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-Træffer jeg Ina Jakobsen? Manden i sort jakkesæt, hvid 

skjorte og sortstribet silkeslips skutter sig i gråvejret ude 

foran huset på Mårvænget 16 i Søborg. 

-Det er mig, siger den 31-årige Ina undrende. Hun kigger 

mistænksomt på manden. Hans åbne rulamsfrakke blafrer i 

vinden, der er blevet voldsommere i de sidste par timer. 

Kender jeg ham? spørger hun sig selv i sine tanker. Ina 

lader sit blik glide hen over hans blege, glatte hud. Der er 

nogle fine kloge rynker, som omkranser hans grønne øjne 

under nogle blide kommunefarvede øjenbryn. De rynker han 

har i panden er ikke særlig dybe, men bliver en del dybere, 

da han indtrængende - eller er det påtrængende - hun kan 

ikke beslutte sig for ordvalget, gider heller ikke tænke 

nærmere over det, men hører i stedet for sig selv svare ”ja” 

med en lille bitte stemme på hans spørgsmål. 

De går indenfor. Ina først, han bagefter. Hun bryder sig ikke 

om det. Det er ikke manden. Han virker for så vidt venlig 

nok. Det er mere situationen. Hun først, han bagefter. Ina 

kan godt lide at have overblikket over situationen, og det er 

hun ikke i stand til her. Hun prøver forsigtigt at kigge ud af 

øjenkrogen for i det mindste en lille smule at holde øje med, 

hvad der foregår bag hendes ryg. Det giver et lille gib i 

hende, da mandens lyse stemme på en sjov dreven facon 

med det samme, idet Ina gør antræk til at holde øje siger: 

-Bare rolig. Jeg er ikke interesseret i at gøre dig noget. Jeg 

har derimod et tilbud til dig. 
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Et tilbud til mig? Hvem i alverden vil give mig et tilbud og på 

hvad? tænker Ina, mens hun skuler over mod den gamle, 

grønne sofa i dagligstuen. Gad vide om han har set nogle af 

de rødvinsflasker, der ligger og flyder bagved den? Ina ved 

godt, hun har et alkoholproblem, men hva' fa'en, hvem har 

ikke problemer af den ene eller anden slags i dag: 

arbejdsløshed, stoffer, ensomhed etc.. Man skal sgu 

nærmest have et eller andet problem for at fremstå 

almindelig, så hva' gør det, at man måske drikker lidt vel 

rigeligt en gang imellem lidt for ofte af, hvad andre tænker 

er anstændigt? Ina tænker på, at tilbuddet måske kan være 

af seksuel karakter. I så fald kan det da godt være, hun slår 

til. Hun har da været sammen med værre typer end ham her. 

Andre ville måske beskrive de mænd, Ina har ligget og rodet 

rundt med som værende i kategorien ”ligne noget som 

katten har slæbt ind”, men det er hun pisseligeglad med. 

Hvis Ina får nogle omgange på værtshuset efter, at hun har 

givet ham nogle omgange i en gyde, opgang eller hvad der 

nu må være i nærheden, har hun det okay med det. Det 

mest svinske er dog de mænd, der først har forlangt, Ina 

skulle sluge, hvad der kom, for dernæst bare at skride. Det 

er simpelthen for barnligt og pisseirriterende. Særligt når 

sæden har smagt af lort, fordi mændene har spist hvidløg, 

asparges eller det der er værre, når man skal sluge den 

salte klat. Hun vrænger på næsen og vender tilbage til 

virkeligheden. De står midt i dagligstuen. Ina vender sig om 
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mod ham. Han er ved nærmere eftersyn soigneret. 

Pressefolderne i de sorte habitbukser står knivskarpt, så 

selv global-køkkenknivene, hun har ude på knivmagneten i 

køkkenet vil fremstå uskarpe i forhold. ”Han er ikke værst. 

Han kan godt få lov til at ordne mig, hvis det er det, han er 

ude på,” tænker hun. Ina kigger så diskret, hun kan ned på 

hans skridt. Hun griber sig selv i at tænke, at hun ikke håber, 

han har for stor en pik. Ina er træt af fyre, der skal bryste 

sig af deres lem, som om de er kongen af et eller andet land, 

hun alligevel aldrig bliver dronning i. Ina håber heller ikke, 

den er lille. Det gør trods alt ikke noget, at man kan føle den. 

