig. De er totalt falske kvinderne herude. 

Smisker og fedter højlydt for så at gøre grin med dig på thai lige op i dit 

åbne ansigt. 

- Hvorfor er du så sammen med dem? spørger Brinette og skal lige 

til at tilføje, om det er, fordi han ikke kan score andre, men bider det i sig. 

Dennis ville blive pisse sur på hende. 

- Det kunne du lide at vide. Ha ha ha. Så længe man har styr på 

dem, så er det sgu et langt orgie, du. Stiv pik er nærmest reglen frem for 

undtagelsen.  

Han sætter igen i den selvfede, høje latter. Råber efter mere øl. Han er ved 

at være godt beruset.   

- Du skal da lige have den om min overdosis på viagra, siger han 

henvendt til Dennis. Hun er åbenbart luft, ligesom folk ved nabobordene 

er det. Et ældre ægtepar, hun har hørt tale dansk, rejser sig og flytter over 

til et bord i den anden ende af restauranten. Hun kan vist også godt 

smutte om lidt. 

- Nå, jeg havde fyret den af og festet non-stop i tyve dage i mit hus i 

Hua Hin, og hver eneste dag tog jeg to hundrede milligram viagra. Så til 

sidst skulle jeg lige prøve med lidt mere power på, så jeg købte en af de 

her super viagra på syv hundrede milligram, som sælges herude. Ja, man 

kan jo få alt medicin i håndkøb. Men pas på! Min pik blev sort og gjorde 

hamrende ondt. 



- Årh hvad!  

Dennis lytter med store øjne, mens han hælder øl i sig. 

- Ja, ja. Det er sgu ikke barnemad det stads. Jeg var nødt til at tage 

på hospitalet. De skraldgrinede af mig alle thai sygeplejerskerne og gav 

den og mig noget at falde ned på. 

Brinette tager sit Vogue magasin op af tasken og drejer stolen lidt i retning 

af havet, så hun kan slippe for at glo på ham. Det er til gengæld svært ikke 

at høre hans højrøstede historier, der fortsætter deres rejse mere og mere 

under bæltestedet. Brinette drikker ud og rejser sig for at gå ned til vandet. 

Hun lader sig dumpe ned i en af liggestolene. I nabostolen sidder en 

midaldrende kvinde i en rød badedragt. Hun har også rødlakerede negle 

og nogle tjekkede sorte solbriller på. De ser dyre ud. Om halsen har hun 

en perlekæde. Ligesom Brinette læser hun i det nyeste Vogue. Et par stole 

længere henne ligger derimod en kvinde, som på ingen måde ser chic ud. 

Tværtimod. Hun sidder simpelthen og strikker. Det var da det sjoveste! 

Hun har en kikset stråhat på med en rød blomst. Hatten sidder rundt om 

hendes hage med en elastiksnor. Den stramme sorte top fremhæver på 

uflatterende vis en delle. Nederdelen er en billig slå-om nederdel med et 

barnligt mønster. Er det sommerfugle, der er på? I det samme kigger 

kvindemennesket op fra strikketøjet og spejder først ud over havet og så i 

Brinettes retning. Der er et eller bekendt ved hende. Hun har set hende 

før. Måske var hun med på flyet? Nej, det er ikke det. Er hun en kunde? 

Heller ikke. Det ville hun kunne huske, og så ville hun i øvrigt heller ikke 

se så rødmosset ud. Pludselig går det op for hende. Det er jo deres overbo. 

Hende den hæmmede, der altid skynder sig så undskyldende forbi på 

trappen.  

 



Kapitel 24 
 
Det magiske slør af tåge, der indhyller bugten, minder Solvej om, at denne 

morgen er noget helt særligt. Natten igennem er hun med jævne 

mellemrum vågnet med sitrende fornemmelser af spænding. Det er årevis 

siden, at hun har været på et rendezvous som dette. Faktisk har hun kun 

været beriget med en sådan velsignelse en gang tidligere i sit liv, og det 

var ikke med Jørgen, for ham havde hun mødt gennem frivilligt arbejde 

hos Folkekirkens Nødhjælp. Næ, det var Øivind, hun delte dette minde 

med. En nordmand hun en gang havde mødt på en ferie i det norske. Hun 

havde været med sine forældre på en uges skiferie i Jotunheimen, da hun 

gik i gymnasiet. De plejede ellers ikke så tit at tage ud at rejse. De gange, 

det var sket, havde det været charterrejser til Spanien, men en af 

nabokonerne, som Solvejs mor sladrede med ude på altanen, havde talt så 

positivt om skiferie i Norge, så moren var hoppet på idéen. Det skulle 

nemlig være en god måde at tabe sig på, triumferede hun. I takt med at 

hun havde lagt sig ud, blev et af favoritemnerne på sladdercentralen tips 

til at tabe sig samt frydefuld dvælen ved andre nabokoners lidt for brede 

bagdele. Ja, de kendte fra Billedbladet fik da også lidt en tur med jævne 

mellemrum. Men nu skulle de på fjeldet. Ferierne i Spanien føjede jo altid 

et par ekstra kilo til, så tiden var inde til en aktiv ferie, som hun sagde. Det 

endte nu med at være Solvej og faren, der var aktive, for moren syntes 

både, det var svært og umådeligt kedeligt at løbe på ski. Så var det mere 

spændende at sludre med et par andre danske damer i pejsestuen. 

 

Øivind arbejdede på Fjeldstuen i deres skibutik, og det var også ham, der 

kørte løjperne op. Han så altid så kæk ud i sine røde knæbukser og norske 



knæstrømper og sweater. Han ville sikkert ikke have drillet hende med 

sweateren med julemænd på, for stilen var da lidt den samme. Hun var 

ellers vokset ud af den sweater og gudskelov for det. Drengene fra klassen 

kaldte hende stadig nogle gange julemanden tøjte, men det mere vulgære 

navn snøftekussen faldt mere i deres mobbesmag i de større klasser. 

Havde hun været iført den dumme sweater på skiferien havde det nok 

alligevel afholdt hende fra at skabe kontakt. Men det var i øvrigt Øivind, 

der tog kontakt til hende den dag på løjpen. Solvejs far var et par 

hundrede meter foran hende, og hun gik der alene i egne tanker, da han 

kom kørende op på siden af hende i vognen, som han brugte til at køre 

løjperne op med. ”Morn” sagde han og smilede stort. Hun var blevet helt 

rød i hovedet, men det sås sikkert ikke, da de mange minusgrader i 

forvejen gav røde kinder. Han satte farten så meget ned, at han kunne 

køre ved siden af hende og var endda kørt ud i den dybe sne, for det var jo 

ellers den løjpe, hun gik på, som han var i færd med at køre op. ”Er du fra 

Danmark?” spurgte han. Hun svarede ham og smilede tilbage, for han 

blev med at storsmile. ”Værsgo”, sagde han og rakte hende et stykke 

chokolade. Det hed Kviklunch. Hun huskede stadig navnet, for hun havde 

gemt papiret i sin dagbog og havde det stadig den dag i dag. Så kørte han 

videre.  

 

Dagen efter viste han sig igen på samme løjpe som hende og nu, hvor det 

ikke længere kunne bruges at spørge til hendes nationalitet, spurgte han i 

stedet, om hun ville med ud og prøve en anden løjpe om eftermiddagen. 

Hun indvilligede rødmende, selvom hun spekulerede som en gal over, 

hvad hun skulle sige til forældrene, især til moderen, som stak næsen i alt. 

Men lige den dag var moderen heldigvis blevet lidt forkølet og lagde sig 



ind for at hvile om eftermiddagen. Faren valgte at blive i pejsestuen og 

læse i en bog om Anden Verdenskrig. Det var et emne, der optog ham 

meget. Så Solvej havde frit lejde og dukkede som aftalt op foran 

skibutikken. De gik og gik i flere kilometer uden at tale så meget sammen, 

men naturen var så storslået, at det ingen ting gjorde. En gang imellem 

stoppede Øivind op og tilbød hende et stykke Kviklunch og tredje gang 

kyssede han hende, lige der midt på løjpen med de norske fjelde som 

baggrund. Det var et øjeblik, hun aldrig glemmer. Dagen efter skulle de 

hjem til Danmark, og hun så aldrig Øivind igen, men hver gang hun 

kiggede på chokoladepapiret, som hun havde gemt og klistret ind i sin 

dagbog, fortabte hun sig i mindet. 

