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Forord

Han kneppede en ny hver
 anden

dag på den tur,

ellers lyver han mere, end jeg havde oplevet før.

Vi havde væddet, om han kunne lade være med at ryge, bare en 
uge. Han tabte selvfølgelig, så han skulle for det første gå den her 
Jakobsvej. Jakobsvejen er flere ruter, der alle leder til Santiago de 
Compostela i Spanien. Der kommer en nærmere beskrivelse i bo-
gen. Den anden del var, at han skulle skrive ned, hvad han opleve-
de, sådan som en dagbog. Det undrede mig meget, at han fik det 
skrevet, og det, han skrev, var da noget, der kunne sætte tingene 
i perspektiv, for han oplevede meget. Men jeg tror, at det hele gik 
over hans radar. Det blev til ekstremt lidt skriven og rigtig meget 
lyd. For han optog stort set hele tiden. Han optog, når nogle ved et 
bord i nærheden af ham snakkede.
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Han har selv tilstået, at noget af det, han har skrevet, er løgn, 
uden at sige, hvor han holder sig til sandheden, og hvor han bøjer 
den. Det betyder, at du, som læser, selv må vurdere. Han har siddet 
og hørt det hele igennem, og samtidig med at han har skrevet det, 
han hørte, har han skrevet det til, som han kunne huske, eller no-
get, han fandt på.

Det, jeg har tilladt mig at kommentere, har jeg sat i parentes. 
Det der er i kursiv, er det Jack har optaget. Jeg har nogle gange æn-
dret og endda udeladt noget af det, han skrev. Han mener det han 
har skrevet, ikke kan sælge, men jeg mener, at

sex 
sælger.

Nu må vi se, hvad det bliver til.

Og ja, vi har væddet igen.

Han, min ”kammerat”, hedder Jakob, men her i sin dagbog kalder 
han sig Jack, du kan selv læse hvorfor senere. Jakob er, ja hans alder 
må du se om du kan finde ud af ved at læse. Han er , single, relativ 
veltrænet, han arbejder som murer og tjener ret godt, også fordi han 
også arbejder en del sort. Jack er ret omsværmet af kvinder, måske 



fordi han har et godt snakketøj. Flere af hans venner siger, at han er 
noget af et egoistisk svin og alt for stor i kæften, det var også derfor, 
jeg lavede det nummer med ham.

Da ingen af os har for god tid, er teksten sendt til forlaget uden 
en grundig korrekturlæsning.
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Forord

Claus mente at jeg oss sku skrive et forord, for det er der i de fleste 
bøger. Men jeg ved sgu da ikk, hvad et forord er, jeg har jo aldrig 
læst en bog. Han sagde at det var sådan en indledning eller en trai-
ler-agtig ting.

Okay, så jeg havde tabt et fucking væddemål, men satme kun 
fordi Claus røvrendte mig. Jeg var fuld, sådan li-som pikkel-stiv. 
Og i sådan en tilstand kan man jo gå på vandet, forudsige frem-
tiden og sige hvad din mor tænkte da din far kneppede hende tyk 
med dig som resultat. Så da han foreslog at jeg lagde smøgerne bare 
en uge, sagde jeg ”top”.

Jeg holdt ikk 1 eneste dag :-(

Derfor sku jeg gå den her Jakobsvej og skrive 
dagbog, som så sku udgives. I stedet for at skri-
ve optog jeg på min Smartphone, en Samsung 
Galaxy S7 Edge, en lækker lille sag, som følger 
mig overalt. Jeg har skrevet næsten alt det jeg 

har optaget. Noget, eller det meste af det jeg har 




