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- Skal jeg slå græsplænen for dig, hørte Lasse en pigestemme kalde. 

    Han så op fra bogen, som han sad og læste i. Ved havelågen stod en 

spinkel, køn pige og stirrede forventningsfuldt på ham. Hun så ud til at 

være lidt yngre end han selv. Han rejste sig en smule forfjamsket. Hun 

slog græsset hos flere af gadens beboere, vidste han og så i retning af 

plæneklipperen, som han havde efterladt midt på plænen efter et par 

indledende runder. 

    - Hvorfor? 

    - Fordi du mangler det meste og ser ud til hellere at ville læse, svarede 

hun med et smil. 

    Han gengældte smilet og lagde bogen fra sig på havebordet. 

    - Hvad skal du ha’? 

    - Halvdelen af, hvad du får. 

    O.k., svarede han uden rigtigt at vide hvorfor. Han kunne sagtens slå 

den smule plæne selv, men havde ikke noget imod at give halvdelen til 

den friske, yndige pige.  

    Pigen åbnede lågen, der selv gled tilbage og lukkede sig med et hørligt 

metallisk klik. Hun nærmede sig med spændstige, målrette skridt. Synet af 

hendes slanke, veldrejede ben under shortsene og hendes i øvrigt smidige 

skikkelse satte hans hjerterytme i vejret. Hendes mørke øjne i det smalle, 

indtagende ansigt, indrammet af det lange kulsorte hår, veg ikke fra hans.  

    - Hvor mange slår du græs for? 

    Hun rettede blikket mod den skyfri himmel, som var det stillede 

spørgsmål af tilstrækkelig betydning til at kræve et nøjagtigt svar.  

    - Otte. Ni med dig, hvis jeg får lov at fortsætte.  



 

    Hun smilte sødt, som forsøgte hun at charmere sig til at få ham til at 

acceptere tilbuddet. 

    - Måske. Jeg vil snakke med min far om det. Jeg rejser til Danmark om 

ti dage, så måske. 

    Hendes attitude afslørede tilbageholdt nysgerrighed. 

    - På ferie? 

    - På kostskole. En slags highschool. 

    - Det lyder spændende. Bare det var mig. 

    Hendes udtryk havde ændret sig i retning af noget, der lignede 

skuffelse. 

    - Nå, jeg må hellere se at komme i gang, sagde hun og gik hen mod 

plæneklipperen. 

    Han satte sig og tog bogen, men havde svært ved at fastholde 

opmærksomheden på teksten. Lyden fra plæneklipperen steg og faldt alt 

efter afstanden, hvilket ikke gjorde det lettere at koncentrere sig. Han så 

op fra bogen. Pigen småløb, som han havde set hende gøre i de andre 

haver, som ønskede hun at få arbejdet fra hånden hurtigst muligt. Eller 

måske var hun nødt til det, da hun ellers ikke havde kræfter til at holde 

maskinen i bevægelse, tænkte han. 

    Kun en enkelt gang holdt hun pause. Med armene højt hævet og 

svajende ryg foretog hun nogle bevægelser bagover. Hendes slanke, 

atletiske skikkelse mindede ham om de elitegymnaster, der havde været på 

besøg fra Danmark. Synet af hendes brysters aftegning bag den spændte 

skjortebluse gjorde ham varm. Hendes lille, faste bagdel struttede kækt 

under de stramme shorts. Synet gav ham lyst til at gå hen og lade en hånd 

glide hen over den.  

    - Man bliver øm i ryggen, råbte hun. - Det er den fjerde græsplæne i 

dag. 

    Han smilte forstående og forsøgte at koncentrere sig om bogen. Det 

lykkedes ham at læse et par sider uden at få meget ud af Karen Blixens 

ellers så spændende fortællekunst. 



 

    - Hvad læser du, hørte han hendes stemme bag sig. 

    Hun stod lænet hen over ham. Han mærkede hendes venstre brysts pres 

mod sin skulder og det lange, sorte hår mod sin kind. Duften af pige fik 

hjertet til at slå flikflak bag brystbenet, registrerede han. 

    - Æh … 

    Han vidste ikke, hvad han skulle svare. Desuden føltes hans mund og 

hals som sandpapir.  

    Han vendte bogen, for at vise hende titelbladet. 

    - Den afrikanske farm, sagde hun næsen perfekt. - Hvad betyder det. 

    - Det er dansk, sagde han og oversatte titlen til spansk for hende. 

    - Er den spændende, spurgte hun og stillede sig foran ham.  

    - Ja, den er ret god. - Karen Blixen er verdensberømt, netop på grund af 

denne bog. 

    Hun trak på skuldrene ligesom for at demonstrere, at det måtte være så 

som så med berømmelsen, når hun hverken kendte romanen eller dens 

forfatter. 

    - Åhh, sagde han, som havde han misforstået hendes attitude.  

    Han rejste sig og fandt ti colones frem af lommen. Egentlig skulle hun 

kun have, hvad der svarede til 50 cents, men kunne ikke få sig til at 

forlange fem colones tilbage. 

    - Får du så meget for den smule plæne, sagde hun og stak sedlen i 

skjorteblusens brystlomme. 

    - Fem, sagde han. - Men det er o.k. …  

    - Tak, sagde hun og begyndte at gå ned mod lågen. - Vi ses om en uge! 

    Det sidste sagde hun efterfulgt af sit bedårende smil og forsvandt ud af 

syne.  

 

Ugen efter holdt han øje med hende gennem en åbning i hækken, mens 

hun slog plænen hos en genbo et par villaer derfra. Hun småløb under hele 

arbejdet, som hun plejede. Han blev enig med sig selv om, at hun var nødt 

til det for at holde plæneklipperen i gang. På afstand virkede hun endnu 



 

mindre og skrøbeligere. 

    Lidt efter så han hende gå hen til døren i gavlen og banke på. En kvinde 

i forklæde kom ud og rakte hende betalingen. Så skyndte han sig hen og 

satte sig i havestolen ventende på, at hun skulle komme. Han stirrede tomt 

i den bog, han var halvfærdig med uden at læse så meget som en linje. 

Hvor blev hun af, tænkte han utålmodigt og rettede igen og igen blikket i 

retning af havelågen. Så hørte han lyden af en slåmaskines roterende skær, 

denne gang lidt længere borte. Ærgerligt smed han bogen fra sig på bordet 

og gik hen til åbningen i hækken. Hun var ikke at se nogen steder. Han 

gættede på, at hun befandt sig på samme side af vejen som han selv. 

Ærgerligt opgav han og gik tilbage for at læse. 

    Efter nogen tid formåede handlingen i Thorkild Hansens Slavernes øer 

atter at fange hans opmærksomhed … Tusinder af slaver rykkede ud over 

øen med deres sukkerknive, de skulle ikke dræbe, de skulle sanke i lade … 

Han hævede blikket fra bogen, fordi ordene fik ham til at huske, hvad 

faren havde sagt, da han anbefalede Thorkild Hansens trilogi: I dag er 

slaveriet blot mere udspekuleret. I mange tilfælde er kaffeplukkerne og 

arbejderne i bananplantagerne dårligere stillet end fortidens slaver. Det 

ledte hans tanker tilbage på pigen med slåmaskinen. Hun var også en slags 

slave, der måtte trælle for de rige for en ussel betaling, tvunget af 

omstændigheder, han intet kendte til. Velsagtens for at bidrage til 

husholdning. Han besluttede at mande sig op til at spørge, hvordan det 

hang sammen. 

    - Hej Lasse, hørte han hendes stemme samtidig med smækket fra lågen. 

    Hvorfra kendte hun hans navn, tænkte han. Sikkert fra naboerne. Han 

måtte huske at spørge om hendes. 

    Hun nærmede sig med sit vidunderlige smil, der fik ham til at føle sig 

som modellervoks.  

    - Hvad sagde din far? 

    - Det er o.k. Hver onsdag. Han lægger pengene under slåmaskinen, hvis 

vores hushjælp ikke er her.  



 

    - Tak, sagde hun og stirrede ham dybt i øjnene.  

    Hun havde den samme skjortebluse på som sidste onsdag. Først nu 

lagde han mærke til, hvor forvasket den var. Shortsene havde ligeledes 

mistet det meste af deres oprindelige farve. Hun trængte sikkert til hver en 

øre. 

    - Hvor bor du, spurgte han en smule usikker. 

    Måske opfattede hun spørgsmålet nedladende og uforskammet.  