 

Solvej tager sin gule top på. Det er en, hun har haft i mange år, men farven 

stråler stadig, selvom den har været vasket rigtig mange gange. Hun må 

nok hellere hoppe i et par shorts i dag. Det egner sig vel bedst til at vandre 

i. Mon hun skal tage badetøj med? Eller skal de mon bade nøgne? Hun 

fniser af sin egen bramfrihed. Ih, Solvej, du er da også så frejdig herude i 

troperne. Hun lægger badedragten ned i tasken sammen med solcreme og 

kamera. Hun skal da tage nogle billeder. Det er godt, hun har selvudløser, 

så de kan tage et sammen. Man kan vel altid sætte det forsigtigt på en sten 

eller noget. Hun kigger sig i spejlet en sidste gang. Strammer hattens 

elastik, så den sidder godt til om hagen og bevæger sig ud på sit eventyr. 

 

Pitu sidder og venter på hende foran massagehytten. Han ser helt 

anderledes ud i cowboyshorts, gummisko og en rød T-shirt med 

påskriften Budweiser. Han plejer altid at massere i løse thaibukser og 



skjorte. De runde John Lennon briller har han stadig på, og smilet 

genkender hun på lang afstand. 

- Godmorgen, Madam. 

- Godmorgen, Pitu. Hvor ser du smart ud i rød. 

-  Tak, tak. Du ser også smart ud i gul. 

Ih, hvor han dog smigrer hende her fra morgenstunden. Men hun ser nu 

egentlig også ret godt ud i gul, hvis hun selv skal sige det. Det får hende 

ligesom til at stråle lidt mere. Hun husker at have læst, at den gule farve 

repræsenterer og tiltrækker glæde og lykke. 

- Lad os begynde vores rejse, siger han højtideligt og viser med 

hånden, hvilken retning de skal. Han fører an, men kigger sig hele tiden 

tilbage for at sikre sig, at Solvej går lige bag ved. Hver gang sender han 

hende et dejligt smil og laver et lille løft med øjenbrynene, som insinuerer 

et slags ”hej du”. De går væk fra stranden og ned ad en grusvej, der fører 

dem længere ind på øen. Den fugtige varme synes at intensiveres, jo 

længere de bevæger sig ind i jungleområdet, selvom dagen kun er ved at 

begynde. Pitu løfter en gren, så Solvej lettere kan komme ind ad en mindre 

sti. Han bliver ved med at bane vejen for hende, og som en leder af en 

hemmelig ekspedition i et ukendt område leder han hende dybere og 

dybere ind  junglen, dybere ind i mørket og i fugtens hede hule. Solvej 

mærker sin puls slå hurtigere og hjertet banke med mere insisterende 

kraft.  

- Det er varmt, siger han så og tager den røde Budweiserbluse af og 

binder den om bæltet i sine shorts. Hans ryg er slank og muskuløs. Man 

kan se konturerne af hans rygrad, der bevæger sig svagt fra side til side i 

takt med hans skridt. Der er bittesmå svedperler på især den øvre ryg. Nu 



mærker hun sine håndflader blive varme og er nødt til at tage en dyb 

indånding for ligesom at genvinde fatningen. 

- Er du ikke varm? spørger han og vender sig om mod Solvej. 

Denne gang er løftet med øjenbrynene inviterende, synes hun. Eller tager 

hun fejl? 

- Jo Pitu, men jeg kan da ikke… 

- Hvorfor ikke, Madam? griner han. – Vær ikke genert. 

Jo, hun kunne selvfølgelig godt tage toppen af. Men er det ikke lidt….og 

så gør hun det uden flere overvejelser. Man lever da kun en gang. Slå dig nu 

lidt løs, Solvej! Hun vender sig nu alligevel om. Kigger ned ad sig selv og 

prøver at suge maven ind. Gid hun havde slanket sig lidt, inden hun tog 

på solferie. Hun lægger den gule top ned i tasken. Da hun vender sig 

rundt, mødes deres blikke, og i et par intense sekunder står de sådan, 

inden hun slår blikket ned. De vandrer videre.  

Sådan går de i en halv times tid. Solvej vænner sig til luften under armene 

og får næsten lyst til også at tage bh´en af, men det er vist lige vovet nok. I 

al fald på nuværende tidspunkt. De når til en lysning i junglen og mødes 

nu af lyden af fossende vand. Et smukt syn åbenbares for deres øjne. 

Vandfaldet er omkring halvtreds meter højt og har sit udspring fra en 

klippe. Pitu griber hendes hånd. 

- Kom. Lad os gå denne vej. Jeg skal vise dig noget. 

Han slipper ikke grebet om hendes hånd, men trækker hende blidt med 

sig hen ad en lille sti og ind i noget buskads langs klippen. Hans hånd er 

varm og maskulin, og hun kan mærke deres puls slå i takt. Der er en 

mening med det her. Det kan hun mærke. De når til en lille åbning i 

klippen, en slags grotte. Pitu trækker hende med ind i grotten og giver 

hende tegn til at sætte sig ned. Hun gør, som han ønsker. Han tager sko og 



strømper af. Det samme gør hun. Han tager sine shorts af. Hun holder 

vejret, og så gør hun det. Løsner bh´en og lader den falde ned på jorden. 

Tager den op og putter den i tasken. Da hun kigger op er Pitu helt nøgen. 

Han sidder i skrædderstilling med sin lem langs det ene lår. Han har et 

lidt hårdere udtryk i øjnene. Han tager forsigtig hendes hånd og lægger 

den på sit lår. Hele hendes krop sitrer. Hun er fugtig mellem benene, og 

det skyldes ikke kun tropevarmen. 

- Åh, Pitu…. 

- Først betaler du. 

Han kigger alvorligt på hende. Det drengede udtryk er trådt i 

baggrunden. 

- Betaler? 

- Ja, først betaler du. 

Han peger ned på sit skridt og nikker over mod hende. 

Jamen, hvad er det han siger? Hendes puls og hjerte banker endnu 

hurtigere end før, men nu er årsagen forfærdelse og vrede. Hvad er det, 

han gør mod hende? 

- Tag mig tilbage med det samme! 

Hun griber febrilsk ud efter tasken og finder både bh og T-shirt frem. 

Tager begge dele på med lynets hast og er allerede på vej ud af grotten og 

buskadset, før Pitu har fået sit tøj på. Hun husker vejen og småløber ud 

gennem junglen. 

- Vent, Madam, hører hun Pitu råbe. – Du kan fare vild.  

Solvej er ligeglad. Hun vil bare væk. Væk fra Pitu og væk fra det sted, 

hvor hun har ydmyget sig selv og er blevet degraderet fra kvinde til 

kunde. 

 



Kapitel 25 
 

- Jeg føler mig som en dronning. 

- Du er en dronning. Min dronning. 

- Og du er min konge. 

Ditte læner sig frem mod Niels, der sidder og troner i den 

overdimensionerede kurvestol. Der er sagtens plads til to, og Ditte lader 

sin olierede krop glide ned i stolen til ham. Hun lægger sit ansigt ind mod 

hans bare bryst. Han dufter af brændt hud og kokos. En duft hun elsker. 

Den vil altid minde hende om Thailand og om sex. Hun kan mærke, at 

lysten får fat i hende igen, og hun sukker højlydt. De har ellers lige været i 

gang for mindre end en time siden. Hun ville sagtens kunne tage en tur til, 

men Niels har aldrig kunnet flere gange i træk. Det er vist meget 

almindeligt for mænd over tredive. Det har hun engang læst i Alt for 

Damerne. Hun ville nu ønske, at de havde sex lige så ofte derhjemme, som 

de har på denne rejse. De har snart været af sted i en uge, og sex har været 

på skemaet næsten alle dagene. De har selvfølgelig også mere tid med 

hinanden, og arbejdspresset er væk. Tropevarmen og tendensen til at være 

meget afklædt gør også sit. Der er vist noget med, at mænd er mere 

liderlige, når det er varmt. Stod det ikke også i den artikel? Måske har hun 

gemt den i mappen med inspirerende artikler. Det må hun tjekke op på, 

når de er hjemme på Østerbro igen. Hun rækker dovent ud efter sin 

ananasjuice, der er blevet serveret i et stort cocktailglas. Det er næsten 

tomt, og hun suger grådigt de sidste rester. 

- Vil du ikke bare have en mere, skat? foreslår Niels og griner. – Du 

ser noget glubsk ud.  



- Jo, nu hvor du siger det. Og så længe jeg ikke behøver at røre mig 

ud af flækken for at få den. Ringer du? 