Hun har svært ved at bedømme pikken i hans bukser og 

prøver at se på hans fingre, fine glatte pianistfingre for at få 

en fornemmelse af andre lemmers størrelse på hans krop. 

Ina kigger ned på hans fødder, en str. 43. Alt i alt en helt 

almindelig fyr i alle henseender, eller hvad? Hun mærker 

hans øjne kigge på hende. Med ét føler Ina sig skidt tilpas. 

-Det er ikke sådan et tilbud, jeg vil komme med, siger han 

og smiler et sødt, skævt smil til hende, der knækker over, og 

en mund med hvide, stærke tænder kommer til syne, mens 

en smittende latter hun aldrig ville forbinde med en mand i 

jakkesæt skvulper lystigt fra hans mund, der er omgivet af 

et par brede, røde læber. 

-Hva' mener du? prøver Ina, men hun ved godt, at hun ikke 

lyder overbevisende. 

-Det er i hvert fald ikke til mig. Med ét er smilet og den 
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smittende latter væk og alvoren tilbage. 

Er han ligefrem blevet udsendt af andre? Ina tænker sig 

forbløffet om. Har hun på et tidspunkt mødt nogen, der var i 

besiddelse af så meget cool cash, at de ligefrem kunne 

sende én ud efter hende? Det er alt sammen væk i 

alkoholtågerne. Hvis han har så meget cash, skal han, hvem 

han så end er, sgu ikke slippe billigt. Ina mærker, hvordan 

hun vådter i trussen. Det sydafrikanske billige rævepis hun 

købte i Fakta i går i en bag-in-a-box 3 liters dunk har gjort 

sin virkning. Et par glas af den til flydende morgenmad – 

eller for andre ville det være frokost – klokken kvart over to 

om eftermiddagen har gjort sin virkning. Hun mærker 

varmen strømme gennem sin krop. Hele vejen ned gennem 

benene og helt ud i fødderne. Ina mærker sine kinder blive 

blussende røde og ved hvilken virkning, det har på mænd. 

Når hun har været så rød i kinderne, som hun er nu og 

flittigt har suttet den af på mænd, primært de nørdede af 

dem, har de nærmest fået et faderligt beskyttelsesinstinkt 

og købt smykker til hende. Ina griner lidt ved sig selv, så 

rammer alvoren hende igen. Det er efterhånden meget 

længe siden, hun har fået et smykke. Skidt med hvordan 

smykkerne ser ud. Det er pisseligegyldigt. Så længe de bare 

er let omsættelige - og det har de været indtil videre. Hun 

griber sig selv i at tænke på det værste, hun ved. Ina bliver 

ældre for hver dag, der går. Hendes biologiske ur tikker, og 

hun har ikke skudt en eneste fucking skide lorteunge ud 
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endnu. Hun mærker, hvordan en kuldegysning gennem 

kroppen sætter sig i knoglerne. Ina hader at blive ældre. 

Hun hader at se forældre gå hånd-i-hånd med en barnevogn 

foran sig, men mest af alt hader hun, at ikke én af de mænd 

hun har været sammen med har haft seriøst krudt i bøssen. 

Ikke én fucking gang har Ina været i nærheden af bare at få 

en lille klam sædcelle til at befrugte et af de æg, der for 

hulen da må være i hendes sølle krop. Det eneste hun højst 

har fået ud af det er klamydia et par gange og en gang 

herpes, når det gik højt for sig. 

-Jeg kommer fra firmaet KTS. Ina vågner med ét af sine 

tanker, da mandens blide stemme igen lægger sig trygt i 

hendes øregange. 

-Navnet siger dig nok ikke noget, men det er et 

verdensomspændende aktieanalysefirma. Vi har en del 

aktieporteføljer spækket med de aktier som vores 

aktieanalytikere udvælger på baggrund af årsregnskaber, 

værdiansættelser osv.. Pt. har vi en aktieanalytiker, der er 

bedre til at værdisætte virksomheder end nogen anden. Han 

har sin helt egen måde at arbejde på. Selvfølgelig studerer 

han regnskaber og er grundigt mikro- og makroøkonomisk 

funderet. Derudover forstår han også at have fingeren på 

pulsen i forhold til, hvad der rører sig af rygter omkring de 

virksomheder, han undersøger. Han har nærmest en 

umenneskelig evne til at forudsige aktiers kursudvikling og... 

