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INTRO

Ulven vandrer om natten. Den har vandret i måneds-
vis, op gennem Polen og Tyskland. Nu er den her, i en 
månelys skov fem kilometer fra Læ. Ulven kender ikke 
til opholdstilladelse og grænsekontrol. Den ved ikke, at 
den er i Danmark, midt i Jylland, i centrum af det man 
andre steder kalder udkanten.

Ifølge læsiden.dk er der 914 indbyggere i Læ. Det er 
67 færre end for tyve år siden, men trods alt 3 flere end 
sidste år. Vinduesfabrikken er lukket, og Dagli’Brugsen 
er den eneste butik, der er tilbage. Læ Skole er stadig 
overbygningsskole, men der er planer om at samle 8. og 
9. årgang i Ikast, Onsbæk eller Brande.

Ulven fornemmer, at dens lange vandring er slut. Den 
ryster pelsen, blotter de hvide tænder og hyler mod 
månen.

Julie vågner med et sæt. Drømte hun, eller hørte hun 
den virkelig derude – ulven, hendes kraftdyr?

Clemens hører døren smække efter sin mor. Han ser 
hende for sig, alene og sårbar i natten, så tæt ved åens 
sorte vand. Han tænker: Hvad skal jeg gøre?!

Daniels øjne er lænket til billederne på skærmen, røv-
patter-kusse, men tankerne hænger ved Linda.

Tina sover sødt under Ole Lukøje-lampen, med en 
finger i munden og Gizmo spindende oven på dynen. 
Hun ligner den lille pige, hun ikke længere er.

Sebastian drømmer forbudte drømme om bløde læber 
og en skæv fortand, nummer to i venstre side af over-
munden.



Alexander snapper efter vejret i søvne. Han har mare-
ridt om at drukne i gylletanken. Hundred meter borte 
slår Patrick øjnene op. Han syntes, han hørte grisene – 
men grisene er væk, og det er far gudskelov også.

Linda stopper fingrene i ørerne for at holde lydene fra 
soveværelset ude.

Katja drømmer om sin frisørsalon. Kunden i stolen er 
Camilla. Katjas fingre glider gennem det bløde hår, men 
pludselig er hun nødt til at lægge den spidse saks fra sig, 
ellers ...

Ulven hyler mod månen, men Mads hører den ikke, 
selvom han også er ude i skoven her midt om natten. Han 
hører kun scooterens motor, ser kun lyset fra de dob-
belte forlygter, har ikke andet i hovedet end sine krigs-
hemmeligheder.
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MONSTER

Hvad fanden skete der ...?
Daniel ligger med hovedet ud over sengekanten og 

prøver at få aftenen før til at hænge sammen. Nogle 
af hukommelsesfilerne er slettet, væk simpelthen. Med 
andre er han usikker på, om de er drøm eller virkelighed.

Hans tunge er tør og tyk. Hovedet eksploderer i takt 
med pulsen, Volbeat sidder fast i det og tæsker løs på 
hjerneskallen for at komme ud – Maybellene i hoftehol-
der!

Linda! Nej, han så hende ikke i hallen, det var en 
anden ... men senere, nøgen i vinduet? For fanden, kørte 
de virkelig derud? Holdt de derude i mørket og råbte ... 
det dér?

Han har aldrig været så fuldesyg! Breezer og bajer, rom 
og cola, vodka og juice. Maven går i krampe bare ved 
tanken, og han brækker sig igen, selvom ALT allerede er 
gylpet op og ligger og sejler nede i spanden.

Og Gajolshots. Var det blå eller gul? Den fucking pille 
var i hvert fald blå.

Men monsteret i natten, manden med den sorte maske 
og dræbervåbnet i hænderne ... Var han der virkelig, som 
et chok i mørket, eller var det den skide film, der kick-
startede fantasien – Motorsavsmassakren?

Daniel lemper hovedet tilbage på puden og krummer 
sammen under dynen, iskold med ét. Presser fingrene 
mod tindingerne.

Oh oh, Maybellene i hofteholder, could you be the 
only one ... Det åndssvage omkvæd buldrer løs i hans 
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hoved, tramper hen over tankerne. Men han er nødt til 
at få styr på det.

Hvad fanden skete der?

Halbal fredag før efterårsferien, forfest hos Dennis – 
Kasper, Frederik, Mikkel og ham. Det faste scooterslæng 
minus Mads. Sebastian var der også.

De har sådan en gildestue hjemme hos Dennis. Fla-
skerne var linet op på bordet, det var bare at tage for sig. 
Volbeat bragede fra højtalerne. Kasper skruede op og ned 
for lyden og “dirigerede” som altid. Pisseirriterende vane, 
men ingen protesterede, for Kasper er Dennis’ bedste ven.

En bøvsende bund af Breezer. Vodka og juice oveni. 
Rom og cola.