    - I den nærmeste barrio. Derovre. 

    Hun pegede i sydlig retning. Barrioen lå knap et par km. fra deres del af 

det perifere San José, hvor der hovedsageligt boede udlændinge. Hendes 

barrio var langt fra det usleste af hovedstadens kvarterer, men afspejlede 

tydeligt beboernes begrænsede levestandart. 

    - Min mor er syg, sagde hun med sænket blik. - Det har hun været det 

sidste års tid. Når det er værst, må hun bede om fri fra arbejde hos de 

gringoer, hvor hun gør rent. 

    Det var tydeligt, at morens sygdom gik hende på. 

    - Er det derfor, du arbejder? 

    - Ja, det er jeg nødt til for ikke at skulle bede min moster og onkel om 

hjælp. Jeg bringer også varer ud for en købmand nogle dage om ugen. De 

fleste kunder er flinke med drikkepenge.  

    Hendes enkle betroelse gjorde ham så forlegen, at han ikke vidste, hvad 

han skulle sige. 

    - Nå, jeg må se at komme i gang. Jeg skal hente min lillebror, når jeg er 

færdig. Han er hos min moster. 

    Hun gik hen og satte plæneklipperen i bevægelse. Af og til hævede han 

blikket fra bogen for at iagttage hendes spinkle skikkelse, der småløb frem 

og tilbage hen over plænen. Han håbede, at hun ville holde en pause for at 

strække lemmerne ligesom sidst.  

    Først da hun befandt sig bag ham hørte han plæneklipperen standse. 

Nysgerrigt vendte han sig for at se, hvad hun foretog sig. Som han havde 

håbet, stod hun og gjorde de samme øvelser som sidst. Synet af hendes 



 

spændte, slanke skikkelse sendte stødlignende impulser gennem kroppen 

på ham. Hun vendte ansigtet og smilte til ham.  

    - Man bliver stiv i hele kroppen af at bevæge sig i den stilling, sagde 

hun og sluttede øvelsen. 

    - Skal jeg slå resten? 

    - Nej, jeg er næsten færdig. 

    Da han vendte sig bort fra hende, følte han, at han måtte ligne en kogt 

krebs i hovedet. Så varm var han i kinderne. For at køle af hentede han en 

cola og lemon fra køleskabet, lagde flaskerne i en spand med is og stillede 

den i skyggen under havebordet.  

    Lidt efter standsede lyden igen fra plæneklipperen. Stiv som en pind 

sad han og ventede på hende. Ligesom han havde håbet, mærkede han 

hendes bryst tryk mod sin skulder. På samme måde som sidst. Og hendes 

hår, der strejfede hans kind, mens han tog en dyb indånding af hendes duft 

af pige. 

    - Hvad læser du? 

    Han lukkede bogen for at vise hende bogens forside. Det gav ham tid til 

en ny, dyb indånding. 

    - Slavernes øer, lød det knap så fejlfrit. 

    - Øer, sagde han og gjorde sig umage med udtalen, mens han så hende 

dybt i øjnene. 

    - Øer, gentog hun fejlfrit med læberne formet som til et smækkys. 

    Han måtte lægge bånd på sig for ikke at udnytte chancen. I stedet 

oversatte han titlen og begyndte at forklare hende om trilogien og 

historien bag. Hendes sorte øjne var hele tiden som låst til hans. Det var 

tydeligt, at emnet interesserede hende.  

    - Min onkel siger, at vi alle er slaver for gringoerne. Slaveriet blev 

ophævet for at blive erstattet af et mere udspekuleret, lige så 

umenneskeligt og langt mere udbredt. 

    Hun sagde det med et nysgerrigt udtryk, som var hun spændt på hans 

reaktion. 



 

    - Min far mener det samme. 

    Han var lige ved at fortryde betroelsen. Ret beset blev han og faren 

regnet for gringoer af ticoerne.  

    - Vil du have en cola, spurgte han. 

    Han åbnede de to flasker og placerede dem foran hende.  

    - Jeg drikker ikke Coca Cola, sagde hun med indignation i stemmen. 

    I stedet tog hun flasken med lemon og satte sig i stolen over for. 

    - Kan du ikke lide cola? 

    - Coca Cola. Fordi Coca Cola sender dødspatruljer mod de arbejdere, 

der forlanger bedre arbejdsforhold og en ordentlig løn. 

    Han havde hørt og læst noget om overgreb på arbejderne på Coca Colas 

fabrikker i nogle af de andre centralamerikanske stater; en påstand, 

selskabet havde afvist som opspind.  

    - Hvad vil du være, når du er færdig med skolen, spurgte hun. 

    - Journalist. 

    - Det er farligt. 

    - Farligt? Hvorfor mener du, det er farligt? 

    - Fordi man risikerer at blive dræbt, hvis man skriver noget, som 

gringoerne, juntaerne og de rige ikke bryder sig om.  

    Han var i vildrede om, hvad han skulle svare. Det var rigtigt, at kritiske 

journalister og redaktører levede livet farligt i så godt som hele 

Latinamerika. Det var ikke mere end et halvt år siden, redaktøren af 

Nicaraguas kendteste oppositionsavis Pedro Chamorro blev myrdet, 

formentlig af folk fra præsident Anastasio Somosas dødspatruljer. 

    - Ikke i Danmark. Der kan man skrive, hvad man vil.  

    - Bliver du i Danmark, når du er færdig med skolen? 

    Han trak på skuldrene, fordi han ikke havde gennemtænkt sine 

fremtidsplaner så nøje.  

    - Jeg vil være udenrigskorrespondent, sagde han for at sige noget. 

    - Så får jeg måske alligevel ret, sagde hun med et smil. - Rejser din far 

også? 



 

    - Nej, han bliver her. 

    - For at købe kaffe? 

    Hun var godt underrettet, tænkte han. Han gættede på, at hun havde sin 

viden fra naboerne.  

    - Ja, han er kaffeopkøber. 

    - Skal du bo hos din mor? 

    - Jeg skal bo på skolen. 

    Hun vidste åbenbart ikke, hvad en kostskole var. Det kom ikke hende 

ved, at han ikke brød sig om morens kæreste. Derfor havde han valgt 

kostskolen som den bedste løsning. Siden forældrenes skilsmisse havde 

hans ikke særligt varme forhold til moren lidt yderligere et knæk. Så 

længe, han kunne huske, havde han følt, at hun var mere optaget af sig 

selv og sin malerkunst end ham og familien. 

    - Det er ligesom med min far. Min mor og jeg har ikke hørt fra ham, 

siden han rejste til USA. 

    Han havde svært ved at forstå sammenligningen. Efter et øjebliks 

tavshed fortsatte hun: 

    - Min mor tror, at han er blevet dræbt undervejs. Min moster siger, han 

har fundet en anden kvinde.  

    - Hvad tror du? 

    - At han måske har sluttet sig til en af modstandsgrupperne undervejs. 

    - Hvilken modstandsgruppe? 

    Hun trak på skuldrene ligesom for at få tid til at tænke sig om. 

    - Der er modstandsgrupper overalt: Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Guatemala, Mexico. De fattige vil ikke længere finde sig i 

undertrykkelsen og dødspatruljerne. Min far mente, det var det eneste 

rigtige at gøre. Derfor. 

    - Som Fidel Castro og Che Guevara? 

    - Mit ønske er at blive som Che Guevara. 

    - Men Costa Rica har ingen hær, du kan kæmpe imod.  

    Hun smilte sit indtagende smil, mens hun rystede opgivende på 



 

hovedet. 

    - Selvfølgelig ikke her. I Nicaragua eller El Salvador. Hjælpe til med at 

smide gringoerne ud sammen med alle forræderne.   

    - Det tillader amerikanerne ikke, siger min far. Tyranner som Somoza 

og Humberto sidder på magten, så længe amerikanerne vil. I øvrigt tvivler 

jeg på, at de vil have kvinder med. 

    - Havde Castro ikke masser af kvinder i sin hær? 

    Hun havde ret. Fidel Castro havde kvinder med. Han havde set flere 

billeder af cubanske kvinder i uniform.  

    - Sygeplejersker, sagde han for at få hende til at opgive sin barnligt 

forrykte drøm.  

    - Harr, lød det hånligt. - Så ved jeg mere end dig. Har du nogen sinde 

set sygeplejersker med gevær? 

    - Hvorfor ikke sygeplejerske? 

