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Happy New Year

lse var ikke den type, som brød sig om julefrokoster. Hun
var i det hele taget ikke den type, der brød sig om firma-
fester. Men hun vidste, hvor meget det betød for det kolle-

giale sammenhold, og hun havde brug for deres goodwill.
Det var dette tidspunkt før festen, hun holdt mest af. Når hun

tog sminke på, satte sit hår, hørte blues i radioen og nippede til
en god dyr rødvin. Det var svært at vælge kjole. Hun måtte sende
de rigtige signaler – ikke for sexet, ikke for kedelig, ikke for pæn.
Hun tog røret for at ringe til sin veninde.

– ‘Hallo!’
Else havde ikke trykket nummeret endnu, men i den anden

ende af røret var der en dyb mandestemme.
– ‘Hallo,’ blev der sagt igen.
Else svarede tøvende.
– ‘Please madam, I would like to inform you that I am leaving

the hotel at ten o’clock tomorrow morning.’
Else troede ikke sine egne ører. Hvad var det her for noget?
– ‘I think you have got the wrong number.’
– ‘But is this not the reception? Are you not the nice looking

lady in the red dress?’
– ‘No, I am sorry to disappoint you.’ Else smilte ved sig selv.
– ‘Then I am terribly sorry.’
– ‘It’s ok.’

E
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Hun lagde røret på og kunne ikke lade være med at le. Sikke
et tilfælde. Han må have ringet forkert præcis i det øjeblik, hun
tog røret – lige før den ringede hos hende. Hun havde helt
glemt, hvorfor hun selv skulle ringe. Målbevidst tog hun den
røde kjole på og bevægede sig ud i julemylderet.

Vinen havde gjort sin virkning, og de fortravlede juleindkø-
bere, som træt masede sig frem i bussen, generede hende ikke.
Hun begyndte oveni købet at glæde sig en smule nu. Festen var
jo gratis. Hun skulle bare passe på ikke at blive fuld før de andre.
Det værste var ikke, at hun kom til at sige så meget dumt, når
hun havde drukket – det var de hemmeligheder, hun altid kom til
at afsløre, hun blev så frygtelig flov over. Hemmeligheder folk
slet ikke ville høre. Nå ja, hun havde besluttet at hygge sig, og
det skulle hun nok komme til. Sidemandens mobiltelefon
ringede.

– ‘Ja hallo!’
Else kiggede den anden vej. Hun havde stadig ikke vænnet sig

til alle de personlige samtaler, hun pludselig ikke kunne undgå at
blive vidne til efter mobiltelefonens indtog. Hun prøvede på at
lade være med at lytte, men kunne ikke. Det er ligesom at gå
forbi et oplyst hus om aftenen, hvor gardinerne ikke er trukket
for. Man ved, man ikke bør kigge, men kan simpelthen ikke lade
være.

– ‘Excuse me?... No, this is not the reception.’
Else stirrede tavst på sin sidemand.
– ‘A lady in a red dress?... This is a private number and I am

sitting in a bus. Goodbye!’ Han klappede irriteret sin mobiltele-
fon sammen og gav Else et indforstået undskyldende blik. Hun
vidste ikke helt, hvad hun skulle tro – det kunne ikke være den
samme. Hun rystede oplevelsen af sig og steg af. 

Else var et af de få mennesker, der værdsatte vinterens mørke.
Det gav hende en fornemmelse af at kunne forsvinde, hvis det var
det hun ville. Men lige nu nød hun de mange gadelys og oplyste
huse og havde ikke travlt med at komme ned til sit firma. Det
gjorde heller ikke noget, om man kom et kvarter for sent. Uden
at tænke over det gik hun ind i lobbyen på hotel Plaza. Der var
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en lille bar i det ene hjørne, og der satte hun sig og bestilte et
glas vin. Hun kunne se receptionen. Kvinden, som stod der, var
ikke i rødt. Telefonen ringede. Else fik helt lyst til at tage den.
Damen talte professionelt og rutineret, og en kuglepen blev
holdt klar til at skrive en hvilken som helst besked ned. Der blev
ikke skrevet noget ned. Røret blev lagt på bordet, og receptioni-
sten gik væk fra sin disk og direkte hen til Else.