Niels rejser sig og går hen til en klokke, der hænger ned fra en bjælke i 

tagkonstruktionen. Han ringer et par gange med den og sætter sig så 

dvask tilbage i deres rede. De har lejet en villa på et luksus-resort, der 

ligger lidt tilbagetrukket i junglen, men stadig tæt på stranden. Resortet 

består af ti villaer, der hver især har deres eget design og arkitektoniske 

særpræg. De bor i Zen Villa, der er bygget i mørkt træ og har to etager. 

Nederste etage er uden vægge og åben ud til junglen og klippevæggene, 

der omkranser huset. Der er lækre kurvemøbler med bløde puder og flere 

loungeområder, hvor man kan slænge sig. Køkkenet har de egentlig ikke 

brug for. Morgenmaden bliver leveret hver morgen, og de andre måltider 

indtager de i resortets egen restaurant eller på en af de mange restauranter 

på stranden. Ditte er godt tilfreds med den måde, villaen er indrettet på, 

for ellers synes hun godt nok, at der er meget kikset stil herude. Lidt for 

mange farvekombinationer, fjollede masker og plasticdimser. Den store 

fordel ved villaen er, at de to kan trække sig tilbage og ikke hele tiden skal 

glo på grimme turister med pinlige out-fits og klamme kroppe. Hun nyder 

det eksklusive touch, som stedet repræsenterer og så er noget af det 

allerbedste at have egen staff. De ringer blot med klokken og vupti, så står 

der en lille thai-personage i grøn uniform og tager imod deres ordrer. ”Ih, 

hvor jeg bare elsker den klokke”, siger hun igen og igen til Niels og ”skal 

vi ringe efter en af de grønne uniformer?”, som de er begyndt at kalde de 

ansatte, der altid står på spring til at adlyde. Det lyder alligevel pænere 

end at sige de skævøjede. Det er sådan et udtryk, som hendes tidligere 

kærestes prollede familie ville bruge. Næ, hun og Niels har deres egen 



jargon og indforståede blikke og bemærkninger, og de dyrkes i privaten, 

som i disse dage er en privat tropevilla. 

- Jeg laver lige en update, skat. 

Ditte griber ud efter telefonen. Der er heldigvis wifi, der virker her.  

”Morgenmad bragt til døren i tropevillaen. Tjek. To timers par-massage. Tjek. 

Friskpresset ananassjuice. Tjek. No stress. Tjek. Pure happiness. Tjek.” 

Hun lægger det op på både Facebook og Instragram sammen med et selfie 

af hende og Niels, som de skød lige efter massagen. De ser helt salige ude. 

Hun glæder sig til likes og kommentarer.        

- Ananasjuice, Madam. 

En af de grønne uniformer er kommet. Det er en af pigerne. Hun ser da 

meget sød ud, men hendes tænder er ret skæve, og øjnene er altså små. Ja, 

smukke er de ikke herude, men service forstår de sig på. Det kan de godt 

lære noget af hjemme i Danmark. Folk er tit så hovne i de danske butikker, 

som om de har en vigtig position og kan tillade sig at se ned på andre. Til 

gengæld virker thaierne generelt ikke specielt intelligente, men der er vel 

nogle kredse i Bangkok, der stikker ud.  

- Hvad skal vi ellers lave i dag, skat? spørger Niels. Vi skal jo snart 

til Bangkok, så vi må hellere nyde tropelivet, så længe det varer. 

- Åh ja, Bangkok. 

Ditte har været lidt lunken på Bangkok-indslaget, men Niels har insisteret. 

Hun forestiller sig, at der er meget beskidt og alt for mange fattige. Hun 

har fri fra arbejdet og orker ærlig talt ikke at se på forhutlede skæbner i sin 

ferie. Heldigvis har Niels booket værelse på Mariott, og hun har været 

inde og tjekke, at de har en komplet spa-afdeling, hvor hun kan søge ly, 

hvis hun får nok af byen.  



- Jamen, så må vi jo hellere bevæge vores luksuslegemer ned på 

stranden. Tror du de grønne uniformer har bærestole? 

- Jeg kan da bære min dronning.  

Niels griber fat om Ditte, løfter hende op fra stolen og svinger hende op i 

luften. Ditte hviner frydefuldt. 

- Den slags har vi da folk til, min kære konge. Vi ringer bare med 

klokken.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 26 
 
Dennis er stadig totalt i coma. Han var godt nok også stiv i går ovenpå alle 

de cocktails, som de havde kørt ned. Brinette føler sig til gengæld rimelig 

morgenfrisk, og tanken om morgenmad og en dukkert kan sagtens få 

hende ud af sengen. Hun gider ikke en gang forsøge at vække ham, for 

hun ved, at det vil blive en kamp. De havde været nede i byen i går aftes 

og var selvfølgelig løbet ind i Per. Til hendes ærgrelse og til Dennis glæde. 

Hun fattede ikke, at han orkede at hænge ud med den idiot. Efter at have 

drukket et par cocktails og hørt på nogle af hans blærerøvshistorier, var 

hun heldigvis faldet i snak med en af de ansatte piger, Jam. Der var ikke så 

mange gæster tilbage i baren, så Jam spurgte, om de skulle spille Domino. 

Det var så hyggeligt at spille og jappe, og Jam var den perfekte 

kompagnon. Der gik heller ikke lang tid, før Brinette havde fået hendes 

historie, der var ret interessant. Jam var nemlig slet ikke en pige men en 

ladyboy. Hun var meget smuk og faktisk flottere end de fleste thai-

kvinder, Brinette havde set herude. Hendes ansigt lignede lidt en fugl, 

øjnene var mørke og sexede, og hendes ben var lange og lækre. Når hun 

talte, gjorde hun det med en lidt hviskende, hæs stemme, der kælede for 

hvert ord, som de fyldige læber slap ud. Men hun var også lidt rå i kæften 

og holdt sig ikke tilbage for at dele ud af historierne om sine affærer med 

kunder og bejlere. Jam var meget begejstret over, at Brinette var dansker 

og havde med stor indlevelse fortalt, hvordan hun få dage forinden havde 

været sammen med en dansk mand. Han havde været helt besat af hende, 

men var på ferie sammen med sin danske pigekæreste, så deres møde 

skulle foregå i det skjulte. Han var en flot, høj mand og arbejdede i et 

ministerium. Jam kunne godt lide at høre, hvor mændene arbejdede og 



nævnte den ene høje stilling efter den anden, som læste hun op af en 

indkøbsliste. Brinette lappede det i sig og fik helt hjemve efter tiden som 

stripper og byturene med den transkønnede Sue. Dennis var mere afmålt. 

Han rykkede ikke på, at der var for meget homotema henover. Han gad 

heller ikke høre om Pers ladyboy historier. Der var dog en grænse.  

Brinette kigger over på ham. Han ser så blid ud, når han ligger der i 

fosterstilling med lagnet slynget rundt om underkroppen. Skulle hun 

forsøge at vække ham alligevel? Hun beslutter sig for at lade være. Pakker 

i stedet en taske med de vigtigste ting og forlader værelset. 

 

Der er heldigvis servering ved strandstolen, så hun kan nøjes med at 

bestille og så hoppe i vandet. Da hun kommer op fra sin dukkert, er kaffen 

allerede kommet. Det smager faktisk ikke så godt. Hun vælger at lade den 

stå. Da tjeneren kommer med den store og iskolde ananasjuice, bliver den 

til gengæld kørt ned, og maden har hun også let ved at indtage. Hun 

læner sig tilfreds tilbage i stolen og kigger op mod himlen. Hun skal nyde 

dagen i fulde drag, for i morgen flyver de til Bangkok i to dage. De skal 

tilbage til Koh Samui igen, men missionen til hovedstaden er jo 

højdepunktet og hovedårsagen til, at de overhovedet tog på denne rejse. 

Det er nemlig i morgen, det sker. Brinette skal have botox og restylane. 

Brysterne må vente, til de kommer hjem, har Dennis sagt, men han skal 

nok skaffe pengene inden længe. Salget af coken dækkede til gengæld en 

del af rejsen og behandlingerne i morgen. Hun har surfet lidt rundt på 

nettet og tjekket priser. Der er et hav af steder, og de fleste ligger i et 

bestemt område i Bangkok, som hun har noteret ned. Det er korrekt, at 

priserne er omkring halvdelen at det, hun skulle have sluppet hos doktor 

Guldborg. Siden den dag i hans klinik har hun ikke kunnet abstrahere fra 



at kigge på sine rynker og furer hver eneste gang, hun ser sig i et spejl, 

hvilket sker mange gange i løbet af en dag. Nu skal de bare væk, og det 

kan kun gå for hurtigt.   