    - Fordi det koster penge. I øvrigt skal jeg passe min mor og lillebror. 

    Hun rejste sig og drak resten af sin sodavand.  

    - Jeg skal hente min lillebror. Han hedder Camilo. 

    Hun blev stående og så på ham, indtil det gik op for ham, at hun 

ventede på betalingen. Han rakte hende ti colones. 

    - Jeg håber ikke, du bliver soldat. 

    Egentlig vidste han ikke, hvorfor han sagde det. Ordene kom ligesom af 

sig selv.  

    - Jeg håber ikke, du bliver journalist. Det er lige så farligt, gengældte 

hun med et smil. 

    Så løb hun ned mod vejen og forsvandt. Øjeblikket efter dukkede hun 

op ved lågen. 

    - Måske ses vi til næste sommer, råbte hun og var væk. 

    - Ja, måske, råbte han ud i den tomme luft. 

    Så løb han ned mod lågen. Han havde glemt at spørge, hvad hun hed. 

Men hun var allerede for langt nede ad gaden.  
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Den følgende sommer rejste han til Costa Rica umiddelbart efter skolernes 

sommerferie. Den sidste uge af ferien havde han lovet at holde sammen 

med moren. Eksamenen var gået godt. I engelsk, tysk og fransk havde han 

fået topkarakterer. Både faren og moren havde kvitteret med rundhåndede 

pengepræmier for det fine resultat. 

    Faren hentede ham i lufthavnen. På de knap 20 km tilbage til San José 

fortalte de på skift om året, der var gået. Faren var netop vendt hjem fra 

Guatemala og skulle af sted igen om et par dage for at skrive kontrakter 

med nogle af sine forbindelser i Colombia. 

    Det første, der faldt ham i øjnene, da han steg ud af bilen, var plænen. 

Græsset stod højt og så ud til ikke at været slået de sidste 14 dage.  

    - Jeg har ikke haft tid til at slå den, sagde faren med irritation i 

stemmen. - Min havemand tillader sig den frækhed at holde fri uden at 

sørge for en afløser.  

    - Hvad med pigen, spurgte Lasse. 

    - Nåh, hende. Det er efterhånden tre-fire måneder siden, hun forsvandt. 

    - Forsvandt? 

    - Jeg mener, hun blev bare væk uden at sige noget. 

    - Hvad med de andre? 

    - Jeg forhørte mig hos Zimmermanns og nogle af de andre. Heller ikke 

de vidste noget.  

    Faren sagde det i en ligegyldig, affejende tone, som interesserede emnet 

ham ikke. Eller måske: som ønskede han ikke at tale mere om det. 

    - Hvad var det nu hun hed, fortsatte Lasse henkastet. 

    - Aner det ikke. Jeg ved sgu ikke engang, hvad havemanden hedder. - 

Du er vel sulten? Jeg bad Pilar lave en solid frokost. Jeg håber, den er klar. 

Jeg har ikke fået morgenmad, så jeg er skrupsulten.  

    Det var helt betrykkende at vide, at deres gamle hushjælp var der 



 

endnu. Fra første dag i Costa Rica havde de delt hende med en 

midaldrende englænder, Harry Johnson, der var ungkarl, og som boede 

lidt længere oppe ad gaden. Måske vidste Pilar, hvad hun hed.  

    Pilar omfavnede ham, gav ham et kys på kinden og bød ham 

velkommen tilbage. Hun havde selv mand, hus og syv børn at sørge for. 

Han undrede sig stadig over, hvordan hun fik tid og kræfter til at holde 

hus for to fremmede ved siden af. Der er nogle mennesker, der bare har 

energi til alt, plejede faren at sige, når de kom ind på emnet. Pilars mad 

var mere velsmagende og spændende end den mand, de fik på skolen. Det 

fik ham til at tænke på, at hans egen mor hørte til den forkælede slags 

kvinder, der bare ikke havde energi til noget som helst, der vedrørte det 

huslige. 

    - Jeg var i Managua for kort tid siden, sagde faren, da de havde sat sig 

til bords. - Sandinisterne vinder terræn dag for dag. Somoza og hans 

banditter holder ikke længe. Managua og resten af landet kan falde, hvad 

dag det skal være.  

    Lasse havde fulgt med i urolighederne i Centralamerika i den 

udstrækning, det var muligt. Der var ikke en radioavis, tv-avis eller avis, 

der ikke bragte dagligt nyt om juntaernes og dødspatruljernes terror mod 

befolkningen og modstandsgruppernes reaktion derpå. De fleste 

centralamerikanske lande var en veritabel krudttønde, hvor tyrannerne for 

længst havde mistet USA’s ellers så ensidige opbakning. Carter-regeringen 

var på tilbagetog, hvad angik såvel økonomisk som egentlig militær støtte 

til juntaerne og diktatorerne.  

    De næste par dage tilbragte han sammen med faren. De tog på 

opdagelse i de mere eksotiske dele af San José og omegn udrustet med 

hver deres spejlreflekskamera. Lasse havde lovet sin klasselærer at holde 

et diasforedrag om Costa Rica efter sommerferien. Derfor fyrede han løs 

på stort som småt godt hjulpet af farens råd og vejledning. Faren var en 

habil amatørfotograf, der kunne bruge timer på et landskabsmotiv, 

afventende det rette øjeblik for den bedste belysning eller det rigtige 



 

forhold mellem lys og skygge. Lige så tålmodig, han var, når motivet 

tillod det, lige så hurtig var han på udløseren, når en pludseligt opstået 

situation fangede hans opmærksomhed. En hylle i bogreolen var fyldt med 

albums indeholdende de bedste fotos, han havde taget på sine utallige 

rejser rundt omkring på kloden. Lasse havde altid været af den faste 

overbevisning, at farens billeder kunne konkurrere med de bedste 

fotografers værker.  

    Ind imellem tog han en runde med plæneklipperen, så de igen kunne 

være haven bekendt. Da faren var taget af sted til lufthavnen for at flyve 

til Colombia, tog han sig sammen til at spørge Pilar, om hun vidste, hvad 

pigen med plæneklipperen hed. 

    Pilar betragtede ham nysgerrigt, som overvejede hun omhyggeligt sit 

svar.  

    - Hun hører til den slags piger, ordentlige mænd ikke bør omgås. 

Samme råd vil jeg give dig. I øvrigt ved jeg hverken, hvad hun hed, eller 

hvor hun kom fra, sagde hun og genoptog sit arbejde med opvasken.  

    Pilars holdning og svar gjorde ham så paf, at han helt mistede modet til 

at gå hende nærmere på klingen. Hvad var det hun ønskede at sige med sit 

kryptiske svar? At sidste sommers veninde var en tøjte, som han skulle 

holde sig langt væk fra? 

    Et nærmere svar fik han den følgende dag, da han hilste på Harry 

Johnson, ungkarlen, der boede et par villaer derfra. Johnson var i færd 

med at sætte en sprinkler op i haven, da han gik forbi. 

    - Er det dig, sagde han og holdt inde med arbejdet. - Hvordan går det 

med skolen i Danmark? Din far fortalte, at han ventede dig hertil i ferien. 

    De snakkede om løst og fast, om den faretruende udvikling i 

nabostaterne. 

    - Det problem slipper vi forhåbentligt for, selv om præsident Carazo og 

hans regering har svært ved at levere varen, sagde Johnson tørt. - I 

øjeblikket er mit største problem at få ordnet haven. Som din far måske 

har fortalt, deler vi samme havemand. Desværre har han tilladt sig den 



 

frækhed at holde fri. Det samme skete med den forrige. Du ved, hende 

vores lille skønhed, der svigtede os uden mindste varsel. I dobbeltforstand. 

For, som du sikkert ved, rakte hendes talenter til andet end græsset … 

    Han holdt inde ved synet af i Lasses forbavsede udtryk. 

    - … Det kender du intet til? Så kan jeg betro dig, at du er gået glip af 

noget. Jeg forstod ellers, at hun var lun på dig.  

    - Nå, jeg må videre, sagde Lasse forvirret, og fortsatte hen mod det 

nærmeste stoppested.  

    - Hils din far, råbte Johnson efter ham. - Måske støder vi på hende i La 

Puebla. 

    La Puebla var San Juans historiske bordelkvarter. Ordene fik det til at 

koge endnu mere i ham. Hvis han havde været ældre og stærkere, var han 

vendt om og havde sendt Johnson i græsset. Nu nøjedes han med at sætte 

farten op for at få afløb for englænderens uforskammetheder. 