-Lige et øjeblik! Ina afbryder ham, lukker øjnene og sætter 
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pegefingrene for tindingerne, mens hun kort ryster på 

hovedet. Hendes øjne bliver smalle og prøver at forme sin 

mund til et spørgsmål. 

-Hva' har alt det lige med mig at gøre, spørger hun så. 

-Sagen er den, at KTS er et kinesisk ejet selskab. Kinesere 

kan være rimelig underlige på mange punkter, men lad nu 

det ligge. De er også pænt modtagelige for overtro, og det 

er i denne henseende, at du kommer ind i billedet. 

Selvfølgelig har den kinesiske ledelse været dybt optaget af 

hvordan vores mesteranalytiker, der i øvrigt er forfremmet 

til direktør i vores danske afdeling, bærer sig ad, når han 

analyserer aktier, men de har ikke kunnet finde ud af det 

indtil videre. Vores analytikere arbejder altid meget og 

længe. Det giver sig selv, at de har behov som alle andre, 

der skal stilles. Derfor ser ledelsen også igennem fingre 

med, når lidet flatterende piger bliver transporteret ind på 

kontorerne. Så er trykket hos vores analytikere, om man så 

må sige, hurtigt og effektivt overstået... 

-Og det er her, jeg kommer ind i billedet, som en frisk lille 

glædespige eller hvad? 

-Ikke helt. Der er netop det særlige, at vores 

mesteranalytiker aldrig, og jeg gentager aldrig har besøg af 

en escortpige, luder, glædespige, eller hvad du nu må kalde 

dem. 

-Nå, men hvad så. Et eller andet må han vel slappe af til? 

-Det er netop her, du kommer ind i billedet. Der er en film 
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med dig, han altid ser... 

-En film med mig...? 

-Ja, en film. Vores mesteranalytiker går altid ind på den 

samme pornoside på Nettet for at se den samme film om og 

om igen. Hovedpersonen er dig i diverse positurer. 

Modtagelig for enhver indtrængen, der nu måtte være tale 

om... 

Ina tænker sig lidt om, efter nogle sekunder virker det som 

om, at noget går op for hende, så udbryder hun: 

-Men det er en film, jeg lavede for mange år siden. Hvorfor 

er det firma, du kommer fra så interesserede i at få fat på 

mig? Jeg mener, det burde ligesom være manden selv, der 

ville være interesseret i at få fat på mig, så undskyld mig, 

men hva' fanden rager det jer, hvis den lille nørd 

tilfredsstiller sig selv, mens han ser mig blive taget i alle 

ender og kanter? 

-Ja, det er netop det, der er det løjerlige. Vores kinesiske 

ledelse tror, at du er en form for lykkeamulet for ham. At du 

på en eller anden måde er hans drug til at gøre det godt og 

skovle penge ind til firmaet... 

-Så derfor vil de have, at jeg skal kneppe med ham i 

virkeligheden, så jeg bringer ham endnu mere lykke eller 

hvad? 

-Ikke kun det. Ser du, vores ledelse tror, at hans evner kan 

gå i arv, hvis han sørger for at befrugte den person, der 

bringer ham lykke. 
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-Så jeg skal ligge og kneppe med én, jeg overhovedet ikke 

kender, aldrig har mødt før og tilmed få et barn med ham? Er 

det dét, du siger? 

-Stort set. Bortset fra at du gerne må skifte ordet ’barn’ ud 

med ’børn’... 

-Du må da være syg i roen! Tror du, jeg kunne finde på den 

slags? 

-Med al respekt... Manden holder en kort kunstpause, 

trækker vejret ind og sukker, vi har naturligvis fulgt dig 

gennem et stykke tid. Selvfølgelig har vi, hvordan skal jeg 

sige det diplomatisk? -Jo, vi har lavet en kraftig Google på 

dig. Eller rettere vi ved udmærket - og meget præcist - 

hvordan du lever. Jeg har vist udtrykt mig klart nok. 

-Okay, jeg ved godt, hvad du hentyder til, og ja, jeg kan da 

godt kneppe jeres lykkepik, men jeg siger altså bare... Ina 

smager på ordene og vurderer dem grundigt: 

-Jeg gør det ikke gratis. 

-Naturligvis ikke, siger manden og slår den samme 

smittende latter op, som han kort tid før har gjort det. Han 

tager et check-hæfte frem, så siger han: 

-For hvert år du forstår at tilfredsstille ham, får du en million. 

Hvis du bliver gravid og føder hans børn ja, han tøver et 

øjeblik, så får du tre millioner pr. styk. 