 

Brinette rejser sig igen fra strandstolen. Hun er alligevel lidt rastløs i 

kroppen. Det er nok al den sprut, der stadig er aktiv. Hun går ud i 

vandkanten og slentrer lidt langs stranden. Der er en del liv. Et par 

kommer gående mod hende hånd i hånd. De er begge i praktiske riz raz 

sandaler. Kvinden har peppet spejderstilen op med en pink orkidé, der er 

blevet flettet ind i hendes leverpostejsfarvede hår. Manden har små 

speedo badebukser på, der absolut ikke dækker over en urskov af 

kønsbehåring. Han har en T-shirt på med en elefant og påskriften Koh 

Chang og en blå bøllehat. De ligner danskere, tænker Brinette, da hun 

passerer dem. På en strandmåtte tæt på vandkanten ligger en fed mand på 

maven. Hans ryg er totalt behåret. Det er ikke første gang på denne tur, at 

hun støder på kropsbehåring, der for længst skulle have været trimmet 

eller vokset. Hun stopper op og kigger ind mod land. I det samme øjeblik 

ser hun en kvinde komme ud fra junglen. Hun har en skrigende, gul T-

shirt på, der står rigtig skidt til hendes opkogte ansigtskulør. Hun 

genkender hende. Det er overboen. Brinette går i retning af hende. Det må 

være tid til lige at hilse. Det er da lidt sjovt, at ens veje krydses på den 

anden side af jordkloden. 

 

- Hej, jeg hedder Brinette. Kan du kende mig? Hjemme fra 

opgangen. 

- Øh, opgangen? Hvad er det, du siger?  



Hun virker helt rundt på gulvet. Sveden nærmest driver af hende, og der 

er store, våde skjolder på den gule top. Hendes ansigt er sådan lidt pelset. 

Ikke lige noget, der kan vokses. 

- Jeg er din underbo hjemme i Vanløse. Er det ikke pudsigt at løbe 

ind i hinanden her? 

Kvindens ansigt lyser op i et kort smil, men falder så tilbage i de 

bekymrede, frygtsomme folder. Man skulle tro, hun lige havde mødt et 

farligt dyr inde i junglen. 

- Åh, ja. Det kan jeg da godt se. Det må du altså virkelig undskylde. 

Jeg er ikke helt mig selv i dag. Men jo da. Vi har så tit passeret hinanden 

på trappen. 

- Er der noget i vejen? Du virker….så forvirret. 

Og så begynder kvinden med et at hulke. Brinette lægger en trøstende 

hånd på hendes skulder. 

- Ja, men hvad er der sket? Kom, lad os sætte os ned.  

Kvinden snøfter og skal lige til at sætte sig, men skifter så mening. Tørrer 

sit ansigt, ryster sine hænder foran sig, som om hun fjerner alt det dårlige, 

der har forårsaget tårerne. 

- Nej, nu må jeg altså holde op, siger hun med et mere bestemt 

tonefald. - Stå her midt på stranden og tude. Det går jo ikke. Ja, det er da 

venligt af dig sådan at komme mig til undsætning, men det er bare noget 

pjat det hele. Det skal du ikke tænke på. 

- Hold da op! Og trust me, jeg kan tåle at høre hvad som helst. I går 

drak jeg mig stiv med en ladyboy, og de historier, jeg fik der, var ikke for 

sarte sjæle. 

- En lady hvad? 



- En ladyboy. Det er en fyr, der ligner en pige og arbejder som en. 

De er vildt flotte. Men tag det nu roligt og lad os sætte os ind i skyggen. 

Du er jo helt svedig. 

- Nå, ja . Det er også den dumme, gule top. Jeg hedder i øvrigt 

Solvej. 

- Pænt goddag. Jeg hedder Brinette. 

De sætter sig i skyggen af en palme, og nysgerrigt insisterende lirker 

Brinette ord for ord hele historien ud af Solvej. Det tager sin tid, og der er 

dele af fortællingen, som Solvej forsøger at springe hurtigt henover. Men 

hun slipper ikke så let, og Brinette vil faktisk rigtig gerne vide, om hans 

pik var stiv eller ej, da den lå dér langs hans lår i den fugtige grotte. Først 

vil Solvej ikke ud med sproget og påstår, at hun ikke husker det, men 

Brinette insisterer på, at det er en meget vigtig information, fordi det 

afslører, om han var tændt eller ej.  

- Der kan du bare se. Så var du altså mere end blot en tilfældig 

kunde, siger Brinette bekræftende, da det kommer frem i lyset, at den var 

erigeret.    

Da Solvej er færdig, tager hun en lang, sukkende udånding. Det var vist 

både hårdt og vigtigt at gennemleve en gang til. 

- Fuck ham! Lad være med at tænke mere på det. Life goes on. 

- Jeg føler mig bare så beskidt og ydmyget. 

- Vås. Du gik med ham i den bedste mening. Han skulle bare have 

sagt på forhånd, at det kostede, så havde det været fair nok. 

- Synes du det? 

Solvej kigger forbavset på Brinette. 



- Ja, selvfølgelig. Der er da ikke noget galt med at tjene sine penge, 

som man vil. Så længe man spiller med åbne kort. Og det tyder jo på, at 

han tændte på dig, selvom du skulle betale. 

- Tror du virkelig? 

Egentlig har Brinette lidt svært ved at forestille sig den unge massør, som 

Solvej har beskrevet, tænde på den halvgamle, pelsede Solvej, men hun 

trænger til at blive peppet lidt op, og hypotetisk set udelukker det ene jo 

ikke det andet. Det ved Brinette alt om fra sin strippertid.  

- Jeg har selv arbejdet som stripper en gang, og jeg kunne da 

sagtens tænde på kunderne, selvom jeg tjente gode penge samtidig.  

Solvej tænker sig lidt om, trækker så på skuldrene og kigger på sin 

samtalepartner. 

- Ja, jeg skal nu ikke have massage hos ham mere. Det er det slut 

med.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 27 
 
Silom Soi 2 lyser op på lang afstand. Der er blinkende skilte om wonder 

boys og gogo dansere, cocks og cocktails. Niels lader sig sluse ind i gaden, 

der er spækket med liderlige mænd og larmende barer. En gruppe 

spændstige thaifyre omkring tyve år alle klædt i stramme, koboltblå 

glimmershorts smiler og gør sig til for ham. De står alle med hver deres 

guldfarvede menukort, som de flirtende fremviser. Han når kun at skimte 

ordet massage, før en bredskuldret mand i jakkesæt hiver ham 

insisterende i armen. 

- Kom og se fuck show. Meget billigt. Store pikke. Blowjobs. Kom 

nu, denne vej. 

Niels vil gerne udforske udbuddet lidt først og afværger invitationen ved 

at trække armen til sig og bevæge sig videre ned i gaden, men manden 

giver ikke så let op og har nu fået selskab af endnu en mand i samme type 

jakkesæt. De må være en slags alfonser, og de er ikke alene om denne 

opgave, for det vrimler med dem i gaden. Stemningen er festlig og intens 

og meget direkte. Det var den egentlig også på Koh Samui og i Lamai, 

men der havde han været nødt til at være totalt undercover. Mindet om 

hende Jam gør ham endnu mere klar til at fyre den af. Det var fandeme 

frækt med en lækker babe med jern på. Han havde ellers højlydt ytret sin 

afsky for den slags, hver gang Ditte havde bragt ladyboy fænomenet på 

banen. Det var sgu også lidt sygt, men det gjorde det jo ikke mindre 

ophidsende. Tværtimod. Det lykkes ham at ryste de to alfonser af sig. De 

har allerede fundet et nyt offer, en tyndhåret ældre herre i et meget slidt 

hørjakkesæt. Den næste bar han passerer har en tunnellignende indgang 

med et glimtende neonskilt ”Dream Boys”. Her står også en gruppe fyre 



med menukort. De er endnu yngre og har guld tangatrusser på. En af dem 

kigger flabet på Niels og løfter inviterende på øjenbrynene, mens han 

kører sin tunge rundt i mundvigene og lader blikket fæstne mellem 

benene på Niels. Han siger noget højt på thai, og alle de andre fyre griner. 

Måske skal han bare vælge et sted. Han fortsætter forbi et par klubber 

mere og går så ind på en af dem. Straks bliver han eskorteret til en blød 

læderstol på forreste række foran en scene. Belysningen er dæmpet og 

musikken høj techno. Rummet er ret stort, og på scenen står omkring tyve 

unge fyre i undertøj. De holder hver især et skilt med et nummer på. 

