
LEA

LEA	  svømmer	  og	  er	  ret	  god	  til	  det.	  Hendes	  mål	  er	  at	  

komme	  med	  til	  OL	  engang,	  så	  hun	  træner	  rigtig	  

meget.	  Lea	  og	  Mie	  er	  bedst	  veninder,	  selvom	  de	  er	  

meget	  forskellige.	  Lea	  har	  det	  bedst,	  når	  der	  er	  orden	  

i	  tingene,	  og	  hun	  rydder	  op	  på	  sit	  værelse	  hver	  dag.	  

Lea	  er	  enebarn	  og	  bor	  sammen	  med	  sin	  mor	  og	  far.	  
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Poker
–	  Mark!	  Lukker	  du	  op?	  Lasse	  sad	  foran	  computeren,	  

da	  det	  ringende	  på	  døren.

–	  Hvad	  tror	  du,	  mand?	  Jeg	  står	  med	  bar	  røv.

–	  Arh!	  Lasse	  vrissede	  og	  skubbede	  stolen	  tilbage.

	   I	  det	  samme	  stod	  Tom	  i	  døren.	  Han	  måtte	  være	  på	  

cykel.	  Håret	  strittede	  i	  alle	  retninger.	  Alligevel	  var	  

han	  cool	  som	  altid.	  Og	  selvfølgelig	  gik	  han	  bare	  ind.	  

Tom	  kom	  så	  tit	  hos	  dem,	  at	  hans	  navn	  burde	  stå	  på	  

dørskiltet.

–	  Jeg	  kender	  jo	  vejen,	  grinte	  han.

–	  Godt,	  du	  kom,	  sagde	  Lasse.	  –	  Jeg	  har	  sgu	  et	  

problem.

–	  Hvem	  har	  ikke	  det?	  sagde	  Tom	  og	  tjekkede	  hurtigt	  

sin	  mobil.

–	  Er	  det	  Rosa?	  spurgte	  Lasse.

–	  Ja,	  hun	  klæber.	  Jeg	  gider	  sgu	  ikke	  det	  pis.
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–	  Hold	  dig	  fra	  de	  små	  svømmepiger,	  grinte	  Mark,	  

mens	  han	  tog	  en	  trøje	  på.

–	  Lea	  er	  da	  okay,	  sagde	  Tom.

–	  Nåh,	  sådan!	  Lasse	  drejede	  sin	  stol	  om	  mod	  Tom.	  

–	  Rosa	  er	  varm	  på	  dig,	  men	  du	  er	  varm	  på	  Lea.

–	  Gider	  du	  lige!	  Tom	  tyrede	  en	  hovedpude	  hen	  mod	  

Lasse.

	   En	  cola	  på	  skrivebordet	  væltede,	  men	  Lasse	  

nåede	  at	  gribe	  den.	  Kun	  det	  halve	  løb	  ud.	  Han	  

skyndte	  sig	  at	  tørre	  op	  med	  en	  snavset	  T-‐shirt,	  der	  lå	  

på	  gulvet.	  Trøjen	  røg	  tilbage	  på	  gulvet	  med	  et	  sjask.

–	  Er	  der	  nogen,	  der	  vil	  med	  hen	  og	  træne?	  	  Mark	  hev	  

sin	  taske	  ud	  af	  skabet.	  Han	  virkede	  pludselig	  mut.

–	  Ellers	  tak.	  Vi	  er	  allerede	  i	  topform.	  Lasse	  blinkede	  

til	  Tom.

	   Mark	  samlede	  den	  våde	  T-‐shirt	  op	  fra	  gulvet	  og	  

kylede	  den	  efter	  Lasse.	  Et	  par	  brune	  dråber	  sprøjtede	  

på	  væggen.
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–	  Stop,	  din	  idiot!	  råbte	  Lasse.	  –	  Mor	  bliver	  tosset.

–	  Mie	  kommer	  ellers,	  sagde	  Mark	  på	  vej	  ud.	  