-Det er ikke en joke vel? Det er ikke skjult kamera, for hvis 

der er nogen, der sidder og gemmer sig et sted, så skal de 

sgu komme frem nu. 
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-Det er ikke nogen joke. Det er skam ramme alvor, siger 

manden og ser med en betydningsfuld mine på hende. 

-En million kr. pr. år bare for at tilfredsstille ham og tre 

millioner kr. for at føde hans børn? Det tror jeg sgu godt lige, 

jeg kan overleve, siger Ina og slår en gnæggende latter op. 

-Jeg har vist ikke udtrykt mig klart nok, siger manden, mens 

han ser roligt på hende. 

-Jeg vidste det! Det var bare en joke ikk'? 

-Nej. Bestemt ikke, men det er altså ikke i kroner. Det er i 

dollars... 

-Hold da kæft. I er jo ravende sindssyge, for det beløb ville 

jeg lade mig dobbeltpenetrere i samtlige huller på samme 

tid af en flok hjemløse og opfostre deres børn. 

-Meget vel. Det skal stå dig frit for at gøre, som du lyster, så 

længe du blot sørger for at stille KTS' ledelse tilfreds, så 

skal jeg ikke blande mig yderligere i, hvad du foretager dig. 

-Aj, aj sir. Dine kineservenner skal nok blive tilfredse med 

mig. Det lover jeg dig. 

-Det håber jeg sandelig. For at vise KTS' gode vilje til... 

Manden tøver et sekund... Projektet, er her en check på 

30.000 dollars, så du kan købe noget værdigt - men ikke 

nødvendigvis anstændigt tøj - i stedet for de laser du går 

rundt i nu. 

Ina ser ned af sig selv. De hullede og forvaskede jeans kan 

godt trænge til at blive udskiftet. Det må hun indrømme. Det 

samme kan den turkis top fra Bilka ude i Field's også. Nu 
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skal Ina fandeme ud at fyre penge af, så selv den vildeste 

luksusluder vil blive misundelig, hvis hun ser hende. Ina 

smiler ved tanken, og så skal jeg have smykker, parfume og 

tasker også. Det bliver så fucking nice! 

-For god ordens skyld lægger jeg mit visitkort her. Du ringer 

bare til mig, når du har shoppet færdig, så er det nemlig min 

pligt til den tid at introducere dig for vores mesteranalytiker 

som hans nye privatsekretær. Manden tager sig til 

brystlommen på den hvide skjorte, trækker et groft hvidt 

stykke papir op og lægger det på dagligstuebordet. Han 

siger farvel og finder selv ud til hoveddøren. Pludselig 

vender han sig om: 

-Øh, Ina, husk lige en ting... 

-Hvad? 

-There is no cash like cool cash. 

Ina smiler. Det skal hun nok huske. Fuck, hvor er det fedt. 

Nu skal der bare shoppes, og så skal den analytiker 

ligegyldigt, hvor klam han er bare tømmes for så meget sæd, 

så han lige så godt kan vende det hvide ud af øjnene med 

det samme. Ina går hen til dagligstuebordet, tager 

visitkortet op og læser kortet, der er skrevet med sirlig, sort 

trykskrift: 

Anders Wiinberg 

Chefstrateg 

KTS - Analyse now or never 

Mobil: +45 30 25 75 27 
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Ina smiler for sig selv. Omsider er der kommet en prins, der 

åbenbart bliver tilfredsstillet af at se hende blive kneppet i 

en otte år gammel video. Det er både klamt og pirrende på 

samme tid. Mest pirrende. 

 

-Årh, ikke en af de satans rykkere igen, hvorfor skulle den 

nar til hendes eksmand også købe den latterligt dyre 

strandvejsvilla i Espergærde? Maria ærgrer sig for Gud ved 

hvilken gang over at have giftet sig med den mega blærerøv. 