    Han vandrede rundt i centrum uden mål. Egentligt havde han besluttet 

at gå på opdagelse i San Josés gamle kvarterer i sin søgen efter motiver til 

sin diasserie. Mødet med Johnson havde fået ham til at miste interessen. I 

Mercado Central bestilte han en simpel, billig casado, ikke fordi han var 

sulten, men fordi det var frokosttid. Mens han nippede til maden kredsede 

hans forvirrede tanker om Johnsons gætteri. Skulle han vove sig ud i La 

Puebla? Han vrissede hørligt ad sig selv og så sig omkring. Heldigvis 

lagde ingen mærke til ham. Selvfølgelig var hun ikke havnet i La Puebla. 

Det var kun en ondskabsfuld spøg, som Johnson brugte for at fortælle, at 

han havde haft et forhold til hende. Eller måske flere? Var det af 

skamfuldhed, hun var forsvundet uden at give besked? Johnson var en 

vammel, gammel gris, der yndede at prale af sine indbildte erobringer. 

Han kunne være hendes far, ja, bedstefar, teoretisk set. 

    Han tog bussen hjem og smed sig på sofaen i opholdsstuen. En 

pludselig indskydelse fik ham til at rejse sig og begynde at endevende 

farens gemmer. Efter at have gennemrodet alle skabe og reoler uden at 

støde på andet, end han kendte til, gav han sig i kast med skrivebordet. En 



 

revolver i øverste højre skuffe fik ham til at blegne. Den havde han aldrig 

set før. Hvorfor havde faren anskaffes sig den? Følte han sig truet? Var det 

over hovedet lovligt? Sikkert ikke, i al fald ikke uden våbentilladelse? 

Costa Rica havde ikke engang en hær.  

    Opdagelsen gjorde ham utryg. Hvad var det, faren frygtede? Indbrud, 

eller opstand som i nabolandene; ikke her trods utilfredsheden med 

Carazo og hans regering. Han lagde revolveren tilbage og åbnede den 

næste skuffe. En brun kuvert, hvis flap stod åben, fangede hans 

opmærksomhed. En smal stribe af et fotografi afslørede en 

menneskeskikkelses bare ryg og nøgne bagdel. Endnu underlig til mode 

ved opdagelsen af revolveren vovede han næsten ikke at fortsætte sin 

søgen, men nøjedes med at lempe billedet ud med en let sitrende 

pegefinger med kuverten forblivende i skuffen. 

    Han vidste det, før billedet var trukket så langt ud, at han kunne se 

modellens ansigt. Det var hende. Han holdt fotoet op foran sig og stirrede 

som hypnotiseret på det. For helvede: det var hende. Johnson havde ikke 

været ene om det. Billedet afslørede med al tydelighed, at også faren 

havde været blandt hendes kunder. Uden en trævl på kroppen og med en 

lyssætning, som fremhævede hendes fuldendte former, og som viste farens 

fotografiske talent.  

    Han tog kuverten op og bladede stakken af billeder igennem. Det ene 

var mere betagende end det andet. De vekslende kompositioner, stillinger 

og udnyttelse af lys og skygge fik ham til at glemme tid og sted. Hvor var 

hun smuk. Han følte sig næsten svimmel af oplevelsen og var på nippet til 

at tilgive faren. Så kunstnerisk havde han gengivet og skildret hendes 

formfuldendte krop og ansigt med sit kamera. Faren var også blevet 

forelsket i hende. Det viste billederne med al tydelighed. Han var ikke i 

mindste tvivl.  

    Nænsomt, som var det en skrøbelig skat, lagde han billederne tilbage i 

kuverten og lukkede skrivebordsskuffen. Han var helt tom inden i, tømt 

for den vrede og forargelse, som Johnson tidligere havde vakt i ham ved 



 

sin afsløring. 

 

- Der er noget jeg vil vise dig, sagde faren samme eftermiddag, han var 

vendt tilbage fra forretningsrejsen til Colombia. - Du må love mig ikke at 

blive alt for forarget. Jeg vil understrege, at jeg ikke har haft et seksuelt 

forhold til hende.  

    Han rakte ham kuverten med nøgenstudierne. Lasse undgik at se på 

faren, fordi bekendelsen kom helt bag på ham; ikke mindst på grund af 

forsikringen om ikke at have været i seng med hende. Langsomt så han 

billederne igennem, for han vidste ikke hvilken gang. Efterhånden kunne 

han rækkefølgen uden ad; kendte hver eneste positur, ansigtets stilling og 

hver en detalje af hendes krop.  

    - Du har måske allerede set dem, sagde faren midt i gennemsynet.  

    Han svarede ikke, men studerede det næste endnu mere omhyggeligt for 

at trække tiden ud.  

    - Hvad synes du? 

    Farens stemme lød en smule utålmodig, som var han spændt på, om det 

endte med ris eller ros. 

    - De er gode. Virkelig flotte, rettede han det til. 

    Han fornemmede, at faren åndede befriende ud. 

    - Hun tilbød sig selv … Jeg mener, en dag spurgte hun, om der var 

noget andet, hun kunne gøre for mig. Jeg var ikke i tvivl om, hvad hun 

mente. Desuden havde Johnson fortalt, at hun havde budt sig til over for 

ham. Jeg ville selvfølgelig vide, hvorfor hun gjorde det. Hun svarede, at 

moren var alvorligt syg, og at hun havde svært ved at skaffe penge til 

medicinen. Jeg tilbød hende 100 dollars for at stå model. Hun accepterede 

uden tøven. Resultatet kan du jo selv se. Hun er ganske enkelt 

fremragende. Ikke sandt? 

    Han svarede ikke, men gav sig god tid til at studere de sidste. 

    - Så sig noget. Synes du, jeg er en gammel gris? 

    - Næh, fremstammede han, fordi han ikke vidste, hvad han skulle sige. - 



 

Jeg synes, de er rigtigt gode. 

    - Det er sgu kunst, Lasse. Kunst! Ikke mindst på grund af hende. Det 

ligesom giver mere mening end at købe kaffebønner. Jeg har for øvrigt 

modtaget en invitation til et par dages ophold hos en af vore leverandører. 

Jeg synes, du skal tage med. Du kender ham af omtale, Louiz Rodrigues 

Lopes, deputeret. Hans hacienda ligger to-tre timers kørsel herfra. Vi skal 

være der til frokost i morgen. Hvad siger du til det? 

    - Jeg vil godt med, svarede han og lagde billederne tilbage i kuverten. 

    - Behold dem, sagde faren med en generøs håndbevægelse. - Hvis du 

har lyst? 

    Han lagde dem tilbage i kuverten og efterlod den på bordet. 

 

De kørte med behersket fart nordpå hen over Meseta Centrals frodige 

højslette; for at nyde naturen og kulturen under vejs, som faren udtrykte 

det. Af og til standsede de for at fotografere. Lasse følte sig på en eller 

anden måde forpligtet til at følge trop med kameraet. På den anden side 

var det rart at have noget at vælge mellem til diasserien. 

    Siden konfronteringen med farens nøgenfotos havde han overvejet, om 

han skulle afkorte ferien og tage tilbage til Danmark. Helle, hans veninde 

fra skolen, havde inviteret ham i sommerhus, i tilfælde af at han skulle 

vælge at vende tidligere tilbage end planlagt. Lige efter påske havde hun 

foreslået ham at bruge sommerferien på en tre ugers tur til Paris, Madrid 

og Rom. Han havde afslået med den begrundelse, at han havde lovet sig 

væk. Nu var han ikke fri for at fortryde, at han ikke havde accepteret 

Helles invitation i stedet. 

    - Her ånder alt tilsyneladende fred og ingen fare, sagde faren efter at 

have fotograferet en græssende kvægflok, der blev overvåget af et par 

unge mænd til hest. - Tilsyneladende. Ikke så få borgerlige politikere er 

bange for, at det kun er et spørgsmål om tid, inden vi risikerer 

nicaraguanske tilstande, hvis der ikke bliver grebet ind. Rodrigues hører 

til dem, vil du erfare, når vi når frem. Han hører heller ikke til præsident 



 

Carazo og hans regerings største beundrere. 

    - Hvorfor tror han, vi risikerer nicaraguanske tilstande, spurgte Lasse. 

    - Det er naturligt at frygte sine medmennesker, hvis man behandler dem 

dårligt.  