–	  Det	  trænger	  hun	  også	  til.	  Hendes	  arme	  ligner	  jo	  

regnorme,	  grinte	  Tom.	  

	   Da	  Mark	  var	  gået,	  satte	  Tom	  sig	  ved	  siden	  af	  

Lasse.	  Skrivebordet	  var	  fyldt	  med	  bøger	  og	  papirer.	  

Lasse	  ryddede	  en	  plads	  til	  Tom	  og	  trykkede	  på	  en	  

tast.	  Baggrunden	  på	  skærmen	  blev	  grøn,	  men	  

kortene	  var	  ikke	  til	  at	  tage	  fejl	  af.	  
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–	  Hvad	  har	  du	  gang	  i?	  Tom	  rykkede	  tættere	  på.	  

–	  Poker!	  grinte	  Lasse	  og	  fandt	  en	  anden	  side	  frem.	  

–	  Det	  er	  fandeme	  et	  hit	  ...	  eller	  hvad?	  

–	  Har	  du	  vundet	  noget?	  

–	  Nej,	  ikke	  endnu.	  Det	  er	  jo	  det,	  der	  er	  problemet.	  

–	  Fortæl,	  fortæl!	  sagde	  Tom	  ivrigt.	  

	   For	  et	  par	  dage	  siden	  havde	  Lasse	  mødt	  Johan.	  	  

De	  hængte	  ud	  sammen	  for	  et	  års	  tid	  siden,	  men	  

havde	  ikke	  set	  hinanden	  i	  lang	  tid.	  Johan	  var	  et	  par	  år	  

ældre,	  men	  de	  havde	  haft	  det	  sjovt	  dengang.	  Da	  Johan	  

skiftede	  skole,	  stoppede	  det.	  Men	  pludselig	  var	  de	  

rendt	  ind	  i	  hinanden	  nede	  ved	  kiosken.

–	  Jeg	  kan	  godt	  huske	  ham	  Johan,	  sagde	  Tom.

–	  Ja,	  men	  dengang	  var	  han	  ligesom	  os	  andre.	  Du	  

skulle	  se	  ham	  nu.	  Han	  havde	  det	  fedeste	  tøj	  på.	  Og	  

han	  har	  den	  nyeste	  iPhone.

–	  Hvordan	  har	  han	  penge	  til	  at	  køre	  sådan	  en	  rå	  stil?	  

spurgte	  Tom.
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–	  Han	  har	  lige	  vundet	  200.000	  i	  poker	  på	  den	  her,	  

svarede	  Lasse	  og	  klappede	  computeren.

–	  Det	  er	  løgn.	  Toms	  øjne	  8ik	  dobbelt	  størrelse.

–	  Det	  er	  sandt.	  Og	  det	  var	  ikke	  første	  gang.	  500.000	  

var	  det	  sgu	  blevet	  til.	  På	  et	  år.

–	  Har	  han	  slet	  ikke	  tabt	  noget?	  spurgte	  Tom.

–	  Selvfølgelig	  har	  han	  det.	  Men	  det	  var	  nul	  og	  nix.	  

Lasse	  blev	  helt	  varm	  i	  hænderne.	  

–	  Så,	  hvad	  er	  problemet?	  Tom	  klikkede	  sig	  lidt	  rundt	  

på	  websiden.

–	  At	  man	  skal	  være	  18	  år	  for	  at	  spille.

Lasse	  fandt	  en	  anden	  webside	  og	  loggede	  på.	  –	  Det	  

står	  her.

–	  Jamen,	  man	  kan	  vel	  bare	  skrive,	  man	  er	  18.	  

–	  Så	  let	  er	  det	  ikke,	  sagde	  Lasse.	  –	  Man	  skal	  nemlig	  

også	  have	  et	  kreditkort.	  

–	  Nåh,	  sagde	  Tom	  og	  lænede	  sig	  tilbage,	  så	  stolen	  

knagede.	  