Bare fordi hun troede, han havde penge. De mødtes til et af 

de utallige arrangementer hos konsulent- og revisionshuset 

PWC i Hellerup. Det er et slaraffenland for en golddigger 

som hun. Troede Maria. Hun har tit haft talent for at udpege 

sig de rige svin blandt alle de andre wannabees og 

receptionsnasserne. Maria sørger altid for at være en lille 

smule udfordrende klædt. Det er trods alt begrænset hvor 

udfordrende, det kan blive, når man er til et arrangement 

hos en arrangør i et så kedeligt fag. Ikke desto mindre ved 

Maria også, at det er inden for disse fag, at de største og 

mest perverse svin findes. Måske fordi de ikke har tid til at 

kneppe deres præmieludere af nogle hustruer derhjemme i 

Rungsted og Skodsborgvillaerne pga. deres arbejde. Måske 

fordi de med deres magtliderlighed simpelthen påkræver sig 

retten til at udøve magtmisbrug. Noget, de naturligvis ikke 

kan vise i al offentlighed. De er jo pæne respektable 

mennesker, der altid opfører sig korrekt. Korrekt, min bare 
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røv, tænker Maria. Minderne farer gennem hende. 

Bankdirektører der med hende i centrum hygger sig med en 

trekant, hvor de skiftevis tager hende, hvor de nu lyster, 

selvstændige erhvervsdrivende og reklamemænd, der 

sniffer baner på hendes bryster og baller, mens de kort efter 

i en vild rus sprøjter deres kropsvæsker ud over hende.  

Et tilfreds smil spiller om Marias mund, da hun stiller sig i 

profil foran helfigursspejlet. Hun er god, når hun selv skal 

sige det. Det er ikke for ingenting, at så mange mænd er 

blevet tilfredsstillet hos hende. Maria har en perfekt barm. 

Røven er der heller ikke noget i vejen med. Mændene har i 

hvert fald ikke klaget. Hun kigger lidt på sit maveskind. Hun 

kan godt trænge til at smide et til to kg. Maria rynker på 

næsen. Hvorfor skal hun dog det? Det sjove er, at kvinder 

altid er utilfredse med deres maveskind, lige netop ved den 

vægt og det look hvor de i forhold til mændenes 

præferencer ser perfekte ud. Maria kan sagtens gå ud at 

score en hvilken som helst mand med den her krop. Hvem 

det så skal være, ved hun bare ikke. Han skal bare være rig. 

For guds skyld, han SKAL være rig! Virkelighedens 

realiteter strejfer i et kort nu hen over hendes ansigt. Her 

står Maria i lort til halsen. Hendes eksmand som hun 

selvfølgelig troede havde mange penge viste sig at være en 

svindler. Maria troede, hun var supersmart, da hun fik ham 

til at købe strandvejsvillaen til hende i hendes navn. I hans 

romantiks skær troede Maria, han var møgforelsket i hende. 
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Imidlertid viste det sig, at den eneste grund til, han sørgede 

for, at villaen blev købt i hendes navn, var, at han selv er 

registreret i RKI og ikke kan eje så meget som en skoldet 

rød reje. Uden Marias vidende har den fornemme adresse 

også virket som hans private smuglercentral af kopivarer. 

Det gik først op for Maria den dag hvor ordensmagten 

bankede på døren og forklarede deres ærinde. Hun sad 

fuldstændig paf og uforstående overfor situationen og 

prøvede at forklare politiet, at der måtte foreligge en 

misforståelse. Det tog lang tid for politiet at forklare Maria, 

at det var det ikke. At de havde fulgt hendes nu eksmand 

igennem flere måneder og ventet med at slå til ind til nu, 

hvor de havde beviser nok imod ham. Det satans 

amatøragtige politi slog selvfølgelig til på et tidspunkt, hvor 

manden ikke selv var hjemme. Han kom heller ikke hjem, 

skulle det senere vise sig. Det danske politi havde fået en 

udvekslingsaftale på plads med det tyrkiske politi, hvor han 

blev taget på fersk gerning. I fuld gang med at afsætte 

partier af falske Hermés-tasker og Burberry-tørklæder. 

Maria af alle tog virkelig fejl af ham. Hvordan kunne det 

lade sig gøre? Hun, den ufejlbarlige. Hvordan kunne hendes 

instinkt tage så grundigt fejl, så hun nu står med tre 

måneders ubetalt husleje og har kreditorer, der kimer hende 

ned på mobilen uafbrudt om, hvornår de kan få deres penge? 

Maria må gøre noget. Hun må seriøst finde på et eller andet. 