– ‘Der er telefon til Dem.’
Det gav et gib i Else. Hun havde for blot to sekunder siden

følt sig så anonym som man kunne kræve det af en lobby på et
stort hotel, og nu var det som om hun var blevet afsløret – afslø-
ret uden at have noget at afsløre.

– ‘Jeg tror, det er en fejl,’ sagde hun tøvende.
– ‘Det tror jeg ikke,’ blev der svaret, og receptionisten vendte

tilbage til sin disk. Else rejse sig langsomt og gik usikkert hen til
telefonen.

– ‘Hallo?’
– ‘Oh, Hallo. Finally. Could you please be so kind as to give

me a bottle of champagne? – I want to celebrate my last evening
here.’

– ‘I think this is some kind of misunderstanding. I do not
work here.’ Else syntes ikke længere, det var sjovt. Hun lagde
røret på og gik uden at drikke sin vin. 

Det tog hende ikke mange minutter at nå frem til kontoret. De
var der stort set alle sammen, og stemningen var allerede lettere
kåd. Hun fik hurtigt et glas, og der gik da heller ikke lang tid, før
hun igen kunne slappe af. Maden var, hvad man kunne forvente,
forskellige slags sild, ål, varm leverpostej, skinke, røræg, roastbeef
og meget andet. Selvom hun foretrak vin, drak hun øl og snaps
sammen med de andre. Det var også det eneste rigtige at drikke.
Hun kunne høre, hendes stemme var blevet en smule højrøstet
og skinger. Ikke at den var så meget anderledes end resten af sel-
skabets, men hun passede alligevel på. Dette var stadiet før ydmy-
gelsen. Hun blev nødt til at gå over til danskvand nu. Det var
faktisk en meget hyggelig fest. Chefen holdt tale. Den var også
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som man kunne forvente. Han kiggede flere gange ned på
hende, da han talte om det gode hårdtarbejdende personale og
fik alle til at klappe af hendes nyudnævnelse. Så ringede tele-
fonen. Det gav et gib i Else. Nu kunne det snart være nok. Hun
fulgte intenst sin kollega, som tog røret og lyttede alvorligt.
Røret blev lagt på bordet og i de få sekunder, der ikke blev sagt
noget, kunne hun mærke, hvordan adrenalinen lavede røde plet-
ter på hendes hals og kinder. 

– ‘Det er din kone, Svendsen.’
Lettelsen fik hende til at le højt. Det var også hendes trætte

hjerne, der fik hende til at føle sig forfulgt. Et par tilfældigheder
og en enkelt misforståelse og så tror man med det samme, at ver-
den er ude efter én. Som om verden overhovedet har opdaget
man eksisterer. Hun grinede igen lidt for sig selv, tog en snaps til
og talte videre med sin sidemand. Et prik på skulderen fik hende
til at se venligt op.

– ‘Der er telefon.’
Hun fik stukket en mobiltelefon i hånden, som hun tøvende

tog op til sit øre.
– ‘Hallo. Is this the reception?’
Else var ved at eksplodere nu, men beherskede sig af hensyn til

selskabet. 
– ‘Please, what do you want?’
– ‘The bottle of champagne, I ordered, did not arrive.’
– ‘Listen! Whoever you are. I am not going to cope with this

joke any longer. Next time you call me, I’ll have the police con-
nected, and they are going to trace you.’

– ‘Please, I did not mean to offend you – Don’t loose your
head. I will get the bottle myself.’

Hun lagde røret på. Hvad var det her for noget? Hendes mel-
lemgulv trak sig sammen, og hun kiggede forundret rundt på
den festende forsamling. Det kunne kun være én herfra, der stod
bag – eller måske flere? Dem alle sammen? Men hvorfor? På
grund af hendes forfremmelse? Asger ville have været souschef,
havde det ikke været for hende. Hun studerede ham længe. Han
morede sig. Kiggede slet ikke over på hende en eneste gang. Ville
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han virkelig være så skruppelløs. Hvad fik han ud af det? Eller var
det Karen? Ren og skær misundelse? Hun ville aldrig få en over-
ordnet stilling, det vidste alle – også hun selv. Så modbydelige
kunne de ikke være, hun ville have mærket, hvis nogen var imod
hende. Men hun var jo altid blevet opmuntret. De andre virkede
så oprigtigt glade for, at det blev hende. Men hvem kunne det
ellers være, der lavede så ondsindet grin med hende? Hun havde
pludselig mistet lysten til denne fest. I stedet for at gå på toilettet,
smuttede hun ind på et af kontorerne. 