Nogle af dem har parkeret det i trussekanten sammen med deres 

mobiltelefoner. Flere af dem ser frække ud. Hans øjne fanger især en af 

dem. Hans bryst er helt glatbarberet og glinser af olie. Han drejer 

selvbevidst rundt, så Niels får lejlighed til at se hans lille stramme og 

struttende røv. Fyrene rykker sig så synkront et par skridt i samme retning 

og poserer på ny. Flere af dem har en eller flere blomsterkranse om halsen, 

som publikum giver dem. Det er åbenbart en form for konkurrence, hvor 

man kan stemme på dem. Niels kan mærke en vis skuffelse, der også 

sætter sig mellem benene og gør pikken halvfed. Han havde regnet med 

mere hardcore action end en konkurrence om, hvem der er den lækreste. 

Det er sgu for homo-agtigt til hans smag. Nå, men han må hellere tage en 

drink, inden jagten fortsætter, for der sker helt sikkert mere ekstreme ting 

i gaden. Tjeneren tager imod hans bestilling, og der går ikke mange 

minutter, før hans whiskysjus til overpris står foran ham. Han tager nogle 

store slurke. Tiden skal udnyttes optimalt, inden han skal tilbage til 

hotellet og møde Ditte. Hun er til en tre-timers spa seance, hvilket har 

givet ham chancen for at udforske Bangkoks Soi 2, som han har surfet sig 

frem til på nettet inden afrejse. Han bunder glasset og kan mærke 



spruttens effekt. Mere end klar begiver han sig igen ud på gaden og 

omringes straks af de glubske headhuntere, der alle lover de frækkeste 

shows og lækreste fyre. Han går ind på naboklubben og er straks mere 

tilfreds med udsynet. På scenen står omkring ti splitternøgne fyre med 

strittende, stangstive pikke og små, stramme røve. De er helt sikkert 

pumpet med viagra. En efter en går de frem forrest på scenen og viser 

varerne frem og dasker selvsikkert til den for at vise, at der skal mere til at 

få den ned med nakken. Han må sige, at myten om, at asiatere er småt 

udrustet ikke gør sig gældende her, men måske er de scoutet på baggrund 

af størrelsen. Der bliver sat et lille fodboldmål ind på scenen, og drengene 

stiller sig op på række, hvorefter de en efter en bruger deres pik som kølle 

til at slå til en lille bold. Når bolden går i mål løber de hen og slår hårdt 

pikken mod en stripperstang, og en klokke ringer. Der er flere af dem, der 

scorer. Niels bestiller en drink, mens han betragter konkurrencen, der efter 

noget tid erstattes af et af de annoncerede fuck shows. En af fyrene hopper 

akrobatisk op på hænder, mens en anden fyr stiller sig bagved ham og 

begynder at bolle ham hårdt i rytmiske bevægelser. De andre fyre 

cirkulerer rundt mellem gæsterne og fremviser deres stive pikke. En af 

dem kommer hen til Niels. Pikken er pakket godt ind i et kondom, der er 

ved at sprænges. Han gør tegn til at Niels skal røre den, og at drikkepenge 

er en del af dealen. Han stikker ham nogle bath, og fyren sætter sig ved 

siden af ham og lægger sin ene hånd på hans lår. Niels spreder sine ben og 

fører kommanderende fyrens hånd op mellem sine ben. Sådan, så er der 

en håndfuld til tøjten.  

- Skal jeg tage med dig på ferie? spørger han flirtende og klemmer 

sin hånd om Niels pik. – Så kan du lave fuck show med mig når som helst. 



Han skal sgu ikke på ferie med en trækkerdreng, selvom tanken om en 

sexslave til rådighed døgnet rundt lyder lokkende.   
- Skal jeg med på dit hotel? fortsætter han og masserer nu Niels på 

pikken. - Så kan du lave fuck show med mig hele natten.  

En af de andre fyre har også fundet vej hen til Niels og har sat sig på den 

anden side af ham. Han er mere feminin end den første.  

- Kan du lide to fyre på en gang? spørger han, mens han gnubber 

sig op af Niels.  - Vi har et rum ovenpå. Femhundrede bath for os begge to 

i et kvarter. 

 

Rummet er få kvadratmeter, og dobbeltsengen med rødt plys fylder det 

meste. De to fyre er begge gået i gang med at tage tøjet af Niels. Da den 

feminine af dem er i gang med hans underbukser, griber Niels ham hårdt i 

nakken og presser til.  

- Slik min pik, bitch. 

Han jager hans mund helt ned om skaftet og presser sit stive lem langt 

ned i halsen på ham.  

- Og dig, siger han henvendt til den anden fyr. – Gennemknep ham 

så hårdt, du aldrig har gjort det før. Nu! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 28 
 

- Vi gør det sgu. Vi pakker varerne i en af de der irriterende 

Buddha-figurer, og så sælger vi hele lortet derhjemme, råber Dennis 

henrykt og slår næven i bordet, så noget af hans øl sprøjter ud. – Skål, din 

gamle liderbuk! 

Han hæver sit glas, der stadig er næsten fyldt op til randen med iskold 

Singha, og knalder det hårdt mod Pers glas. De kører begge to 

størsteparten af glassets indhold ned og bøvser næsten samtidigt. 

Baren, de sidder på, er mørk, selvom det udenfor er højlys dag. Bordene er 

nogle gamle tønder af træ, og stolene høje skamler. Det thailandske flag og 

det efterhånden genkendelige foto af kongen, er stort set den eneste 

påmindelse om, at lokaliteten er Thailand.  

- Jeg bærer ikke noget af det, indskyder Per. – Jeg kan skaffe det og 

til markedets bedste pris, og jeg hjælper også gerne med at pakke det, men 

jeg skal sgu ikke nyde noget af at tage det gennem tolden. Bare så det er 

på det rene. 

- Den del står jeg for. No worries, understreger Dennis. – Men lad 

mig lige få det helt straight. Du skaffer tusind styks af de der stærke 

viagra på otte hundrede milligram, og jeg betaler dig en tier per pille. 

- Nemlig. Så er alle glade. Du er mange tusinde kroner rigere, din 

kone får nye patter og en masse danske mænd kan kneppe derud af, som 

de aldrig har gjort før.  

De sætter begge i et højt grin og slår håndfladerne mod hinanden og 

tømmer så resten af deres øl. 

- Nå, for satan. Jeg må hellere tage ud og hente damen. Hun er vist 

ved at være færdig med at få fjæset fikset. 



Dennis skubber skamlen til siden og rejser sig. Strækker sin krop og 

udstøder et veltilfredst suk. 

- Ja, jeg bliver lige lidt endnu. Og så tror jeg sgu, at jeg vil have en 

fræk massage. Udbuddet er jo stort her i byen. Teenager, fed thai-mamma, 

ladyboy. You name it. 

- Hold nu kæft med det der ladyboy snak. Det er klamt. Knep noget 

klassisk thaifisse. 

- Du er så sart. Men ja, det bliver nok det, jeg går efter i dag. 

- Ok, stud. Fyr den af! 

- I will. 

 

Brinette sidder og venter på en café i det store shoppingcenter YMC. Det 

kribler i fingrene efter at komme ud og bruge penge. Her er alt, hvad 

hjertet begærer. Tøj, make-up, accessories. Hendes mor ville blive ellevild 

og helt ustyrlig, hvis hun var her. Vist meget godt at hun ikke er det. 

Brinette kører forsigtigt pegefingeren henover sin pande. Den er lidt øm, 

men rynkerne synes allerede en anelse mindre. Det er nok mest 

indbildning. Effekten skulle komme i løbet af de næste ti dage, sagde de 

på klinikken. De steder, hvor hun har fået sprøjtet restylane ind, er der lidt 

mere hævelse. Hun smiler ved tanken. Det havde været hurtigt overstået 

og havde nærmest slet ikke gjort ondt. Klinikken, hun havde valgt, var 

meget professionel og ren. Alt var hvidt derinde. Gulvet, væggene, 

skranken, de ansattes tøj. Hun havde kun ventet en lille halv time, inden 

lægen kaldte hende ind. Han talte godt engelsk og forklarede hende om 

indgrebet, der i bund og grund var et par indsprøjtninger forskellige 

steder og således nogle små prik med nålen. Botox i panden og så 

restylane ved øjenområdet og læberne. Hun havde fulgt doktor Guldborgs 



instrukser, men blot fået det hele til den halve pris. Hun kunne bare ikke 

lade være med at tænke på, at effekten fra indsprøjtningerne ikke varer 

mere end cirka et halvt år. De sagde godt nok, at noget af restylanen ville 

virke permanent, men det meste ville forsvinde, og det ville hele botox-

effekten også. Nå, hun må nyde de næste seks måneder fuldt ud og 

samtidig have en plan for at skaffe cash til de næste behandlinger. Ja ja, 

når man først er gået ned af denne vej, så er der ingen vej tilbage. Det har 

hun hørt Linda sige mange gange. Linda er selv fast kunde hos klinikken 

N´age på Kongens Nytorv. Den er ret dyr, men måske kunne de tage til 

Thailand igen. Det, man sparer, er jo i sig selv næsten nok til to flybilletter. 