Og det skal være snart. Meget snart. 
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Hun bliver afbrudt i sine tanker af en banken fra 

dørhammeren på hoveddøren. Er det endnu en kreditor, der 

vil have sine penge? Personen har i hvert fald ikke været i 

militæret. Vedkommende banker i hvert fald ikke på den 

velkendte Amsterdam-måde, som soldater lærer at banke på 

i militæret. Maria udstøder et kort suk. Det er år og dag 

siden, hun har ligget og horet med en soldat, der virkelig 

kan tænde hende. Det er år og dag siden, hun har kneppet 

for ikke at få penge ud af det. Maria mindes tydeligt den 

første gang, hun var sammen med en soldat. Hvordan han 

lærte hende at banke ”ordentligt” på døren. Der skulle være 

et kort bank først, efterfulgt af endnu to bank med kort tid 

mellem hinanden. Ligesom stavelserne i Hollands hovedstad 

Amsterdam. De lo af alle de på engang umiddelbart 

megastupide ting, men samtidig også brugbare ting, man 

kan få ud af at være i militæret. Nå, det er længe siden nu. 

Marias øjne ser igen ind i spejlet. De små rynker, som så 

vidt muligt er dækket under make up'en er begyndt at titte 

mere frem, end hun bryder sig om, men hva' der er mange 

andre, der ser værre ud end hende. 

Maria åbner hoveddøren. To habitklædte mænd står nu lige 

over for hende. Hvad vil de? Det er ikke civilklædt politi, så 

ville deres sko være mere pøbelagtige og rundsnudede, end 

de er. De er heller ikke advokater, så ville de have haft gråt 

skræddersyet jakkesæt på i stedet for sort jakkesæt. De her 

jakkesæt er heller ikke skræddersyede. Det kan hun se på 
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benlængden af dem, der er en anelse for lange i forhold til 

mændenes statur. Derudover sidder jakkerne lidt for løst 

over skuldrene til, at de er skræddersyede. Direktører for et 

stort firma er også en umulighed. Det gør dels manglen på 

det skræddersyede, samt farven sort i stedet for dybblå 

hende opmærksom på. Maria gaber lidt indeni. Hun er vist 

efterhånden lidt for miljøskadet af at have gået til så mange 

receptioner. Hun ser på deres slips. Sort, med diskrete 

mønstre i hvid og blå, så afgjort ikke sælgertyper. De ville 

have valgt storspraglede slips i prangende farver. Det 

overbeviser windsorknuden på slipset hende også om. 

Enhver sælger ville vælge at binde et slips med så stor en 

blærerøvsknude som muligt. Windsorknuden er 

gentleman'ens knude. Tilpas stilig og anstændig. Mange vil 

se den som lige lidt for lille, når slipset bliver bundet lidt 

stramt, men, tænker Maria, for dem, der kender værdien af 

den knude, virker det nærmest som en lukket klub, en 

sekt. ”Jeg kan stole på de her fyre,” slår det hende. Heller 

intet voks eller andet i håret. De må være helt igennem 

pålidelige. Stoffet i deres jakkesæt er heller ikke 

fintmønstret og dermed billigt, måske endda meget billigt. 

Det er købt, fordi det kræves af dem, ikke fordi de vil bryste 

sig i det. Dertil ved de godt selv, at deres stil er for 

underlegen i forhold til de kredse, de øjensynligt normalt 

færdes i. De kan være konsulenter; nybegyndere, da disse 

vil vælge farven sort, ældre i faget har en tilbøjelighed til 
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grå. Det vidner deres sko også om. De er fuldstændig klar 

over, at de ikke må købe de helt billige. Samtidig er det 

langt fra de dyreste da skoenes detaljerigdom og den måde 

de skinner på ikke ligefrem er overvældende. Derudover er 

skoene heller ikke helt nypudsede, og måske endda lidt 

dårligt pudsede. De er nybegyndere. Jeg kan vikle dem om 

min lillefinger, hvis jeg vil, lettelsen skyder op i Maria. 

-Træffer vi Maria Nørregaard? Spørger den ene af mændene. 

-Ja, det er mig. Hvad skylder jeg æren? 

-Må vi komme ind. Det er en meget personlig samtale, siger 

den anden af mændene. 

Hun tøver et kort øjeblik. 

-Ja, værsgo kom indenfor. Maria lader mændene gå ind først, 

før hun selv følger efter. ”Gad vide, hvad de vil,” tænker hun. 

Mændene stopper op lige så snart, de er ved den næste dør, 

der fører ud af entréen. 

-Det er denne vej, siger Maria og gør en bevægelse med 

hånden, der vifter dem ned til pejsestuen. De sætter sig i de 

dyre møbler af ægte skind. Dem er de heldigvis ikke 

kommet efter endnu, tænker hun og stirrer et kort sekund 

på møblerne. 