    Svaret gav god mening, tænkte Lasse. Især godsejerne var kendt for at 

behandle deres arbejdere dårligt. 

    Faren havde ret. Allerede under velkomstdrinken udfoldede Louiz 

Rodrigues sin vrede mod den siddende regering og præsident Carazo i 

særdeleshed. 

    - Kære Richard Petersen, selv en fremmed kan ikke undgå at erfare, at 

Carazo er både uduelig og utilgiveligt utroværdig. Han har ikke holdt et 

eneste af de løfter, han gav op til valget, tordnede han. - Enig? Se blot på 

økonomien. Den er i frit fald, som, hvis det får lov at fortsætte, vil 

resultere i samme inflation som i de øvrige latinamerikanske lande. 

    Hans billedskønne, 15 år yngre hustru nikkede gentagende gange 

samtykkende til sin mand; som forsøgte hun at vise, at hun delte sin 

ægtefællens velkendte ultrakonservative holdninger.  

    - Hvis USA ikke griber ind, vil sandinisterne strømme ind over alle 

grænser. Så er vi i kommunismens vold i hele regionen. Desværre vil 

Carter ikke erkende faren. Vores eneste håb er, at han taber valget, og at 

republikanerne kommer til magten igen. Bare synd, at de sætter deres lid 

til en tredje rangs skuespiller som Ronald Reagan. Når man ikke dur på 

filmlærredet eller scenen, hvordan kan nogen så være så naiv og tro, han 

er i stand til at udfylde rollen som præsident? 

    Rodrigues fortsatte med sine politiske betragtninger over frokosten, kun 

afbrudt af korte samstemmende tilkendegivelser fra sin hustrus side.  

    - Kommer Ortega til magten, er det et spørgsmål om tid, før hele 

Centralamerika er forvandlet til et nyt Cuba. Aldrig har Costa Rica haft 

mere brug for en hær. Se blot på fagforeningerne, de opruster som aldrig 

før. De venter på Ortega og Sandinisterne, så drømmen om proletariatets 

diktatur kan gå i opfyldelse. Lønningerne har længe været alt for høje. 



 

Vores eneste håb er USA. Kun hvis de intervenerer, kan vi gøre os håb om 

at få lønningerne tilbage på et rimeligt niveau. I samme omgang kan man 

så eliminere fagforeningerne og skaffet deres ledere af vejen. 

    - Det klarer Coca-Cola og dødspatruljerne udmærket i andre lande uden 

militærets hjælp, sagde faren med et skævt smil.  

    Der opstod en pause, hvor Rodrigues i tavshed studerede sin gæst med 

tvivlrådighed malet i ansigtet. Så tog han en bid af sin bøf, tyggede den 

grundigt og fortsatte:  

    - Jeg glemmer helt, at I europærer alt for længe har flirtet med 

socialismen. Egentlig kunne man forvente, at I var klogere med den 

kommunistiske trussel så tæt på.  

    Resten af frokosten forløb fredeligt og uden yderligere politiske 

manifestationer. Efter siestaen bød Rodrigues på en køretur rundt på sin 

enorme ejendom. Ud over spredte kaffeplantager, var der vidtstrakte 

arealer med sukker og bananer. Over alt, hvor de kom frem, hilste 

landarbejderne og formændene med underdanige buk, i samme øjeblik de 

blev bevidste om deres arbejdsgivers tilstedeværelse. Oplevelsen efterlod 

en følelse af kvalme hos Lasse. På en måde følte han sig som aktør i en 

film om et arkaisk feudalt samfund. Det fik ham til at tænke på Rodrigues 

ønske om yderligere forringelse af arbejdernes forhold og rettigheder.  

    Faren så ikke ud, som lod han sig påvirke af scenerierne. I stedet lod de 

til at inspirere ham. På det meste af turen var kameraets søger til stadighed 

som klæbet til hans øje. 

  

Den 17. juli flygtede Anastasio Somoza med sin familie og nærmeste 

medarbejdere fra Nicaragua. To dage senere marcherede sandinisterne 

sejrende gennem Managua. Ved meddelelsen om det ikke uventede 

magtskifte i nabostaten fik Lasse en ubændig lyst til at opleve den 

historiske begivenhed på tæt hold. Han overvejede alvorligt at tage bussen 

mellem de to hovedstæder, da faren kom ham i forkøbet. 

    - Hvad siger du til at komme festlighederne på tættere hold, spurgte 



 

faren midt i tv-nyhederne dagen efter hovedstadens indtagelse.  

    - Sådan helt alvorligt? 

    - På et eller andet tidspunkt skal jeg vide, hvordan det står til med vores 

kontakter i Managua. Den nemmeste måde er at opsøge dem personligt. 

Kunne du tænke dig at tage med? 

    - Naturligvis.  

    - Vi må selvfølelig kalkulere med, at det er forbundet med en vis risiko. 

Men efter sigende opfører sandinisterne sig betydeligt mere civiliseret end 

Somoza og hans banditter. Den største fare ligger i, hvordan USA vælger 

at reagere.  

    - Hvordan med at passere grænsen? 

    - En af mine kontakter i ministeriet har skaffet de nødvendige papirer 

for ikke at blive afvist. Man siger grænsevagterne er i højeste beredskab. 

Som du ved, har Ortega og sandinisterne heller aldrig været vores egen 

regerings kop te. Det er grunden til, at Carazo så småt er begyndt at flirte 

med USA. Jeg tror nu ikke, Ortega har tænkt sig at invadere Costa Rica. 

Det ville ganske enkelt være for dumt. I øvrigt får han rigeligt at gøre med 

Somoza og hans tilhængere. Nabostaterne vil ganske givet yde dem hjælp 

i form af våben og andre nødvendige midler for at drive ham fra magten. 

Og hvad nabolandene ikke formår, finder USA’s altid stridbare højrefløj 

nok råd for.   

    Lasse var fuldt og helt enig med farens betragtninger. De besluttede at 

starte tidligt næste dag for at sætte kurs mod grænsen. 

    Morgenstunden lovede en varm, lummer dag. Luftfugtigheden var så 

høj, at ikke engang en byge kunne rense luften. Aircondition-anlægget i 

den næsten nye Cordoba coupe var indstillet til højeste niveau. Virkningen 

var lige så mærkbar som bilens duvende bevægelser ad den forholdsvis 

jævne hovedvej. Motorens overskud af hestekræfter spandt af selvværd, 

som kun fuldblods amerikanske biler gjorde det, mens radiostationens 

vært og gæster kommenterede og diskuterede sidste nyt fra den anden side 

grænsen. 



 

    Ved grænsen var det kun de costaricanske vagter, der reagerede rådvildt 

på den nye situation. Den ministerielle skrivelse gjorde efter nogen 

diskussion sin virkning, og de fik lov at passere. På den nicaraguanske 

side handlede man, som om intet var hændt. Først længere fremme ad den 

panamerikanske hovedvej mødte de den første kontrolpost, bemandet med 

soldater fra det nye sandinistiske regime. Posterne blev hyppigere, jo 

nærmere de kom Managua. Kun et par steder blev de holdt an og fik 

undersøgt vognen og bagagen. Ingen af stederne havde man noget at 

indvende. 

    Hen under aften nåede de frem til Managuas sydlige forstæder. Byen 

bar præg af sejrherrernes og deres tilhængeres feststemning. Større og 

mindre forsamlinger med skilte, flag og transparenter dukkede med 

mellemrum op i trafikken og sinkede den videre færd.  

    Efter mørkets frembrud nåede de frem til det lille hotel, hvor faren 

plejede at indlogere sig, når han var i byen. Fra balkonen til deres værelse 

på tredje sal havde de den smukkeste udsigt over Lago de Managua et par 

gader derfra. Neden for udfoldede der sig et leben som op til en større 

festdag. Fortovscafeerne var fyldt til sidste plads, mens folk stod og 

ventede tålmodigt på, at der blev et ledigt bord.  

    - Jeg er tilbage om en time, så kan vi tage ud at spise. Du kan gå ned på 

en af cafeerne og se på bylivet. 

    Faren havde en aftale med en gammel forretningsforbindelse, der havde 

kontor i nærheden. Næste dags formiddag var afsat til at vise Lasse byen, 

inden arbejdet igen lagde beslag på ham. 