Hun kigger på sit ur og konstaterer, at Dennis igen er forsinket. Hvorfor 

skal han også hænge ud med den klaphat. Hun synes virkelig, at han er et 

fjols ham Per, og hans tilstedeværelse har trukket en del ned på en ellers 

fed rejse. Til gengæld har det underligt nok været ret hyggeligt at møde 

hende overboen Solvej, selvom hun er en type, Brinette normalt aldrig 

ville hænge ud med eller skænke så meget som et blik. Er det overfladisk? 

Er hun i virkeligheden slet ikke så åben, som hun ellers plejer at bryste sig 

af? I skolen havde hun jo også altid gået efter at blive venner med dem, 

der så godt ud og var mest cool og populære. Uden undtagelse. Hun 

havde faktisk aldrig prøvet at have en grim ven eller veninde. Heller ikke 

en der var tyk eller handicappet. En gang i syvende klasse havde hendes 

klasselærer sat dem sammen med en makker for at gennemføre et 

interviewprojekt. De skulle ud og interviewe en butiksejer om dennes 

arbejde. Hun var blevet sat sammen med Kajsa, som var klassens mest 

nørdede pige. Hun gik i sådan noget gammeldags tøj og havde et grimt 

modermærke under det ene øje. Brinette havde flovet sig så meget over at 

blive set med hende ovre i centeret og prøvede hele tiden enten at sakke 



bagud eller gå flere meter foran. Det havde været en forfærdelig oplevelse, 

husker hun. Men hun havde jo faktisk aldrig givet Kajsa en ærlig chance. 

Den chance havde Solvej til gengæld fået i går, og de havde endt med at 

hænge ud hele dagen på stranden i Lamai. Solvej havde sagt nogle 

virkelig sjove ting. De havde spillet yatzy og grinet, og efter et par øl 

havde Solvej betroet sig til hende og fortalt en hardcore historie om, 

hvorfor hun havde forladt sin eksmand. Hvis Brinette havde været udsat 

for det, havde hun helt sikkert taget hævn. Ingen tvivl om det. Men Solvej 

mente, at karmaen ville komme efter det, som hun sagde. Man kunne også 

hjælpe den lidt på vej, havde Brinette tilføjet, og det havde de grinet meget 

af. Dennis havde set helt mærkelig ud i hovedet, da han fandt dem 

sammen og havde efterfølgende spurgt, hvad fanden hun lavede med 

sådan en gammel, tør skede. Hun havde råbt af ham, at han skulle tale 

ordentligt om andre mennesker, som han i øvrigt slet ikke kendte, og hvad 

lavede han i øvrigt selv med det klamme piksvin Per. Hun var blevet lidt 

overrumplet af sin reaktion og sit forsvar af Solvej, men sådan var det nu 

en gang. Hun kigger igen på uret. Nu må han altså godt komme. I samme 

øjeblik ser hun ham komme dalrende rundt om hjørnet og i retning af 

caféen. Han har en pose i hånden. Hun vinker til ham, og han styrer i 

retning af det bord, hun sidder ved. 

- Hold kæft, hvor er her varmt i den her lorteby. Jeg er totalt ved at 

få hedeslag, pruster han. 

- Det er sgu da klart, når du bliver ved med at vade rundt i de der 

sneakers. 

- Jeg går ikke i sandaler, fastslår han og begynder at nærstudere 

hendes ansigt. – Nå, så er min tøs glattet ud, griner han. – Gjorde det 

ondt? 



- Nej, ikke det mindste. Hurtigt og smertefrit. Hvad har du købt? 

Det ligner ikke Dennis at shoppe, og hun kigger nysgerrigt på den store 

pose, som han nu har sat fra sig på gulvet. 

- Nå, den. Det er en Buddha. Du ved en af de der træfigurer. 

- Ja, jeg ved godt, hvad en Buddha er, men hvorfor har du købt en? 

Hun kigger vantro på ham. 

- Det havde jeg lyst til. En souvenir. Vi er jo ligesom i et Buddha-

land, ikke. 

- Det ligner dig bare ikke at købe noget og slet ikke en Buddha.  

- Jamen, det har jeg altså gjort. Er det et problem? 

- Nej, nej. Må jeg se den? 

Han åbner posen og pakker den ud. Den er ret stor og er lavet af helt 

mørkebrunt træ. 

- Den er da meget pæn. Men du er godt klar over, at der er loft på, 

hvor mange kilo, vi må have med hjem, ikke? Og jeg skal altså shoppe en 

hel del endnu. Bare så du ved det. 

- Ja, ja. Slap nu af. 

Dennis pakker Buddhaen væk og gør tegn til, at de skal videre. 

- Skal vi ud og shoppe så eller hvad? spørger Dennis på sin 

kommanderende facon og skubber stolen bagud, idet han rejser sig. 

- Ja, lad os komme af sted, svarer Brinette og drikker resten af sin 

smoothie i en lang slurk. – Lad os starte på etagen ovenover. Jeg har små-

luret lidt før. Altså bare en lynhurtig runde, og de havde alt muligt 

lækkert, men jeg lover dig, at jeg nok skal være hurtig og effektiv. 

- Det skal jeg se, før jeg tror det. 

 



De går hen mod rulletrappen, som er godt pakket med både 

vesterlændinge og thaier. Især teenagere. De ser meget anderledes ud end 

dem, de har set på Koh Samui. Sådan lidt mere japanske i stilen, synes 

Brinette, selvom hun aldrig har været i Japan. De er meget futuristiske at 

se på og med hang til plasticsmykker, fluorescerende farver og vilde 

frisurer.  

Da de ankommer til etagen ovenover, vælger hun at gå mod højre. Hun 

ved, at det er hende, der må lede an. Dennis følger efter hende, som en 

muslimsk hustru følger sin mand, og det passer Brinette fint. Hun skal 

bare nære sig for at komme med den sammenligning, hvis hun vil bevare 

førerrollen. Butikken, hun tager dem ind i, er et miks af herre- og dametøj. 

Musikken er høj og elektronisk, og ekspedienterne ser ret cool ud. Hun 

går direkte hen mod første tøjstativ og lader sit falkeblik scanne indholdet. 

Hun kan være lynhurtig, når der skal shoppes. Hun ved, hvad hun kan 

lide og stoler på sin intuition. Flere af hendes veninder siger, at de afskyer 

at shoppe, fordi de aldrig kan beslutte sig og bliver stressede over alle 

valgmulighederne. Sådan har hun det absolut ikke. Hun griber et par 

bluser og jakker, inden jagten fortsætter til næste række og næste igen. Til 

sidst har hun otte ting, som hun tager med i prøverummet. Der er et par 

smuttere iblandt, som så bedre ud på bøjlen end på hende, men der er 

også nogle mega hits og et par fine ting. Hun ender med at købe seks ting 

og kører tilfreds kortet igennem. I København ville samme beløb højst 

have givet hende et eller to stykker tøj. 

Dennis har sat sig på en taburet og sidder og stirrer træt ud i luften. Han 

har garanteret tømmermænd igen i dag. Det er vist en ret konstant tilstand 

og bivirkning af selskabet med Per. 

- Kom skat, jeg er klar.  



- Allerede, svarer han træt og rejser sig fra stolen som en fjernstyret 

robot og følger i hælene på hende. – Hvor skal vi nu hen? 

- Ja, jeg tænkte egentlig på, om vi skulle finde en lille ting til min 

mor. Et tørklæde måske. De har jo lækkert silke herude, og det koster 

ingenting. 

Dennis har altid godt kunnet lide Brinettes mor. Hun har også taget imod 

ham med åbne arme og har let ved at få ham til at grine. Første gang, de 

havde mødt hinanden, havde Brinette næsten følt sig lidt udenfor, især da 

de alle tre var endt på værtshus, og Brinettes mor og Dennis havde 

insisteret på at spille Meyer og var blevet ved i timevis.  

Dennis er pludselig livet helt op. Måske ved tanken om at skulle finde en 

gave til sin svigermor. Han har oven i købet spottet en lille butik med 

tørklæder fra gulv til loft i alskens farver og mønstre. Der står allerede et 

andet par derinde, og ekspedienten fremviser ihærdigt varerne. Manden 

er høj og flot og kunne godt være dansker. Kvinden virker bekendt. Åh 

Gud, det er jo en af hendes kunder. Hende der arbejder i kommunen. Det 

er da godt nok utroligt, som hun render ind i folk herude. Grebet af det 

særlige ved øjeblikket småløber hun derover og prikker ivrigt kvinden på 

skulderen. 

