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Tak til





du er nødt til at 
fokusere, i kke? du 
kan i kke begynde at 
tænke på familien 
og sådan noget. så 
bliver du sgu dræbt.

du falder.

hvis du er bjergbestiger 
og hænger i neglene på en 
klippesi de, så begynder du 
jo heller i kke, at tænke på 
kæresten derhjemme, vel? 
for hvad sker der så?

det er 
forkert, 
det her.

jeg stoler 
altså i kke på 
den gps.

du ved i kke 
hvor vi er, 

vel?

der er styr 
på det.

dér! der 
er det!

nej, nej. to 
gader endnu, 
siger gps’en.

det er lige 
dér, din torsk! 

lige…
nu kørte 
du forbi. 

flot.

Prolog



okay, 
så havde du ret. 

det betyder 
i kke, at gps’en 
tager fejl.

kommer du 
ud?

nej.

nu vil han 
sgu i kke ud 

af bilen.

kom så, 
bror lort. 

ud!

det er en befærdet gade ved 
højlys dag. tror du, jeg er 
ude på at begå selvmord?

for 
helvede…

så tag den 
her på.



værsgo, 
de herrer, 

værelse 321. 
har de noget 

baggage?

nej. 
sender du 
noget vand 

op?

har jeg fortalt om 
dengang vi var på 

natøvelse? fuck, det 
var vildt.

hey, miguel. er 
du nogensinde 
blevet skudt 

på?

ja.

si kke et 
lortehul.

så ved du også 
hvad man gør. 
fokuserer!

du handler instinktivt. 
i kke tænke for  
meget, det dør  

du af.

vi er 
strømere, vi kan 
sgu gøre hvad 
der passer os.

I må i kke 
ryge 

herinde.



jeg  
tager et 

bad.

husk at 
lukke døren, 
bøsserøv!

hvor længe skal 
vi være her 
denne gang?

et par dage,  
han skal vi dne  
i morgen eller  
i overmorgen.

det var 
hurtigt.

pascal!!

bank
bank
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