-Vi kommer fra firmaet KTS. Vi ved ikke, om du har hørt om 

det før? 

-Jo. Det virker bekendt, men jeg skal ikke kunne sige det 

helt præcist. Jeg går til mange receptioner og møder endnu 

flere folk fra diverse virksomheder. 



19 

 

Mændene ser på hinanden. 

-Det er netop fra flere af gæsterne til disse receptioner, at 

vores ledelse har fået anbefalet dig til denne… Hvad skal vi 

kalde det… Han tøver et kort sekund… Særlige opgave. Han 

forklarer Maria kort situationen omkring deres 

mesteranalytiker. De kommer med et tilbud til hende om at 

tilfredsstille ham. På den måde vil Maria få en million 

dollars årligt. For derudover at føde hans børn vil hun få 

yderligere tre millioner dollars pr. baby, hun føder. Det er en 

aftale, Maria synes lyder tiltalende. Hun vælger dog ikke at 

sige ”ja tak” med det samme. Hun er vel en garvet kvinde i 

branchen, hendes kun 29 år til trods. Marias første 

indskydelse over for mændene er: 

-Jeg kræver to millioner dollars om året og fem pr. barn. 

Mændene kigger tvivlsomt på hinanden ved hendes 

udmelding. Ham, der også har ført ordet til at starte med, 

siger til hende: 

-Jeg skal lige foretage et opkald. Han går ud af stuen og ud 

i entréen. Mens Maria ser på den anden mand, der sidder 

foroverbøjet med albuerne på knæene og foldede hænder, 

prøver hun at lytte til samtalen, manden i entréen fører. 

Maria kan kun høre hans stemme, men ikke udskille lydene 

som ord. Samtalen er kort, så kommer han tilbage. Han 

giver et kort nik over mod hende. 

-Det er i orden. Du skal møde kl. 13 på mandag i pænt og 

præsentabelt tøj på denne adresse som privatsekretær for 
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vores mesteranalytiker, der i kraft af sine resultater i dag er 

direktør for vores danske afdeling. Han rækker hende et 

visitkort. Maria ser kort på det, før hun siger: 

-Det er fint. Vi har en aftale. Jeres chef vil ikke blive skuffet. 

Hun smiler ved tanken om en eller anden talnørd, der skal 

have lidt sex engang imellem. Det lyder alt andet lige som 

en overkommelig opgave. Så er der alligevel kommet noget 

godt ud af at møde op til de receptioner. 

 

-Hvorfor har du søgt jobbet som sekretær hos KTS? Spørger 

han pigen i den sorte spadseredragt over for ham. KTS har 

fået flere hundrede ansøgninger til et skide sekretærjob. 

Imponerende. Han elsker den hunger efter at arbejde og 

tjene penge. Alle og enhver vil selvfølgelig score noget løn i 

stedet for at sidde med røven på støtten. Det giver sig selv. 

Og dog, tænker han, er halvdelen af de ansøgninger, KTS får, 

alligevel lige til at stikke op i røven, så dårlige og 

uinspirerende er de skrevet. Jobopslaget om en sekretær 

har dog også medført, at der kommer flere lækre tæver ind, 

som tilfældet er med hende her. 25 år og virkelig 

kneppemoden på den fede måde. Er kommet over 

gymnasieårene for længst, hvor hun højest sandsynligt har 

fået meget opmærksomhed. Har dernæst haft et sabbatår. 

Her har hun først arbejdet hos en bager, Gud fri mig vel, og 

så taget ud at rejse. Med andre ord: hun har røvkedet sig 

hos bageren over ikke længere at få den opmærksomhed, 
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hun er vant til fra gymnasiet. Der efter er hun blevet så 

megatræt af jobbet, så hun bare må væk og fyre den af og 

få al den pik, hun kan komme i nærheden af, lige så snart 

hun er ude at rejse og væk fra sin garanteret røvirriterende 

familie. Hun har taget en BA på humaniora i engelsk på KU. 

