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Kapitel 4 
 
-HEJ, SAGDE NINA muntert og lukkede døren bag sig til spankingrummet. Ingeniøren var fuldt påklædt, det 
smalle, sorte slips sad stadig stramt omkring den hvidpressede skjorteflip. Blikket flakkede, han havde store 
svedskjolder under armhulerne. Hun gik et skridt frem imod ham, anstrengte sig for at virke veloplagt og tog 
hænderne om på ryggen for at åbne sit korset.  
-Nej, læg dig op, kommanderede han. Tøvende lagde hun sig til rette med benene i det gynækologiske leje, 
ingeniøren låste omhyggeligt hendes arme og ben fast med håndjern. Om lidt ville han lyne sine bukser op, 
måske ville han tage pisken, før han løsnede slipset. Hun kendte proceduren, prøvede at forskyde fokus ved 
at tænke på den film, hun snart skulle ind og se med børnene. I det samme hev han en mørk plastikpose op 
af baglommen. Før hun nåede at skrige, havde han trukket den ned over hendes hoved. Hun forsøgte at 
fylde lungerne med luft, men ingeniøren pressede hele sin vægt ind over hende og strammede til.  
-Elendige luder, hvæsede han ind i hendes øre, plastikposen klæbede til hendes hud. Han rev hendes 
trusser ned. Hun forsøgte at indfange den sidste luftlomme, men plastikposens bløde dug blev suget op i 
næseborene og fyldte hendes hoved med en syntetisk stank.   
 
Kapitel 16 
 
AMALIE STOD ALENE i gangen hos sexologen Rita Henriksen, der havde sin egen praksis på fjerde sal lige 
over for Hovedbanegården. Forskellige sexcitater var hængt op i glas og ramme på væggen: 
 
Man må erkende dybt i hjertet, at mennesker er bestemt til at kneppe. Det er vores hovedformål i livet, alle 
andre aktiviteter – at spille trompet, støvsuge tæpper, læse kriminalromaner, spise chokolademousse – er 
kun måder at bruge tiden på, indtil man skal kneppe igen. 
 
Underskrevet humoristen Cynthia Heimel, der var blevet kendt i USA for at give gode råd til kvinder om sex. 
Rita Henriksen var oprindeligt psykolog og efteruddannet hos en sexolog i USA, der havde specialiseret sig i 
gruppeonani. Amalie havde læst hendes hjemmeside, der vidnede om stor tilfredshed hos kunderne. En 
højtuddannet kvinde skrev, at hun med Ritas hjælp havde turdet overskride en tærskel i sig selv. Først i en 
alder af 31 år følte hun, at hun turde udtrykke sit ønske om en masse god sex – både med sig selv og med 
andre. Flere andre kvinder berettede, at deres seksualitet havde fået en ny begyndelse og udtrykte dyb 
taknemmelighed over for Rita og de andre kvinder, som havde været på orgasmekursus. ”Tak for en 
uforglemmelig weekend!” Ikke underligt at journalister fra hele Europa valfartede til Rita Henriksens praksis 
for at følge med og rapportere om denne sexguru, som Liz havde refereret til. Saftige historier havde altid 
mediernes bevågenhed. 
-Er du klar over, at orgasme har en helbredende virkning? lød en stemme pludselig bag Amalie. 
-Øh... ja, det har jeg læst, svarede Amalie, en smule overrumplet over det direkte spørgsmål. Orgasme var 
aldrig et tema, hun havde drøftet indgående med nogen. I gamle dage kunne hun godt pjatte med Barbara 
om et godt knald, men det var altid på en overfladisk måde.  
-Kvinder må lære at tage ansvar for deres egen orgasme, sagde Rita Henriksen og bød Amalie indenfor på 
sit kontor. -Det er ikke mandens ansvar. Desværre er der mange kvinder, som aldrig får orgasme. Der er 
ikke noget bedre end en rigtig god orgasme, vel? 
-Næ, svarede Amalie tøvende. De tog plads ved et skrivebord. På væggene hang akvareller af kvinder og 
mænd i skøn forening, diskret og direkte på samme tid. 
-Altså... Nu var det ikke så meget orgasmekurset, jeg kom for at tale om... 
-Nå...? 
-Som jeg fortalte i telefonen, så er jeg i færd med at skrive et speciale om prostitution. Jeg har ladet mig 
fortælle, at du har et slags uformelt samarbejde med et af byens bordeller? Fra tid til anden henviser du 
mænd til prostituerede? Jeg spørger selvfølgelig i al diskretion – det kommer ikke videre. Men det er vigtigt 



