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LASSE	  er	  en	  rigtig	  computernørd.	  Han	  sidder	  altid	  

bag	  skærmen	  og	  har	  surfet	  nettet	  tyndt	  fra	  a	  til	  å.	  

Lasse	  kan	  nogle	  gange	  blive	  så	  opsat	  på	  en	  ting,	  at	  

han	  glemmer,	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert.	  Han	  

ryger	  i	  smug	  og	  ønsker	  sig	  vildt	  en	  scooter.	  Lasse	  har	  

en	  tvillingbror,	  Mark.

LASSE
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Muskler
–	  Har	  du	  set	  min	  taske?	  Mark	  rodede	  i	  det	  store	  skab.	  

Han	  var	  helt	  sikker	  på,	  at	  han	  havde	  lagt	  den	  på	  

øverste	  hylde.	  Skubbet	  den	  så	  langt	  ind,	  han	  kunne.

–	  Den	  blå?	  spurgte	  Lasse,	  der	  lige	  var	  kommet	  ud	  fra	  

badet.

–	  Hvad	  ellers?	  Det	  er	  den	  eneste,	  jeg	  har.

–	  Den	  ligger	  ude	  i	  entreen.	  Jeg	  lånte	  den	  i	  aftes.	  Lasse	  

smed	  det	  våde	  håndklæde	  på	  gulvet.

–	  Hvad	  gjorde	  du?	  Mark	  for	  ud	  efter	  tasken.	  Hans	  

hjerte	  pumpede	  løs.

–	  Slap	  dog	  af!	  Jeg	  har	  ikke	  rodet	  i	  den.	  Jeg	  skulle	  bare	  

have	  en	  masse	  spil	  med	  over	  til	  Tom.

	   Tasken	  lå	  smidt	  på	  gulvet	  i	  entreen,	  halvt	  gemt	  

under	  Lasses	  jakke.	  Mark	  hev	  fat	  i	  den	  ene	  hank	  og	  

kiggede	  hurtigt	  ned	  i	  den.	  Py	  ha!	  Begge	  kuverter	  lå	  

under	  en	  klam	  trøje.	  Han	  tørrede	  sveden	  af	  panden.
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Det	  var	  tæt	  på.	  Men	  hvorfor	  fanden	  kunne	  Lasse	  ikke	  

bruge	  sin	  egen	  taske?	  Mark	  gik	  tilbage	  til	  værelset.

–	  Du	  ser	  helt	  vild	  ud	  i	  øjnene.	  Lasse	  ledte	  efter	  noget	  

rent	  tøj.	  –	  Er	  du	  bange	  for,	  jeg	  har	  læst	  dine	  

kærestebreve?

–	  Så	  har	  du	  altså	  rodet!	  Mark	  sparkede	  til	  det	  våde	  

håndklæde.	  –	  For	  fanden,	  kan	  man	  ikke	  have	  noget	  

for	  sig	  selv!

–	  Det	  er	  ikke	  mig,	  der	  har	  bestemt,	  at	  vi	  skal	  dele	  

værelse,	  sagde	  Lasse.	  –	  Sig	  til	  de	  gamle,	  at	  de	  skal	  

købe	  et	  større	  hus.

	   Pulsen	  var	  helt	  oppe,	  og	  Mark	  havde	  kvalme.	  

Hvad	  nu,	  hvis	  Lasse	  havde	  opdaget	  det?	  Så	  ville	  han	  

med	  garanti	  8lippe	  ud.	  Sige,	  det	  var	  alt	  for	  farligt.	  Men	  

der	  var	  mange,	  der	  tog	  en	  kur	  engang	  imellem.	  I	  

hvert	  fald	  dem	  nede	  fra	  centret.	  Og	  der	  var	  jo	  ikke	  

sket	  noget	  ved	  det.	  De	  måtte	  hellere	  snakke	  om	  noget	  

andet.
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–	  Hvordan	  er	  den	  nye	  computer?	  spurgte	  Mark.	  