- Hej. Hvor er det dog sjovt. Kan du huske mig? Fra Danmark. 

Diamantslibning, du ved. 

Kvinden ser først overrasket og forvirret ud og så falder ansigtet på plads i 

genkendelsens folder.  

- Selvfølgelig! Brinette, ikke? 

- Aj, hvor er du god. Jeg må altså indrømme, at jeg ikke kan huske 

dit navn. Jeg har jo så mange kunder, du ved, undskylder hun. - Men jeg 

kan jo totalt huske dit ansigt.   



- Jeg hedder Ditte. Og det er min kæreste.  

Ditte kigger over mod manden ved hendes side, der står med et meget 

pink silketørklæde i hænderne, som han prøver at finde plads til at lægge 

fra sig. Det er som om, at han føler sig lidt malplaceret med det og blusser 

en smule op i kinderne.  

- Hej, jeg hedder Niels. Ja, det er da sjovt sådan at rende ind i 

hinanden. Hvor kender I hinanden fra igen?  

- Jeg er Dittes kosmetolog, svarer Brinette og smiler til ham, mens 

hun trykker den udstrakte hånd. – Og det er så min kæreste, Dennis, siger 

hun og fremviser Dennis, som var han også et tørklæde. 

De trykker hænder på kryds og tværs og gentager i munden på hinanden, 

hvor pudsigt det er, at man sådan kan rende ind i hinanden på den anden 

side af jordkloden, og at verden bliver mindre og mindre. 

- Arbejder du så også hos kommunen? spørger Brinette for at skifte 

emnet over på noget andet. Hun er jo trænet i at konversere med sine 

kunder og kan fornemme, at Niels er typen, der føler sig tryg ved at tale 

om sit arbejde, og lige nu virker han altså lidt hæmmet i det, synes hun. 

- Nej, jeg arbejder i Udenrigsministeriet. 

- Ah ok. Jeg synes lige, jeg har hørt om en anden, der også arbejder i 

et ministerium. Hvem var det nu? 

Hun kigger over på Dennis for at få en ledetråd, men så med et husker 

hun det og trækker på smilebåndet. Det er vist ikke lige en, man deler. Det 

var jo den transkønnede Jam, der havde haft sex med en dansk mand fra 

et ministerium. Gad vide om det mon kunne være Niels? Nu bliver hun 

sgu alligevel lidt nysgerrig. 

- Har I været andre steder end Bangkok? spørger hun. 



- Vi har været på Koh Samui på et virkelig lækkert resort i Lamai. 

Vi kom til Bangkok for to dage siden. 

- Vi bor selv på Koh Samui og har været der i over en uge.  

- I Lamai, indskyder Dennis.  

  - Utroligt. Tænk at vi ikke løb ind i dem dér, siger Niels og smiler til 

Ditte. 

- Ja, det er jo et mindre sted modsat Bangkok. Nå, skal vi se at købe 

det tørklæde til din mor. Hvor blev det af? 

Niels kigger sig forvirret omkring og opdager, at han lagt det på gulvet i 

bar forvirring over det spontane møde. De betaler og giver så alle hånden 

endnu en gang. 

- Fortsat god rejse, siger de næsten i kor. 

- Han har knaldet med en ladyboy, udbryder Brinette begejstret, så 

snart de er ude af syne. 

- Begynder du nu også. Det er fandeme klamt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 29 
 

Solvej bliver vækket klokken seks ligesom alle de andre indsatte. 

Sovesalen er vel på størrelse med en gymnastiksal. Her er ingen vinduer. 

Hun har efterhånden vænnet sig til den hårde sivmåtte, som hun ligger på 

side om side med de omkring hundrede andre kvinder, der sover her. 

Heldigvis har hun slumretæppet. Det fik hun lov til at beholde. Pladsen er 

knap, og natten igennem vækkes hun gang på gang af spontane slag fra de 

omkringliggende kroppe eller skrig og råb fra de andres mareridt. Men så 

vender hun sig rundt på den anden side, og der går sjældent lang tid, før 

hun får en ny etape søvn. Lard Yao fængslet er Thailands største 

kvindefængsel og ligger i Bangkok. Kapaciteten skulle efter sigende være 

maksimalt beregnet til lidt over tre tusinde fanger, men rygtet siger, at de 

er mere end fem tusinde for tiden. Hver dag ankommer der nye fanger, og 

de er idømt alt fra en måned til livstid. Her bor også en del børn, som er 

født i fængslet. De er så kære de små skabninger og kender slet ikke til 

verden udenfor. For dem er det helt almindeligt at sove i en stor sal og 

kun være omgivet af kvinder. Solvej rejser sig og strækker sin 

radbrækkede krop, for det kan ikke undgås at føle sig temmelig 

mørbanket efter en nat på en sivmåtte. Ung er hun jo ikke længere, og det 

kan mærkes i leddene. Hun har meget på programmet i dag, og det meste 

ser hun frem til. Der er så mange, der har brug for hendes assistance og 

støtte herinde. Men allerførst er det tid til morgentoilette, og det tager 

skam sin tid. Ikke fordi der er mulighed for at smukkesere sig. Tværtimod. 

Næ nej, det er køen, der ofte tager op til en time, og man må holde sig til. 

Solvej griber ud efter sin lille blikskål og går udenfor, mens hun nikker og 

smiler til højre og venstre til alle søstrene. Bishnu fra Nepal, Dawn fra 



Sydafrika og Mong fra Thailand. Mong har en lille datter på to år, som 

Solvej er blevet en slags reservemor for. Hun er den kæreste lille pige og 

klukker af glæde, hver gang Solvej synger danske sange for hende. ”Se 

den lille kattekilling”, ”Lille Peter Edderkop”, ”Jeg ved en lærkerede”. Så 

Solvej synger hver eneste dag, efter at hun har renset Bishnus sår. Bishnu 

sidder inde for tyveri og har en sygdom, der gør, at hun har svært ved at 

hele, så Solvej gør, hvad hun kan for at pleje hendes mange sår. Rent er 

her jo ikke ligefrem. Solvej har været her i snart tre måneder. Hun var 

blevet pågrebet i Bangkoks lufthavn og beskyldt for at smugle viagrapiller 

ud af landet gemt i en Buddha-figur. Viagrapiller! Det var da godt, at det 

ikke var heroin, for så kunne hun snildt have fået dødsstraf. Nu var det 

blevet til femten år. Egentlig blev der altid givet femogtyve år som 

minimum for narkosmugling, men viagra var åbenbart i gråzonen. 