    Lasse gik ned og fandt et ledigt bord på et ydmygt sted længere hen ad 

gaden. Han bestilte en lemon og sad og studerede bylivet. Et optog 

defilerede forbi, udrustet med skilte og bannere med et udvalg af 

budskaber, lige fra: Død over Somoza, Ortega længe leve til Ned med 

kapitalismen og USAs imperialisme. Foran i optoget sørgede en kvartet 

med trommer, guitar, fløjte og horn for den musikalske del af 

underholdningen. Ind i mellem hørtes et kor af stemmer råbe længe leve 



 

Ortega og sandinisterne.  

    Umiddelbart efter optoget fulgte en lastbil fyldt med camouflageklædte 

soldater stående på det åbne lad. Chaufføren lod uophørligt tudehornet 

lyde for at signalere, at man ønskede at passere. Idet det lykkedes ham at 

klemme vognen forbi, fik Lasse øje på et velkendt ansigt blandt soldaterne 

på ladet. Uvilkårligt rejste han sig for bedre at se. Han var ikke i tvivl. 

Pigen i camouflagedresset med gevær i den ene hånd var deres forsvundne 

havehjælp, pigen med plæneklipperen, pigen fra farens betagende 

fotoserie.  

    Ligesom han tog et skridt ud på fortovet, vendte hun ansigtet og så 

direkte på ham. Hendes øjne var som låst til hans i det øjeblik, de endnu 

havde udsyn til hinanden. Så var lastbilen med dens last af soldater ude af 

syne, forsvundet bag en kurve i gaden. Rent mekanisk tog han endnu et 

par skridt, men opgav. Det var umuligt at følge med vognen på grund af 

den tætte færdsel. Han satte sig igen ved bordet med en følelse af 

fuldstændig tomhed og lammelse oven på den uventede, chokerende 

oplevelse.  

    Han vidste ikke, hvor længe han havde siddet og stirret ud i luften, da 

udsynet pludseligt blev dækket af en camouflage-farvet dragt. Han så op. 

Foran ham stod hun lige så yndig, som han huskede hende for et år siden, 

og smilte til ham.  

    - Jeg mente nok, det var dig Lasse, sagde hun. 

    Hun trådte et skridt nærmere, bøjede sig fremover og gav ham et kys på 

kinden. Synet og duften af hende fik hans hjerte til at galoperede som en 

hel væddeløbsbane. Uniformen var alt for stor til hende, bemærkede han. 

Både ærmer og bukseben var smøget op.  

    - Hvad laver du her, spurgte hun og satte sig på stolen over for ham. 

    - Med min far på arbejde, svarede han med hæs stemme.  

    - Jeg ville have skrevet til dig, men det hele gik pludseligt så hurtigt. 

Desuden fik jeg ikke spurgt din far om adressen.  

    - Hvad skete der, spurgte han. 



 

    - Da min mor døde, besluttede jeg at rejse nordpå. Målet var egentligt 

USA, men jeg nåede ikke længere end til Nicaragua, som du ser. Min 

moster Teresa og onkel Ruben tog sig af min lillebror Camilo. De havde 

ikke råd til også at forsørge mig. Derfor. Og så løb jeg ind i sandinisterne, 

som du ser. Nå, men jeg må løbe. De andre venter på mig.  

    Hun rejste sig. 

    - Vi kan mødes i morgen, så skal jeg fortælle dig det hele. Er kl. to i 

morgen eftermiddag o.k.? Hvor bor du? 

    Han nævnte hotellet. Hun bøjede sig igen og gav ham et kys på kinden. 

    - Så siger vi kl. to i morgen, sagde hun og forsvandt i 

menneskemylderet. 

    Han havde igen glemt at spørge om hendes navn. 
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Næste dags formiddag tog faren ham med på den lovede rundtur i byen. 

Managuas centrum fremstod stadig lige så arret som efter det store 

jordskælv i 1972. Den hjælp, som var strømmet til landet fra nær og fjern 

efter katastrofen, var ikke uventet havnet i tyrannen Anastasio Somozas og 

hans kumpaners lommer. Katedralens skårede arkitektur stod som en 

skamstøtte over magthavernes efterladenhed og tyvagtighed. Over alt stod 

grupper af soldater i alle aldre og spejdede i alle retninger, som forventede 

de, at tyrannen og hans morderiske garde vendte tilbage, hvad øjeblik det 

skulle være. 

    - Du virker en smule fraværende, sagde faren, da de igen havde sat sig 

ind i bilen. - Keder det dig? 

    - Nej, det er ikke det. Jeg mødte hende… Hende vores havehjælp … 

Din model … I aftes.  

    Faren undlod at starte bilen. Han sad eftertænksomt et øjeblik. 

    - Nå det er det. Hvorfor har du ikke fortalt det før?  



 

    - Jeg ved ikke hvorfor. Måske fordi, det virkede så overraskende. Hun 

var i uniform; sammen med en gruppe soldater. Der var ikke tid til at 

fortælle særlig meget. Da hendes mor døde for nogle måderne siden, var 

hun taget til Nicaragua. Egentlig var hendes plan USA. Men nåede altså 

ikke længere. Hun kikker forbi i eftermiddag. 

    Han betragtede faren ligesom for at aflæse hans inderste tanker. 

    - Du er vist ret betaget af den pige. Ikke sandt? Jeg forstår dig godt, 

men jeg vil alligevel råde dig til at slå koldt vand i blodet og ikke lade dig 

forføre. Jeg mener: at hun ikke lokker dig til at slutte dig til dem.  

    Lasse vrissede irriteret ad farens bekymring.  

    - Pjat! Tror du virkelig, jeg kunne finde på at stikke af?  

    - Jeg foreslår alligevel, at du tager med mig i eftermiddag. Så jeg kan 

føle mig rolig. 

    - Du siger, at man skal holde, hvad man lover. Vær ikke nervøs. Jeg er 

bare spændt på at høre, hvad hun har oplevet.  

    - Hun bildte mig ind, at hun var fyldt 20. Hvor gammel vil du tro, hun 

er? 

    - Noget i den retning, sagde han for ikke at hoppe på den ledende 

hentydning om uærlighed. 

    Hun havde vel overdrevet sin alder, for at faren ikke skulle få kolde 

fødder og dermed gå glip af pengene.  

    Da faren efter frokost var taget af sted for at mødes med sine 

forretningsforbindelser, satte han sig til at vente i hotellets lobby. En times 

tid sad han og holdt øje med uret, hvis visere sneglede sig udsædvanligt 

langsommeligt af sted og fik hans utålmodighed til at nærme sig 

bristepunktet. Hvor blev hun af? Klokken var fem minutter over aftalt tid.  

    Der stod hun i silhuet omgivet af glasdørenes lyshav fra gaden. Han 

rejste sig fra sofagruppen, samtidig med at hun fik øje på ham.  

    - Der er du, sagde hun og gik hen til ham. 

    Hun havde skiftet battledresset ud med en blålig farvet nederdel og 

kridhvid skjortebluse. Hendes ben og arme var lige så solbrune, som han 



 

huskede hende fra året før. Den sunde kulør vidnede om, at hun stadig 

opholdt sig mest i det fri. Da hun hævede sig på tåspidserne og gav ham et 

kys på kinden, måtte han lægge bånd på sig selv for ikke at gribe hende 

om livet og trykke sine læber mod hendes. 

    - Undskyld jeg kommer for sent, sagde hun. - Har du ventet? 

    - Nej, løj han. - Jeg er lige kommet. 

    - Vi kan lige så godt blive her, sagde hun. - Jeg har lovet at være tilbage 

om halvanden time. 

    - Det er o.k. Vil du have en kop kaffe? 

    Hun svarede bekræftende. Han bestilte to kaffe og vand. De sad og 

betragtede hinanden nogle lange sekunder, inden hun brød tavsheden. 

    - Så du de billeder, din far tog af mig? 

    Spørgsmålet kom helt bag på ham. Der gik yderligere nogle sekunder, 

inden han fik sig samlet sammen til at svare. Hendes drillende smil fik 

ham til at rødme. 

    - Ja, de var rigtig gode, kvækkede han. 

    Hvad fanden tænkte hun ikke om ham, tænkte han. 

    - Blev du slet ikke forarget? 

    Hun stirrede på ham med et undersøgende blik, som var hendes mørke 

øjne i stand til at skaffe sig adgang til hans sandhedscenters inderste 

kerne. 

    - En smule forbavset. 

    - Jeg havde brug for pengene for at kunne købe medicin til min mor. 

