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Hei Tore! 
  
 Det er godt å høre at du har blitt venn med Jan igjen, det er ikke noe 

morsomt å ha uvenner. Det var forresten leit og høre om ulykken med søsk-

nene hans og hva som hadde skjedd med moren.  

 Angående det bladet du snakket om, så må jeg innrømme at jeg også 

har sett i et par sånne blader. Eller litt flere enn det også. Kameraten min 

Jens har en storebror som har masse sånne cocktail– blader. Når jeg er 

hos han pleier vi å smug kikke i noen av bladene hans. Må si det er 

mange fine damer i dem, men jeg syns masse av det som er avbildet 

er ekkelt også. Hva syns du? Greit nok å se damer som står og poserer 

i bare undertøyet, men når det kommer bilder der de har sex med andre 

kvinner og menn, så blir det litt på kanten. Jeg syns liksom ikke man skal 

ta bilder av sånt og putte i blader. Det er på en måte en ting som er litt for 

personlig til å dele med andre. Men damer i undertøy er nice, eller hva?  

 Jeg vet ikke om du husker det, men for noen uker siden nevnte jeg at vi 

hadde fått en ny jente i klassen, Thea. Hun må være den peneste jenta i hele 

verden. Håret hennes kunne tilhørt en engel og øynene hennes er blåere enn 

middelhavet. Hun er mye bedre enn alle damene i de bladene til sammen. 

Tro meg! Jeg er sikker på at du ville likt henne hvis du så henne. Det som er 

så spesielt ved Thea er at hun ikke bare er ubeskrivelig vakker, men også 

utrolig snill, hyggelig, omtenksom og ikke minst morsom.  

 Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, siden jeg vet jeg kan stole på deg. 

Her om dagen, etter gymmen, glemte jeg vannflaska mi i gymsalen. Siden 

den raskeste veien inn dit er gjennom jentegarderoben, og det var 20min si-

den gymtimen var ferdig, tok jeg sjansen og gikk inn. Der bomma jeg 

visst. Idet døra smalt igjen bak meg så jeg Thea.  
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Hun så meg ikke med en gang, fordi hun tok på seg t-skjorta som i det 

øyeblikket var foran ansiktet hennes og ikke hadde rekt å dekke til over-

kroppen hennes. Som du selv skjønner så vil det si at jeg så mer enn jeg 

burde ha sett. Du skulle sett hvor overasket Thea så ut idet hun så meg stå 

der som en hypnotisert dust, som hvem som helst hadde blitt etter å ha sett 

en slik utsikt. Jeg klarte ikke si noe heller, Ikke noen ordentlig ord i hvert 

fall. Bare noen teite lyder som fikk meg til å høres ut som en parringsklar 

hvalross. Jeg er fortsatt overasket over reaksjonen hennes. Istedenfor å bli for-

legen og sint, smilte hun bare og spurte om det var noe jeg lurte på. Pga den 

uventede hendelsen hadde jeg glemt hva jeg skulle og  det lureste jeg kom på 

å si var: nei. Kan du fatte det, der stod jeg sammen med verdens søteste 

skapning som jeg nettopp hadde sett halvnaken, og det eneste jeg klarte og 

si var nei. Herregud, er det mulig.  Hun bare lo av meg og sa: ”Nei vel”. Men 

nå Tore, skal du få høre noe helt utrolig. Mens jeg var inne i jentegardero-

ben, sammen med Thea, sammen med den søte magen hennes med den lille 

navlen og de fantastiske kvinnelige utvekstene hennes, ba hun meg med på 

kino. Helt uten videre liksom, er det ikke utrolig? Jeg skal på date med Thea. 

Hvordan går det egentlig med deg og jentene? Har du ei snelle i kikkerten?  

 Utenom å drømme om Thea prøver jeg å holde meg minst mulig hjem-

me. Bikkja har fått forstoppelse, og går bare rundt å ynker seg, mens han 

fiser som et uvær. Hele huset er jo regne gasskammeret, jeg brekker meg 

bare jeg ser det lille sikletrynet med fire bein og hale.  

 Som om  ikke dette var nok har mamma tydeligvis fått en sjelden 

sykdom som innebærer konstant mensen. Dama er jo det mest ekstreme ek-

sempelet på PMS. Bare jeg ser på henne så klikker det oppe i hode hennes og 

hun begynner å gneldre om at jeg aldri gjør noe hjemme og sånn.      
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Det hjalp i hvert fall lite når jeg prøvde å hjelpe til i forrige uke. Siden 

Ragnar, bikka vår, ikke får gjort fra seg, tenkte jeg at avføringsmiddel 

ville gjøre susen. Jeg fikk riktig nok en hund med tarmene frie for bæsj, 

problemet var bare at avføringen havna i mammas seng istedenfor. Så 

resten av dagen gikk med på å totalrenovere senga hennes til den brune 

fargen som hadde etset seg inn i det hvite flanellstoffet var borte. Jeg måt-

te også jobbe i bitende kulle, siden lukta måtte luftes ut, og tro meg. Selv 

om vinduet stod på vidt gap, kjente man lukta. Jeg tror til og med den har 

satt seg fast oppe i nesegrevet mitt, for jeg kan kjenne den fortsatt. Kun-

ne virkelig ønske jeg hadde en far i sånne tider som dette, men siden  

han etter 9 års ekteskap med mamma fant ut at han egentlig var tiltruk-

ket av det samme kjønn, ble dette litt vanskelig. Jeg husker ikke så kjem-

pe mye av han siden jeg bare var 6 år da han flyttet. Bare at vi pleide og 

kle oss ut når mamma var borte. Jeg som Indiana Jones og han som Tina 

Turner.   

 Nok om meg, og min syke familie. Hvordan går det hjemme hos deg, 

har lillebroren din sluttet og bite på møblene deres? Håper du også har 

kommet over at undulaten din døde, men å bade den var kanskje ikke det 

smarteste, og i hvert fall ikke å tørke den med hårføneren etterpå. Med 

tanke på at de kan få hjerteinnfark når de blir redde. 

 Gleder meg til å høre fra deg igjen Tore, og hva du har å si til alt jeg 

har skrevet. 

 

Hilsen kameraten din  