Fint nok, så kan hun rent faktisk noget fagligt, der kan 

bruges. Hun er begyndt på sin kandidat, men ”vil hellere ud 

at arbejde”. Kort sagt: Hun er ikke kvik nok til at tage 

kandidaten og har måttet lide det nederlag at droppe ud af 

studiet. Det er godt. Det er rigtig godt. Dermed er hun 

bevidst om sine egne begrænsninger, og vil kæmpe mere for 

sagen end en eller anden selvfed studerende, der har fået 

sin kandidatgrad og udmærket godt selv ved hvor god, hun 

er. Det her kan udnyttes - også seksuelt. Han kigger et kort 

sekund på hendes bryster. De har en god størrelse. Der er 

mere end et par håndfulde. Det er helt sikkert. Er hun mon 

typen, der gladelig tager den i munden? Selvfølgelig er hun 

det. Om ikke andet vil man altid kunne presse hende til det. 

Hun har været ude at rejse. Det er det sjove med danske 

piger, tænker han. De tror, de er så fantastisk lækre i 

forhold til alle andre nationaliteter i verden måske på nær 

de svenske ludere, men ingen er i hvert fald mere lækre end 

skandinaviske piger. Yeah right. Derfor var det altid skægt 

at se i hans unge dage, når han var ude at rejse, det chok 

de danske piger fik, når fyrene ikke ænsede dem et blik, 

men i stedet for trak af sted med de frække latinoer, de små 
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canadiere eller de russiske piger, der var med på den 

værste lige så snart, der kom vodka på bordet. Han smiler 

ved sig selv ved tanken om de russiske piger. De danske 

piger, der tog ud at rejse, fandt derfor hurtigt ud af, at hvis 

de skulle markedsføre sig selv bedre, måtte de seriøst gøre 

noget for det. Derfor fandt de også hurtigt ud af, at man 

kunne vise det mest nødvendige med en ølflaske, hvis man 

bare tog den langt nok ind i munden og kælede med den. 

Det mest irriterende var dog, når man engang imellem 

havde trukket nogle af dem hjem, og de så alligevel ikke 

havde været til noget. Så havde han dog bare været det 

mere insisterende og trukket deres ansigter ned til sin pik 

og tvunget den ned i halsen på dem så voldsomt nogen 

gange, at de havde vendt det hvide ud af øjnene og først 

trukket sig ud, når han var sikker på, at hver en dråbe, han 

havde sprøjtet ud, var blevet slugt. Han står i sine egne 

tanker, da hun svarer: 

-Jeg synes KTS lyder som en spændende virksomhed, og I 

arbejder indenfor en branche, hvor jeg mener, at mine 

kvalifikationer kan komme til sin ret. 

Bla, bla, bla, sådan en omgang ordgejl. En skide 

sekretærfunktion og hun tror, hun kan bilde nogen det lort 

ind, at hendes kvalifikationer er særlig påskønnet her. Fuck 

dog af, men hendes lår i den spadseredragt ser sgu gode ud. 

Det er som om, hun har set hans blik på hendes lår, for 

straks retter hun på sine ben, og krydser dem modsat af 
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tidligere. Det medfører, at han kan se op mellem hendes ben 

en brøkdel af et sekund, derfra hvor han står. Hvide 

blondetrusser. Yes! Han mærker med det samme bulen i 

sine bukser blive større og mere fast. Han går hen til sit 

store skrivebord med den blanke overflade. Hun vil blive 

rigtig god at kneppe på det skrivebord, tænker han og tager 

papirerne med hendes ansøgning og lader som om, han 

nøgternt studerer dem. Han kan mærke, at han snart skal 

ud på toilettet en tur og sprøjte væggene til med klæbrig 

masse. Det får ham til at tænke på alle de mærker af 

gammel sæd, der er på væggene på toiletterne. Han må 

hellere være efter de skide risgnaskere af nogle 

rengøringsassistenter og tvinge dem til at gøre væggene 

rene mere end én gang om ugen. Og måske også tvinge dem 

til andet. De piger er jo alligevel bare dyr, han kan bruge, 

som han vil. 

-Jeg kan mærke... Og det er faktisk ikke engang løgn, 

tænker han med reference til sin pik som nu står i fuldt flor, 

gemt bag hans blazer, mens han prøver at se ud som om, 

han vurderer sine ord... At du vil falde godt til her. Jeg kan 

ligeså godt sige det med det samme nu på baggrund af alle 

de ansøgninger, vi har haft og alle dem, vi heraf har haft til 

samtale, så er du den, jeg anser som bedst egnet til at blive 

sekretær for mig. Så du er hermed ansat. Du vil naturligvis 

få et introduktionsforløb i forbindelse med dine kommende 

arbejdsfunktioner. Lad os sige at du skal møde i morgen kl. 