Lasse	  havde	  fortalt	  om	  de	  penge,	  han	  havde	  vundet	  i	  

poker	  sammen	  med	  Tom.	  Og	  at	  de	  var	  blevet	  

opdaget.	  Tænk,	  at	  Toms	  far	  havde	  ladet	  dem	  købe	  

den.	  Den	  absolut	  nyeste	  og	  dyreste	  på	  markedet.	  Cool	  

far.

–	  Super	  fed!	  Lasse	  lød	  begejstret.	  –	  Du	  skulle	  selv	  

prøve	  den.	  Gra8ikken	  på	  de	  nye	  spil	  er	  bare	  i	  top.	  Og	  

så	  har	  Tom	  også	  brugt	  den	  til	  noget	  andet.

–	  Til	  at	  tegne	  ny	  graf8iti?

–	  Nej,	  han	  har	  lavet	  musik	  til	  en	  ny	  tekst.	  Lasse	  satte	  

sig	  på	  sengen	  og	  tog	  sko	  på.	  –	  Det	  lød	  helt	  proof.

–	  Det	  er	  sejt,	  at	  han	  kan	  sådan	  noget.	  Mark	  lod,	  som	  

om	  han	  var	  interesseret.	  Men	  tankerne	  var	  et	  andet	  

sted.	  

Lasse	  nikkede	  og	  rejste	  sig.

–	  Vil	  du	  for	  resten	  med	  over	  til	  Mie?	  spurgte	  han.

–	  Nu?	  Mark	  trak	  sin	  trøje	  af	  for	  at	  skifte	  tøj.	  –	  Jeg
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skal	  ned	  og	  træne	  et	  par	  timer.	  Måske	  bagefter.	  Men	  

hvordan	  går	  det	  med	  hende?

	   Lasse	  svarede	  ikke.	  Han	  stirrede	  på	  Marks	  nøgne	  

overkrop	  og	  tog	  fat	  om	  hans	  ene	  overarm.

–	  Hvad	  er	  der	  sket?	  Dine	  overarme	  er	  vokset	  helt	  

vildt.	  Mega	  bøffer.

–	  Lad	  være!	  Mark	  trak	  armen	  til	  sig.	  –	  Du	  er	  bare	  

misundelig.	  Måske	  skulle	  du	  se	  at	  få	  dine	  egne	  

fugleklatter	  pustet	  lidt	  op.
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–	  Jamen,	  det	  er	  jo	  sygt,	  sagde	  Lasse.	  –	  Du	  ligner	  en	  

bodybuilder.

–	  Og	  hvad	  så?	  Mark	  trak	  træningstrøjen	  over	  hovedet.	  

–	  Har	  hun	  det	  bedre?

–	  Hvem?

–	  Mie	  selvfølgelig.	  Er	  det	  ikke	  hende,	  du	  er	  på	  vej	  over	  

til?	  

	   Mie	  plejede	  at	  tage	  med	  Mark	  til	  træning	  de	  8leste	  

dage.	  Men	  til	  festivalen	  i	  sidste	  uge	  havde	  en	  fyr	  

puttet	  noget	  i	  hendes	  drink.	  Heldigvis	  var	  hun	  blevet	  

reddet	  af	  en,	  der	  hed	  Benjamin.	  Siden	  havde	  hun	  

været	  rigtig	  meget	  sammen	  med	  ham.

–	  Jo,	  Lasse	  virkede	  forvirret.	  –	  Det	  går	  bedre,	  men	  hun	  

har	  det	  ikke	  helt	  godt.

	   Mark	  snuppede	  tasken	  fra	  gulvet.	  På	  vej	  ud	  ad	  

døren	  vendte	  han	  sig:	  –	  Sig	  til	  Mie,	  at	  jeg	  kigger	  over	  

senere,	  sagde	  han.	  –	  Tager	  du	  over	  til	  Tom	  i	  aften?

Mark	  hørte	  ikke	  svaret.	  Han	  følte	  en	  uro	  over	  det	  hele.	  