“Kommer Mads ikke?”
Dennis rystede på hovedet: “Næh, han skulle noget 

med kæresten fra Esbjerg – hallo, det tror vi på! Det er 
sidste gang, jeg spø’r ham.”

“Maybellene i hofteholder!” Frederik brægede med på 
omkvædet. “Det skal jeg fandeme ha’ som ringetone!”

Dennis hældte ren vodka op og gav Sebastian glasset. 
“Hvad så, har du helt droppet fodbold?”

“Jeg trængte bare til en pause. Starter igen til foråret.” 
Sebastian så på glasset. Det var et ølglas, halvt fuldt.

“Skål på det! Bund eller bøsse!”
Sebastian lukkede øjnene, lagde hovedet bagover og 

satte glasset for munden. Sveden piblede frem på hans 
pande, og en tåre klemte sig ud under et lukket øjenlåg, 
men ned kom det.

“Sluk for musikken, Kasper!” beordrede Dennis. “Jeg 
har noget, I skal se!”
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Han greb en fjernbetjening, og den gigantiske flad-
skærm på endevæggen lyste op.

“The Texas Chainsaw Massacre,” proklamerede han 
med fanfarestemme. “Also known as Motorsavsmassak-
ren. Horror classic i spritny digitaliseret udgave! Fyld 
glassene og enjoy!”

Rådnende ligdele tonede frem på skærmen, akkom-
pagneret af lyden af en rundsavsklinge. Dennis spolede 
lidt frem. Klassisk gyser-setup: fem unge på en biltur, der 
ender ved det hus, man bare ved, at de ikke skal gå ind i.

To tøser, den ene i korte shorts og ret lækker. Det 
syntes Dennis også: “Dyrk lige de stænger! Hende gad 
jeg godt duske.”

Daniel lukkede øjnene og blændede op for en helt 
anden film. Linda! Kommer hun i aften? Billederne 
vældede frem, for det er Linda, han fantaserer om, når 
han ligger med sin tablet og scroller gennem kolonner 
af stønnende piger, Linda, der ligger dér med bryster 
og røv og kusse og bliver fingered, creampied, drilled 
and brought to screaming orgasm af ham, sexdyret 
Daniel. Og det er Linda, som er så levende og virkelig, 
at fantasierne blegner og er pist væk, når han står 
foran hende i frikvarteret, en stammende dreng med 
røde kinder, og hun laver det der vip med hovedet, så 
hestehalen svinger fra side til side, og han svinger med 
og er ved at få overbalance.

Linda! Han ved kun alt for godt, hvad de andre siger 
om hende, men han har ikke noget højere ønske i verden 
end at tage hende i hånden og sige: “Jeg er vild med dig!” 
og aldrig slippe den hånd igen ...

“Hvordan fanden er det, du sidder og stener?!” Dennis 
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hakkede albuen i siden på ham. “Vågn op, nu kommer 
det fedeste!”

Det var blevet sortblå nat på skærmen, fuldmånen 
hang som et koldt, ondt øje. Den mindre lækre pige 
oksede rundt mellem træerne med den tykke, bange 
dreng i kørestolen og ledte efter de andre – “Hey ...! 
Hello?!” Lyset fra lommelygten flaksede mellem stam-
merne – og så sprang monsteret ud af mørket, manden 
med masken og motorsaven.

Daniel lettede fra stolen, og hans rom og cola skvul-
pede over, da motorsaven fræsede gennem den fedes krop 
og ramte kørestolens metal med en lyd, der fik det til at 
gyse helt ind i knoglerne.

De andre så det heldigvis ikke. Dennis spolede tilbage. 
“Vi ta’r det lige én gang til.”

“Hold kæft, det har været dyrt i ketchup!” galpede 
Mikkel.

Hallen var proppet og festen i fuld gang, da de kom, 
rustet med lommelygter for at kunne finde spritdepo-
terne mellem buskene. Temperaturen omkring de fyrre, 
tæt hørm af øl og sved, popcorn og pomfritter.

Linda! Er hun der?
En elendig Bieber-kopi med flæbende sukkerstemme 

var på scenen. “Vardes Justin,” Daniel huskede ham fra 
plakaterne.

“Skrid hjem til Varde!” hylede Frederik, men det 
druknede i pigernes hvinen. “Sådan en svans, jeg kunne 
smadre hans vamle fjæs!”

Det var stodderens sidste nummer. Pause i musikken, 
og Daniel tog en rekognosceringsrunde under påskud af 
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at skulle på lokum. Der var ligesom blevet så langt ned til 
fødderne, han havde svært ved at gå lige, bumpede ind i 
folk – “Hey, se dig for!” Men hvad fanden, alle var fulde. 
Hun er der ikke ... Han havde næsten opgivet håbet, da 
han spottede hestehalen i køen ved baren. Mosten gjorde 
ham modig, han masede sig frem, skruede storsmilet på 
og prikkede hende på skulderen: “Hej, Linda!”