Viste han dig dem? 

    - Jeg fandt dem i hans skrivebordsskuffe.  

    Svarene gav ham en underlig følelse af, at han aldrig havde været mere 

ærlig i hele sit liv.  

    - Hvad syntes du om dem? 

    - Smukke. 

    - Tak, sagde hun med sit vidunderlige smil, der fik ham til at ønske, hun 

ville kysse ham. 



 

    - Jeg var nødt til at sælge mig selv for at skaffe penge. Min mor havde 

voldsomme smerte den sidste tid. Din far tilbød 100 dollars for at stå 

model. Egentlig var det slet ikke så slemt. Det var værre med dem, jeg 

havde sex med.  

    - Harry Johnson pralede af det. 

    - Han er også en rigtig led stodder. Er du forarget? 

    - Du havde jo brug for pengene. I dit sted ville jeg have gjort det 

samme, sagde han. 

    Denne gang havde han fornemmelsen af, at han måske ikke havde talt 

helt sandt.  

    - Kort efter min ankomst til Managua, var jeg på en måde tvunget til at 

gøre det igen. Han døde af det … 

    Hun tav og virkede en smule fjern i blikket. 

    - Hvordan? 

    - En veninde fra FSLN overtalte mig til at sprænge den oberst, jeg var 

stuepige hos, i luften. Hun skaffede bomben. Jeg kunne ikke få mig selv til 

at sige fra. Han drak ret meget, så en dag, han var temmelig beruset, 

indvilligede jeg i at have sex med ham. Senere da han var faldet i søvn 

lagde jeg bomben under sengen. Jeg havde 20 minutter til at samle mine 

ting og komme af sted.  

    - Sprang den? 

    - Hele villaen styrtede sammen og brændte ned til grunden. Han var 

berygtet som en af Nationalgardens grusomste mordere og torturbødler. 

Han fik som fortjent. Bag efter var der ikke andet at gøre end at slutte mig 

til revolutionen.  

    - Så endte du alligevel som en slags kvindelig Che Guevara, sagde han 

med et skævt smil. 

    - Langt fra. Der er mange piger, der har været igennem betydeligt mere 

end mig. Fængsel, tortur og udslettelse af kærester, ægtemænd og hele 

familier. Men måske en dag. Jeg er blevet udtaget til at deltage i en særlig 

opgave … 



 

    - Hvilken? 

    - Det er hemmeligt, sagde hun med et hemmelighedsfuldt udtryk. - Du 

får det at vide, når det hele er overstået. 

    Bag hendes lovning lå en selvfølgelig antagelse af, at de sås igen efter 

den hemmelige mission. Følelsen fyldte ham med fornyet håb og lettelse.  

    Hun så på uret. 

    - Jeg er nødt til at gå. Er du her i morgen ved samme tid? 

    - Ja, sagde han uden at vide det.  

    Faren havde ikke snakket noget om, hvornår han var færdig til at vende 

hjemad. Hvis det blev i morgen, ville han insistere på at tage bussen 

tilbage.    

    - Vi kan også ses hos mig, sagde hun. - Jeg bor sammen med en veninde 

ikke langt herfra. 

    Hun skrev adressen ned på en brochurer, der stod i en holder på bordet. 

    - Er det en aftale? 

    Hun sagde det på en måde, der ikke var til at afvise. De rejste sig 

samtidigt. Hun hævede sig igen på tåspidserne for at give ham et kys på 

kinden. Denne gang trak hun det ligesom en smule ud, som forventede 

hun, at han gjorde gengæld.  

    - Jeg er glad for, at du syntes om billederne, sagde hun og så ham dybt i 

øjnene. - På gensyn i morgen. 

    Han bøjede sig frem og kyssede hende på kinden. Igen var han lige ved 

at have glemt det. 

    - Hvad hedder du, spurgte han. 

    - Jeg må ikke røbe mit rigtige navn. Kald mig Costa Rica, sagde hun 

med et hemmelighedsfuldt smil. 

    Hun forsvandt ud ad glasdøren, opslugt af gadens solbeskinnede lyshav.     

    Under aftenens middag fortalte Lasse om sin aftale den følgende dag.  

    - Glem det. Da er vi på vej hjem, lød det afvisende fra faren. 

    - Så tager jeg bussen tilbage. 

    - Hvad skal det betyde? Er du brændt varm på hende? 



 

    - Nej, men jeg har ikke tænkt mig at løbe fra en aftale. 

    - O.k. Så udsætter vi det til i overmorgen. Er det en aftale? 

    - Ja, det er en aftale, svarede Lasse overrasket over farens pludselige 

medgørlighed. 

    Næste dags formiddag besøgte de et par af egnens vulkanske kratersøer. 

Både han og faren fotograferede flittigt, en passende afledning for ikke at 

ende i yderligere diskussion om eftermiddagens besøg. 

    De spiste frokost på en restaurant ved Lago de Managua.  

    - Jeg kan køre dig derhen, tilbød faren. 

    - Jeg trænger til et bad, sagde han. - Der er ikke langt. 

    Af en eller anden grund ønskede han ikke, at drage faren yderligere ind 

i sin aftale. 

    - For øvrigt, hvad hedder hun. 

    - Costa Rica, svarede han tonløst. 

    - Costa Rica? Hvad skal det betyde? 

    - Hun må ikke benytte sit rigtige navn. 

    - Nome de guerre? Det lyder sgu hemmelighedsfuldt. Pas på at du ikke 

roder dig ind i noget, du fortryder.  

    - Har jeg ikke sagt, at du ikke skal være nervøs?  

    - Jeg er nervøs. Er der noget at sige til det? Jeg ønsker sgu at forlade 

dette her land uden alt for mange problemer.  

    Kvart i to forlod Lasse hotellet for at begive sig hen til den angivne 

adresse. Huset lå et par gader derfra i et noget misrøgtet kvarter. Costa 

Rica boede på anden sal i en typisk latinsk bygning med svalegange hele 

vejen rundt omkring en åben gård, der var fyldt med larmende, legende 

børn og nogle kvinder.  

    En flok unger fulgte ham op ad trappen. 

    - Hvor skal du hen, råbte de i munden på hinanden. 

    Efter at have gentaget spørgsmålet igen og igen, følte han sig tvunget til 

at svare.  

    - Costa Rica.  



 

    - Costa Rica er sød, råbte en pige på fem-seks år.  

    - Jeg ved, hvor hun bor, råbte en anden og pegede på en ramponeret dør. 

    - Her, råbte de i kor. 

    Han bankede på, og døren blev åbnet i samme øjeblik, som havde hun 

hørt dem komme. 

    - Hej Lasse. Unger, så må i godt forsvinde, sagde hun og smilte til dem. 

    Hun lukkede døren, hævede sig på tåspidserne og kyssede ham på 

munden. Han tog hende om skuldrene og kyssede hende igen. Hun lagde 

armene om ham og gengældte det lidenskabeligt. Efter et langt øjeblik 

slap de hinanden. Begge snappede efter vejret. Den samtidige reaktion fik 

dem til at le.  

    - Hvorfor gjorde du det ikke sidste år, sagde hun med et forelsket blik. 

    - Jeg havde ikke mod til det. 

    - Jeg gjorde ellers, hvad jeg kunne. Jeg havde besluttet at forføre dig og 

troede, det ville blive let. 

    - Hvorfor let? 

    - Fordi, man kan se på mænd, når de falder for en pige. 

    - Det gjorde jeg også. 

    - Det er det, jeg siger: derfor regnede jeg med, at det ville blive let. 

    Hun lagde igen armene om livet på ham og kyssede ham med heftig 

lidenskabelighed. 

    Han så sig om i værelset. To jernsenge var placeret op ad hver sin væg 

med et lavt sofabord imellem. Ved hver ende af bordet stod en lænestol 

med polstringen stikkende ud adskillige steder. På væggen mellem 

sengene hang to plakater, det ene af Fidel Castro, det andet af Che 

Guevara. Værelsets eneste vindue vendte ud mod svalegangen, hvor et par 

unger stod og kikkede ind. Hun lukkede skodderne for og tændte den 

nøgne pære i loftet. 

    - Vi er her kun, når vi sover, sagde hun forklarende. - Mit nye job 

betyder, at jeg er væk i en måned eller mere.  

    Hun stillede sig tæt hen til ham og begyndte at knappe hans skjorte op. 