for mig som baggrundsviden. Jeg prøver nemlig også at kortlægge, hvem kunderne er. Og på et tidspunkt 
skal jeg i gang med at interviewe dem. 
Rita Henriksen overvejede nøje sit svar. Selv om hun virkede som en spontan og udadvendt natur, der gav 
sig hen til kroppens lyster, vidste hun nok, at man stod sig bedst ved at tænke, før man talte. Hun var vant til 
at tale med journalister og veje hvert ord på en guldvægt. Hun var en frodig kvinde med stort hår isprængt 
enkelte sølvstrejf og en mægtig barm, der boltrede sig bag en ternet skjorte, som forsvandt ned over en 
nederdel. Rita Henriksen havde et tolerant forhold til prostitution, selv om hun ikke gav det direkte til kende i 
pressen. 
-Jeg vil gerne hjælpe dig med din opgave, men jeg bliver nødt til at sikre mig, at jeg ikke bliver nævnt ved 
navn. Pressen kan lynhurtigt få vendt tingene på hovedet. 
-Det forstår jeg godt. 
Rita Henriksen løftede hovedet og så ud på trafikken foran Hovedbanegården.  
-Jeg har henvist handicappede, impotente mænd og mænd, der har mistet deres kone, ja. Og jeg må sige, at 
resultaterne har været positive. Min kontakt, som du altså kender, kan klare udfordringer, som jeg må give 
op overfor. Er det forkert, synes du? 
Amalie forsøgte at trække på smilebåndet, men væmmedes. 
-Det skal jeg ikke dømme om. 
-Det gør folk ellers. Den bedste måde at mindske prostitutionen på ville være, at folk i meget højere grad 
udfoldede deres seksualitet. I vores kultur er vi sexforskrækkede. Paradoksalt nok bombarderes vi med 
sexsymboler og sex i medierne, men kvinder lærer, at der er skam knyttet til deres lyst. Mange kvinder virker 
frigjorte, men oplever i virkeligheden deres kusse som frastødende. De har svært ved at hengive sig til deres 
partner, de kan ikke give udtryk for deres ønsker, så ofte får ingen af parterne, hvad de egentlig godt kunne 
tænke sig. Det ender indimellem med, at manden søger derhen, hvor han kan få det, han mangler. Og det er 
synd for begge parter. Han vil jo allerhelst være sammen med sin partner... 
-Har kvinder det virkelig så dårligt med sig selv? 
-Desværre, ja. Hver tredje kvinde har problemer med sin seksualitet. Mange kvinder kan godt tilfredsstille 
manden, men de får ikke noget særligt ud af det selv. Hver dag er jeg med til at forløse kvinders seksualitet. 
De bliver mere frimodige, når de tør røre deres kusse og sætte ord på deres lyster. De knyttes tættere til 
deres partner eller får lettere ved at finde en, de kan blive seksuelt tilfredsstillet med. 
Rita Henriksen så direkte på Amalie. 
-Hvad er din tese? 
 
(...) 
 
Kapitel 34 
 
AMALIE HAVDE VINDEN ind fra vest, da hun cyklede ned langs Søerne, der som store, sitrende spejle 
reflekterede de drivende skyer oppe på himlen. Hun forsøgte at tænke på alt muligt andet, men hendes 
tanker blev ved med at vende tilbage til en drøm, som hun ikke kunne få rede på. Normalt kunne hun ellers 
ret let kategorisere sine drømme, for de var enten et kaos af tilfældige dagsrester, eller også så entydige, at 
de absolut ikke krævede yderligere forklaringer, snarere tværtimod. Som når hun havde haft en af de her 
seksuelle drømme, man dagen efter skiftevis morer sig og skammer sig lidt over. Men drømmen i nat var 
anderledes og foruroligende. Amalie havde været hjemme hos Victoria, der havde en lille guldfisk i en 
glasbowle stående på en lav maghognypiedestal midt i sin lejlighed. Amalie troede først, at der var tale om 
en nyanskaffelse og slog begejstret hænderne sammen, men Victoria lod hende med et nøgternt smil forstå, 
at hun altid havde haft guldfisken, der i øvrigt ikke var en guldfisk, men en sjælden, gylden haletudse, der 
kun levede på Madagaskar. Amalie satte sig på hug foran bowlen og stirrede på den yndefulde skabning. 
Pludselig kunne hun mærke en voldsom lyst til at lade sine fingre stryge kærtegnende ned langs 
haletudsens blidt blafrende hale og løfte det lille dyr op på sin nøgne mave, så det kunne plaske rundt i 
hendes navle - hvad Victoria tydeligvis var helt indforstået med. Men bedst som Amalie forsigtigt førte 
hånden ned i bowlens våde element, blev døren åbnet ind til en anden stue. En høj, indfalden skikkelse iført 
en sortbrun kofte og med ansigtet halvt skjult i en folderig hætte kom usikkert stavrende hen mod hende. 
Amalie rejste sig forfærdet og genkendte i det samme sin mors ansigt, der var ældet, ligblegt og med 
spindelvæv hen over de tomme øjenhuler.  
-Mit barn, sagde skikkelsen. -Mit barn, du må ikke røre fisken, så dør den, det ved du godt.  
Amalie trak hånden til sig, som havde hun fået stød. Da hun kiggede op mod den dystre nonne igen, var 
skikkelsen ved at forlade stuen. Det sidste, Amalie så, var en lang flænge i koften, der afslørede, at nonnen 



inde under de groft vævede gevandter var nøgen, men ungdommeligt velformet, hvid og blank, som var hun 
en statue af italiensk marmor. 