Stilheden gjorde hende godt. Måske skulle hun alligevel opgive
den nye stilling. Hvis presset allerede nu var blevet for stort,
hvordan ville det så ikke blive … Tænk at det skulle ske for hende
at blive mobbet. Hun spekulerede længe på, hvad der kunne
gøres. Det hele var så dumt og pinligt. Hun havde stirret på tele-
fonen, som om hun forventede, den kunne ringe når som helst.
Den ringede ikke. Hendes hånd begyndte at kærtegne det lette
rør, tog pludselig fat og førte tingesten op til hendes øre. 

– ‘Hallo,’ sagde hun næsten for sjov.
– ‘Hallo,’ blev der svaret.
Else blev så forskrækket, at hun knaldede røret på. Hendes

hænder rystede, men alligevel kunne hun ikke lade være med at
løfte røret igen; denne gang var der en hyletone. Indbildning –
hun forsøgte at berolige sig selv. Fast besluttet på at gå hjem gik
hun ned ad gangen, men et eller andet fik hende til at gå ind på
chefens kontor og tage telefonen der. De skulle ikke få hende til
at opgive uden kamp.

– ‘Hallo,’ næsten råbte hun.
– ‘Is this the reception?’ blev der spurgt tøvende.
– ‘Yes, what do you want?’
– ‘Well, I am checking out tomorrow, and I was hoping that

you have time to make my bill ready together with my passport.’
– ‘Of course. Is there anything else I can do for you?’ Else var

rasende, men fast besluttet på at tage kampen op.
– ‘I never managed to find a bottle of champagne.’
– ‘Give me half an hour,’ sagde hun selvsikkert.
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– ‘Thank you so much.’ Så lagde han røret på.

Else sad tilbage med en mærkelig smag i munden. Hvad drejede
det her sig om? Det var jo ikke just drillerier eller spottende
bemærkninger, han var kommet med. Hvis dette var et nummer,
var det vældig godt lavet og fortjente at blive spillet til ende. Else
gik tilbage til festen. Hun undersøgte sine kollegaer intenst – så
intenst som man kan uden at virke påtrængende. Der var ikke
andet at spore end glad fuldskab. Ingen hemmelige blikke eller
fortrængte fnis. Hun gik hen til baren og bestilte sig en øl.

– ‘Du skal få to, i dag er de gratis,’ sagde Asger kærligt til
hende og langede professionelt flaskerne over disken. Else havde
svært ved at tro, han kunne være med i det her. Der måtte være
nogen eller noget andet bag. Hun drak den første øl i én slurk,
hvilket provokerede spredte klapsalver. Nu skulle hun nok vise,
hvem der bestemte. Nummer to røg næsten lige så hurtigt ned. 

– ‘Kom lad os danse,’ sagde hun og hev Asger væk fra baren. 
Han kunne ikke danse, men det kunne hun, og hun gav den

for to. Aldrig havde hun danset så frit og udfordrende, og for
første gang i sit liv var hun ligeglad. De måtte tænke, hvad de
ville. Der var bare ikke nogen, der lagde mærke til det, for de
andre dansede lige så vildt. Udmattet satte hun sig op i baren
igen. Den var tom. Asger fjollede stadig rundt ude på dansegul-
vet, nu med nogle stole. Hun måtte have sig en øl til. Besværligt
fik hun sig møvet om på den anden side af bardisken og åbnet
køleskabet. Der var ingen øl. Kun sodavand og tre flasker cham-
pagne.

Med en dansk vand i den ene hånd og en flaske champagne i
den anden forlod hun festen.

Det var koldt udenfor, men luften var klar og gjorde hende godt.
Hun vidste ikke helt endnu, hvad det var hun ville – gik bare
mens benene selv klarede turen hen til Plaza Hotel. Klokken var
mange, og der sad en mand i receptionen nu. Baren var lukket, så
hun satte sig på en sofa midt i lokalet. Hun følte sig som en
fremmed, der var gået ind i et ulåst hus uden tilladelse. Recep-
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