 

    - Forhåbentlig skal du ikke sprænge flere oberster i luften, sagde han og 

tænkte spændt på, hvor langt hun ville gå. 

    - Forhåbentlig ikke. Selv om han var en led stodder, er det ikke rart at 

tænke på.  

    Hun løsnede hans livrem, lynede lynlåsen ned og lod bukserne falde. 

Han gjorde sig fri af dem og begyndte at knappe hendes skjortebluse op. 

Hun havde ingen bh på. Det behøvede hun heller ikke, for hendes bryster 

strittede ud i universet, som kunne de løsrive sig og stige til vejrs hvert 

øjeblik. Han lagde begge hænder over dem. De var bløde som silke og 

inspirerede til at blive kysset. Øjeblikket efter lå de nøgne på sengen, tæt 

omslynget, tabt for tid og rum, opslugt af den længsel, de havde følt ved 

allerførste møde.  

        

De spiste på en lille, billig restaurant i nærheden, inden de skiltes med 

løfte om at mødes den følgende sommer. Hun lovede at give besked om, 

hvor de kunne træffes, uanset hvor hun befandt sig i Centralamerika, som 

hun udtrykte det. Det fik ham til at frygte, at hun var udvalgt til at deltage 

i en eller anden mission, som udenlandske medier ikke længere mente 

cubanerne alene stod bag, men var støttet af sandinisterne. USA havde 

truet med, at kom det så langt, ville man sætte alt ind på at forhindre det. 

    Faren sad og ventede på hotelværelset med et glas af en eller anden 

klar, ravfarvet substans.  

    - Det tog sin tid, lød det en smule spidst. 

    - Vi spiste middag et sted i nærheden. 

    - Var det et godt knald? 

    Farens stemme lød en smule sløret, som når han var beruset. 

    Lasse svarede ikke og begyndte at klæde sig af. 

    - Jeg tænkte, at jeg ikke gad sidde her og vente på, at min søn fik bollet 

færdig, så jeg besluttede at se, om pigerne på mit stambordel kunne huske 

mig.  

    Lasse tænkte en smule forvirret, om han burde spørge til resultatet, men 



 

lod være. Der var ingen grund til ligefrem at opmuntre ham til at skildre 

det i enkeltheder.  

    - Det kunne de sgu, til min store overraskelse. Nå, efter din mor rejste, 

lå jeg heller ikke på den lade side. Så du har det ikke efter fremmede, 

sønnike. 

    Lasse krøb ind under lagenet og tændte for tv’et. Faren var åbenbart i 

snakkehumør og gav ham næppe fred til at sove.  

    - Efter at Carter-regeringen har nægtet Anastasio Somosa ophold i 

Miami, er der forlydender om, at Paraguay har tilbudt Nicaraguas 

tidligere diktator asyl …, lød det fra den mandlige speaker på skærmen. 

    - Man siger, at det lykkedes skiderikken at bringe hundreder af 

millioner dollars med sig, sagde faren. - Lad os håbe, de får fat i ham. Jeg 

er sikker på, at en skønhed som vor lille Costa Rica ville være i stand til at 

lokke svinet i en fælle. Min fornemmelse siger mig, at hun besidder de 

rette talenter.  

    Faren gik hen og hentede en mini flaske Four Roses fra køleskabet og 

hældte den i glasset.  

    - Til at sove på. Vil du have en? Vi tager tidligt af sted i morgen, sagde 

han og begyndte at klæde sig af.   

 

De begav sig hjemad umiddelbart efter morgenmaden. Tavsheden i 

Cordobaen blev afbrudt af faren efter en halv times kørsel.  

    - En af mine leverandører fortalte, at der var kræfter i gang for at 

oprette en indenlands modstandsgruppe til at tage kampen op mod 

sandinisterne. Man regner med økonomisk såvel som mandskabsmæssig 

støtte fra de dele af nationalgarden og de civile, der nåede at flygte. Jeg 

blev spurgt, om jeg ville være deres kontaktperson i San José. 

    - Hvad svarede du? 

    - At det ville jeg tænke nærmere over. 

    - Du har da ikke tænkt dig … 

    - Naturligvis ikke. Hvis jeg havde svaret nej, havde jeg sat mig i et 



 

mistænkelighedens skær. Man ved sgu aldrig, hvad den slags mennesker 

kan finde på.  

    - Hvad mener du? 

    - Jeg havde måske mistet nogle kontrakter på kaffe. 

    Lasse åndede lettet op. Farens dilemma havde fået ham til at tænke det 

værste. Man hørte så meget om dødspatruljer overalt i regionen.  

    - Samme fyr fik mig for resten til at tænke på dig og Costa Rica. Han 

sagde, de vidste hvem, der slog oberst Garcia Fernandez Masaya ihjel. De 

mistænkte hans costaricanske stuepige.  

    - Hvem er han? 

    - Den oberst, der for et par måneder siden blev dræbt ved en bombe, 

mens han lå og sov. Kokkepigen og hans chauffør blev advaret af hende 

fem minutter, før bomben sprang. 

    Farens afsløring fik det til at risle koldt ned ad ryggen på ham. Han var 

ikke et øjeblik i tvivl. Fernandez var den oberst, Costa Rica havde tjent 

hos, og hvis død hun havde på samvittigheden. Han var lige ved at bede 

faren vende om, så han kunne advare hende. Men hvad ville faren sige? Så 

kom han i tanke om, at han kunne ringe til den nabo, hvis telefonnummer 

og adresse han havde fået, i tilfælde af at han ønskede at komme i kontakt 

med hende. 

    Da de standsede for at spise frokost i en restaurant på den anden side 

grænsen, benyttede han sig af chancen og sagde, at han skulle på toilettet. 

Han fandt en telefon og bad kvinden, der tog telefonen om at måtte tale 

med Costa Rica.  

    - Hun er rejst, sagde kvinden. - Er der en besked, jeg kan give hende? 

    Han overvejede et øjeblik, hvor meget han burde røbe.  

    - Sig til hende, at hendes danske ven har hørt, at der er kræfter i gang 

for at straffe hende for det, hun har gjort.  

    - Hvor ved du det fra? 

    - Det kan jeg ikke fortælle. 

    - Du kan være ganske rolig. Der bliver taget alle forholdsregler mod, at 



 

det skal lykkes for dem. Hun ved god besked.  

    Han takkede, bad hende hilse og gik lettet tilbage til faren. 

 

Nogle dage senere, da farens arbejde igen betød nogle dages bortrejse, 

satte Lasse sig hen til skrivemaskinen og begyndte at nedskrive det, der 

havde fyldt hans tanker siden hjemkomsten fra Managua.  

    Resultatet blev en længere stemningsberetning fra den ny erobrede 

hovedstad, hvor hans samtaler med Costa Rica og faren udgjorde kernen i 

artiklen. 

    Efter hjemkomsten til Danmark opsøgte han morens kæreste fra 

gymnasietiden. Han var indehaver af Clausens Tekstbureau og kendte til 

sin ekskærestes søns ambitioner. Clausen fandt artiklen så velskrevet og 

interessant, at han turde love den afsat på forhånd til et af bureauets 

mange kunder inden for dag- og ugepressen.  

    Stolt og fuld af gå på mod besluttede han at sætte sig ind i alt, hvad han 

kunne opdrive af litteratur og øvrigt læsestof om Centralamerika. Når han 

en dag vendte tilbage til Managua, lovede han sig selv, ville han ikke stå 

tilbage for andre korrespondenters viden om regionen.  

    På den måde holdt han sig velorienteret om den stadig mere blodige 

udvikling i Nicaragua, El Salvador, Honduras og Guatemala. Selv ikke det 

neutrale Costa Rica formåede at holde sig ude af den eskalerede situation. 

Contraerne, der talte tidligere officerer og menige i Somosas 

nationalgarde, var sammen med lokale costaricanere og udenlandske jord- 

og plantageejere i færd med at planlægge og oprette baser på begge sider 

af grænsen til Nicaragua.  

    Fjorten dage efter, de var begyndt på det nye skoleår, fik han brev fra 

Costa Rica. Hun fortalte, at hun havde været på en spændende rejse, der 

havde bragt hende gennem flere centralamerikanske stater, men kom ikke 

ind på rejsens mål eller formål. Brevet var afsendt fra Costa Rica. 

Afsenderen på brevet lød på Clara Fuentes med en vanskeligt læst adresse 

i Los Chiles, der lå få km fra den nicaraguanske grænse. Byen lå på 




