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Jeg ville aldrig have sagt ja, hvis jeg havde vidst, 

hvad der ville ske.

Jeg ville ikke engang have taget min mobil, da 

den ringede.

Men det er jo let nok at sige bagefter.

”Hallo,” siger jeg ind i min mobil.

”Hej, Anna,” siger manden i den anden ende. 

”Det er Niels fra Tide Ishus.”

”Hej, Niels,” svarer jeg. Mit hjerte står stille.

Jeg var forbi med en ansøgning for få dage siden. 

Ispige hos Tide Ishus. Det lød som en let måde 

at tjene penge i ferien. Til den rejse, jeg gerne vil 

på.

”Jeg ringer bare for at sige, at jobbet er dit.” 

Han holder en pause. ”Hvis du stadig vil have 

det?”

”Ja, meget gerne!” siger jeg. 

”Godt at høre,” siger han med et let grin. 



”Kommer du ikke ned i morgen? Så fikser vi en 

kontrakt til dig.”

”Ja, jeg kigger forbi efter frokost!” siger jeg. Så 

lægger jeg på. Jeg kan ikke vente med at sige det 

til mor og far.
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Jeg cykler hen til Isa.

Nyder at mærke vinden i håret.

Den får heden til at føles mere tålelig. 

Mor og far var glade for, at jeg havde fået et 

job.

”Det bliver da sjovt,” sagde mor. ”Så skal du jo 

gøre dig umage.”

Sådan er mor. Ja, man skal da gøre sig umage. 

Men når hun siger det, lyder det, som om det 

faktisk ikke er helt nok. I hendes øjne skal man 

helst give 50 % mere end det.

Jeg vil bare gøre mit bedste. Det er et ishus. 

Hvor svært kan det være?

Isa står ude foran sit hus med sin cykel. Hun 

hopper op på den, da hun ser mig. Hendes 

shorts er korte og viser hendes lange, brune ben. 

Solen er altid vildt gavmild, når det kommer til 

Isa. Vi andre er enten bare blege eller røde.



”Du fik jobbet,” siger hun og sender mig et 

kæmpe smil.

”Ja!” siger jeg, mens vi cykler. ”Det bliver så 

godt!”

”Og du er ikke bange for rygtet?”