Hestehalen svingede rundt. En mopset pige sendte ham 
et blik fuldt af foragt: “Hvad har du gang i, din taber!?”

Gudskelov bragede musikken løs i det samme. Mid-
west Trampers, andre boller på suppen. UMP UMP UMP, 
bassen ramte mellemgulvet som en boksehandske, bubu-
bububu, kværnede det fra de overstyrede højtalere.

Hele hallen rockede. Scooterslænget rockede med. 
Men Sebastian var forduftet. Var han gået kold?

“Kom, drenge, ud og tanke op!” bjæffede Dennis i 
pausen efter første sæt. Baren ville kun sælge dem cola, 
de havde ikke fået andet end den ene bajer, som Kasper 
fik sin storebror til at hente. Men den skide dørmand 
rystede på hovedet:

“Værsgo, I må gerne gå ud, men I kommer ikke ind 
igen. I har fået så rigeligt, vi gider ikke have jer til at 
rende rundt og skabe jer tosset!”

“Man plejer sgu da at kunne få et stempel.”
Dørmanden trak på skuldrene, totalt stonefaced: 

“Plejer er død.”
“Så skal vi ingen steder!”

Men mindre end en halv time efter havde de truende 
abstinenser drevet scooterslænget ud. Depoterne var 
fundet og ført med ind under cykelhalvtaget. Gajolshots.
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“Hvad så, fik I snavet med nogen?” Mikkel forsøgte 
at lyde kæk. Ingen svarede, for nu kom G-klubben val-
sende arm i arm, Amalie, Natasja, Emma og partyqueen 
Camilla.

G for g-streng. “Livet er for kort til tantetrusser,” det 
er klubbens motto.

Deres makeup var helt tværet ud – de havde garante-
ret snavet!

Camilla havde som sædvanlig noget fed sladder, hun 
bare måtte have fyret af. Hun gjorde sig fri af de andre 
tøser og vred sin sexede uopnåelighed foran de sultne 
drengeøjne:

“Så I Tina Tørfisse? Hun dansede med Philip, og de 
skred sammen. Med hinanden i hånden!”

“Philip? Ham den kiksede fra Blåbjerg Mark?”
“Ja ja, Philip med flyveørerne. Nu sidder de nok og 

spiller ludo.” Dronning Camilla hægtede sig på sine hof-
damer igen: “Vi må videre. Hyg jer, rollinger!”

“Stride kællinger,” mumlede Kasper, og så hørte Daniel 
sig selv råbe:

“Hey, har I set noget til Linda?”
Han kunne have bidt tungen af sig selv ... men sæt 

nu, hun var derinde, sæt hun kom ud om lidt og godt 
ville have et scooterlift hjem! Åh, at have hende sidden-
de bagpå, tæt ind til ham, med armene om ham ... Tan-
ken gjorde ham næsten ædru. Og gav ham øjeblikkelig 
ståpik.

G-pigerne svarede ikke, men Dennis var der med det 
samme:

“Hallo, er du lun på bolledukken?”
Dennis stikker gerne kniven ind, hvis han fornemmer 
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et blødt punkt. Og drejer den rundt, hvis han mærker, 
at det gør ondt:

“Bare gå til hende, hun er nem, men du må hellere 
skynde dig, inden hun bliver helt udblokket!”

“Maybellene i hofteholder!” brølede Frederik ud i 
natten.

“Hvad skal vi lave?” sagde Kasper. Ja hvad – mulighe-
derne stod ikke ligefrem i kø her i Læ. Men et eller andet 
skulle der ske, for de var som rystede sodavand indeni, 
nej som hanbajere! Ved at sprænges af boblende over-
tryk, tæt på at skumme over.

Dennis grinede: “Daniel, du giver mig en idé! Vi kører 
ud til Luder-Linda og tjekker, om den røde lampe er 
tændt. Hun har det ikke fra fremmede, en af den gamles 
arbejdskammerater er fast kunde hos moren. To hund-
red for et blowjob, fem hundred for det hele, men han 
får også rabat.”

Daniel kunne have pandet ham én. Han knyttede hæn-
derne i lommen.

“Snup en af dem her, de sparker røv!” Dennis havde 
pludselig nogle små, blå piller i hånden. Der var ingen 
vej udenom, et sidste gajolshot til at skylle den ned 
med.

Hvor har han dem fra? Fra sin fætter måske, ham der 
er med i West Wind Warriors.

Op på scooterne og af sted! De lagde byens lys bag 
sig på under et halvt minut. Det var overskyet og bælg-
mørkt. Daniel bøjede sig frem over styret på den tunede 
Hot, med blikket lænket til Kaspers baglygte. Ikke tænke, 
ikke standse, bare fuld gas frem.