Repræsentanten fra den danske Ambassade har desuden informeret 

hende om, at der er en gældende udvekslingsaftale mellem Thailand og 

Danmark. Det er dog først efter otte års afsonet straf i Thailand, at hun vil 

blive udvekslet til Danmark. Hvor meget hun så skal afsone af den 

resterende straf vides ikke, men det bliver nok minimalt, har hun ladet sig 

fortælle af den engelske pige Sue, der sidder inde på livstid for 

heroinsmugling. Sue har fire børn hjemme i Manchester og er selv 

narkoman. Hun tog chancen og satsede alt på at få et større parti heroin 

hjem til eget forbrug og en mulighed for at betale en kæmpe, oparbejdet 

gæld af. Nu er hun psykisk helt nede i kulkælderen over at have svigtet 

sine børn. Skulle hun være heldig at blive udvekslet til England efter de 

otte år, er der stadig lange udsigter til frihed, for i England lader man 

fangerne fra Thailand afsone halvdelen af den resterende straf i 

hjemlandet. England har Europas strengeste system, hvad det angår, og 



det dybt unfair, siger Sue, der ofte bander sit fædreland langt væk. Solvej 

var meget skræmt over Sue i de første par uger, for hun får disse anfald, 

hvor hun bliver meget aggressiv, råber og taler med sig selv og så har hun 

for vane at rive store totter af sit eget hår af, så hendes hovedbund har 

nogle bare, uhyggelige pletter. Armene har store ar fra skud med heroin, 

og hendes hud er ligeledes arret efter acneudbrud som ung. Men man 

lærer jo at se bag om den slags med tiden, og Solvej tænker sjældent over 

det længere. Ja, hun ser det nærmest slet ikke. Nu er hun mere optaget af 

at hjælpe Sue med at få skrevet breve til sine fire børn, så de ikke glemmer 

deres mor. ”De ville have bedre af at glemme mig”, siger Sue ofte. ”Et 

menneske som mig er ikke værd at huske”. ”Sludder og vrøvl” siger 

Solvej, ”du er deres mor, og jeg ved, at du klarer den”. Lige i Sues tilfælde 

må hun dog indrømme, at tvivlen får overtaget i ny og næ, for det ser da 

noget sort ud for hende, den stakkel. Det samme tænker hun om 

heroinsmuglerne fra Nigeria. Mandefængslerne skulle være fulde af dem, 

men nigerianske heroinsmuglere er også et udbredt fænomen her i 

kvindefængslet. De isolerer sig og får kun besøg en gang imellem af de 

kristne missionærer, der tager rundt og opsøger fanger for at omvende 

dem og tilgive dem deres synder. Ja, og så får de selvfølgelig leverancer af 

heroin gemt i mad ind i fængslet fra andre smuglere. På den måde 

fortsætter de ad samme vej herinde mod en aftale om, at deres fattige 

familier i Nigeria bliver forsørget af narkobagmændene. Det er ækelt og 

fornedrende. Solvej har prøvet at tale med nogle af disse piger, men det er 

ikke let. De virker meget fortabte. Flere af dem har fået dødsstraf og 

venter kun på at få den eksekveret. Uhyggeligt. Indtil for et par år siden 

foregik det på den måde, at den dømte blev skudt i hjertet med et 

maskingevær bagfra med ryggen til bødlen, så den likvideredes ånd ikke 



kunne se og hjemsøge bødlen. Men for et par år siden gik man over til 

dødelige indsprøjtninger, da dette efter sigende skulle være mere humant. 

Solvej synes slet ikke, at det er humant at slå mennesker ihjel i det hele 

taget, og der er så mange af disse skæbner, som fortjener en ny chance i 

livet. De har været desperate og truffet forkerte valg, men onde er de 

færreste, når det kommet til stykket. Og så er der dem, der ligesom hende 

selv er uskyldige. Tusind viagrapiller. Jamen, hvad i alverden skulle hun 

have gjort med dem? Hun husker tydeligt den frygtelige dag, hvor 

helvede udspillede sig for hende. Den dejlige ferie var slut, og hun havde 

været i gang med at pakke med en blandet følelse af både tristhed, fordi 

den var slut, og en lykkefølelse over alt det, hun havde oplevet. Det havde 

banket på døren, og der stod Brinettes kæreste. Den unge Dennis med alle 

tatoveringerne og sin lidt klodsede fremtoning. Ja, når hun havde mødt 

ham hjemme i trappeopgangen i Vanløse, var hun for det meste blevet lidt 

skræmt og havde følt sig utryg, men på tropeøen havde han mere virket 

klodset, synes hun, og hun havde næsten haft lidt ondt af ham, som han 

stod der i sine tilsnørrede gummisko og alt for varme jeans. Han havde 

opført sig mere høfligt, end hun havde forestillet sig var muligt, og havde 

spurgt hende, om hun havde lidt ekstra plads i sin kuffert. De havde 

nemlig købt en Buddha-figur, men nu var der ikke plads til den, og 

overvægt var jo ikke godt. Jo, hun ville da gerne hjælpe. Slumretæppet, 

som endelig var blevet færdigt, kunne hun vel tage over armen og benytte 

på flyet. Der blev man jo ofte lidt kuldskær. Så hun tog imod Buddha-

figuren og rullede den ind i noget af sit tøj og lagde den i bunden af sin 

kuffert. Aftalen var så, at Dennis skulle have den tilbage hjemme i 

Vanløse. Da hun kom frem til lufthavnen, havde hun haft en underlig 

fornemmelse og kunne ikke finde ro i sig selv. Da hun stod i køen til 



boarding, var der pludselig kommet to ansatte fra lufthavnen og havde 

bedt hende følge med. De sagde ikke, hvad det drejede sig om men kun, at 

det var vigtigt. Da de endelig kom frem til et kontor, lå hendes kuffert 

derinde, og den var oven i købet åbnet. Buddhaen stod fremme på bordet 

med hovedet skåret af. Det så drabeligt ud. Ved siden af den lå en bunke 

med blå, trekantede piller. ”Du er hermed arresteret for at ville smugle 

piller ud af landet”, havde en af dem sagt og givet hende håndjern på. 

Sådan var det hele startet. Nu er det slut, havde hun tænkt, selvom det 

viste sig at blive en ny begyndelse.    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 30 
 

Viagra-Helle får femten år i kvindefængsel i Bangkok 
Den danske kvinde, Helle Andersen, der for tre måneder siden blev 

anholdt i Bangkok Lufthavn for forsøg på udsmugling af tusind særligt 

stærke viagra piller, har nu fået sin dom. Den lyder på femten år og skal 

afsones i det berygtede kvindefængsel Lard Yao. Det danske 

Udenrigsministerium arbejder på en udveksling, som med sandsynlighed 

kan blive en realitet efter otte år. De tusind viagra piller var købt ulovligt 

på det sorte marked i Bangkok, der har en omfattende sex-industri. Helle 

havde gemt dem i en Buddha-figur, som hun påstod, at hun bar for en 

anden turist, som hun havde mødt på ferieøen Koh Samui. På det sorte 

marked herhjemme ville pillerne kunne have indbragt hende op mod 

hundrede tusinde kroner.  

Helle Andersen forholdt sig roligt i retssalen, da dommen blev afsagt, 

selvom hun til det sidste har kendt sig uskyldig. Helle er ugift, har ingen 

børn og har gennem en årrække været på overførselsindkomst. Måske var 

det drømmen om et mere ekstraordinært liv, der fik hende til at kaste sig 

ud i det spontane smuglereventyr?  

 

Ditte folder avisen sammen. Tænk at den selv samme kvinde har siddet i 

dette rum og klynket over sin overgangsalder og nærmest fået angstanfald 

over at skulle møde op i en praktik. Og så har hun kort tid efter totalt 

beregnende shoppet en masse piller og proppet dem ind i en højhellig 

Buddha. Hun og Niels havde i øvrigt været derude i samme periode, men 

heldigvis var de ikke rendt ind i hende. Hun væmmes ved tanken. Ditte 

har altid kunnet lugte, at der var noget fusk over hende Helle, og derfor 



havde piben da også fået en ny lyd, da hun overtog hende i sin 

sagsstamme. Så stoppede festen og ”ih hvor er det synd for Helle” stilen, 

som den forrige sagsbehandler Helene havde kørt af. Nej, nogle 

mennesker er falske og spiller dobbeltspil, og Ditte har heldigvis næse for 

den race. Der står ganske enkelt skrevet løgner i panden på dem. Sådan 

nogle typer fortjener at blive straffet, og Ditte har i øvrigt ingen problemer 

med, at narkosmuglere får lange straffe. Viagra er måske ikke helt narko, 

men alligevel. Det er forbudt at købe og sælge på det sorte marked, og 

hele sex- og pornobranchen er en gang fordækt klamhuggeri, så det kan 

vel i sidste ende komme ud på et. Nå, hun kan vel lige så godt lukke 

Helles sag. Hun taster hendes cpr nummer og sætter et par krydser. I 

notefeltet skriver hun ”fængselsdom på femten år for narkosmugling i 

Thailand.” Nu slipper hun for at skulle høre på hendes utålelige 

beklagelser. Skønt. 

Ditte elsker, når hun kan lukke sager. Det er ligesom, når hun rydder ud i 

køleskabet og finder en vare, der er udløbet og skal smides ud. Det er 

sådan en dejlig fornemmelse, når den dumper ned i skraldespanden.  

Ditte logger ud, lukker ned og forlader jobcentret. Hun har taget cyklen, 

selvom det er meget blæsende i dag, og hun ind imellem må stå op og 

trampe hårdt i pedalerne. Men det gør ikke noget, for Ditte har et vigtigt 

ærinde, som hun har set frem til hele dagen. Hun er så spændt, for denne 

dag kan blive en ny begyndelse. Hun stopper ved apoteket på Nordre 

Frihavnsgade. Der er heldigvis næsten ingen kø ved håndkøbsskranken, 

og det bliver hurtigt hendes tur. 

 

Ja! Jeg vidste det. Jeg vidste det. Hun ved næsten ikke, hvad hun skal gøre 

af sig selv. Hun knuger testen ind til hjertet og griber ud efter mobilen 



med den anden hånd og taster Niels nummer. Han svarer heldigvis efter 

et enkelt ring. Hun tager tilløb og slipper så de magiske ord fri. 

- Min elskede. Jeg er gravid! Vi skal have et barn.  

    

 


