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Nøgenmodellen
Sigrid Groth

Liv missede med øjnene. Værelset var halvmørkt. 
Hun trak dynen op omkring sig og famlede efter 
sin mobil. Med sammenknebne øjne så hun på uret. 
Klokken var 7:34, og hun kunne ligeså godt stå op. 
Hun lukkede øjnene kort og rullede sig sammen i 
fosterstilling, mens hun nød varmen fra sin dyne og 
hovedpude. Hendes krop var dejligt varm og døsig. 
Liv nød følelsen af sin bare hud mod det bløde sen-
getøj. Med et gab strakte hun sig, så fødderne slap 
dynen. Så satte hun sig op og svingede benene ud 
over sengekanten, hvorefter hun spredte tæerne på 
det kolde plankegulv og rejste sig op. Håret hang 
som en kælen kat ned ad ryggen på hende. Bade-
værelsets fliser var endnu koldere end plankegulvet, 
og hun skyndte sig hen på toilettet for at tisse. Hun 
redte håret med lange strøg og fjernede uglerne, der 
havde gemt sig i hendes hår i nattens løb. Liv tændte 
bruseren, og de kolde dråber fik hende til at trippe. 
Hun nærmede sig igen bruset, der med et blev hedt 
og farvede huden rød. Hun strakte sig frem og lod 
strålen massere sin rygmuskulatur. Vandet silede ned 
over hende i glatte flader. Det strømmede ned mel-
lem brysterne og samlede sig i hendes røde skridt-
hår. Hun masserede shampoo ind i hovedbunden. 
Med lukkede øjne lod Liv sig falde tilbage ind under 
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vandet og mærkede sæben glide ned ad kroppen som 
et silketørklæde. Hun slukkede vandet og tørrede 
sig med sit hvide badehåndklæde. Til sidst satte Liv 
håret i en turban og fandt sin kropsolie frem. Hun 
startede ved fødderne og gned hver tå ind, fortsatte 
op ad benene, rundt om skinnebenets runding, knæ-
ene og lårene, der blødt gav efter. Balderne modsatte 
sig tungt bevægelsen, og Liv fortsatte med at massere 
olien ind i mavens, brysternes og armenes faste hud.

Liv trak gardinet fra i sit værelse, der fungerede 
som både soveværelse, stue og entré. Hun åbnede 
vinduet på klem og nød den friske luft, der sneg sig 
rundt om hendes krop og legesygt rejste de dunede 
hår på hendes hud. Lyset afslørede sengen med en 
krøllet dyne og de mange bunker med tøj, der lå 
spredt på gulvet. Værelset var sparsomt møbleret, og 
udover sengen var der et karlekammerskab med et 
spejl i døren, en hvidmalet kommode, en stol og et 
skrivebord, som hun brugte til at læse ved. Liv trak 
sin hånd gennem håret og sukkede. Hun havde igen 
udskudt at vaske tøj, og hun tvivlede på, hun kunne 
finde noget rent. Opgivende åbnede hun sin under-
tøjsskuffe, der gabte tomt imod hende. Liv førte sin 
hånd langs bagkanten af skuffen og smilede lettet, da 
hun med det yderste af fingrene fik fat i noget blødt. 
Hun bredte det ud i bunden af skuffen. Det var et sæt 
i sort silke, en g-streng med tilhørende trekants-bh 
i næsten udelukkende blonde. Hun havde købt det, 
da hun stadig var sammen med sin ekskæreste. Liv 
havde dog aldrig fundet modet til at tage det på, 
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og kort efter var forholdet gået i stykker. Prismær-
ket var stadig på, og sættet havde kostet svimlende 
1500 kr. Hun prøvede at undgå at kigge sig i spejlet, 
men hun kunne ikke lade være. Som en kraftig eye-
liner kan gøre øjnene mystiske og dragende, havde 
Livs krop fået en sløret sexethed af den sorte silke. 
Brystvorterne kunne ses gennem bh’en, og den ydede 
minimal støtte til hendes bryster, der var for store 
til ikke at bruge en bh. G-strengen dækkede hendes 
skridt med en sort trekant og gik i en bue op omkring 
hofterne, inden den forsvandt mellem hendes bal-
der. Hun skyndte sig at åbne døren ind til skabet og 
blev lettet over at se, det ikke var helt så tomt, som 
hun havde regnet med. Der hang en æblegrøn kjole 
i velour med halvlange ærmer, og den virkede som 
et passende valg til en overskyet sensommerdag. Liv 
trak den over hovedet og lynede den op i siden. Hun 
vidste, at den grønne farve stod godt til hendes blege, 
fregnede hud og mørkerøde hår. Den fremhævede 
det grønne i hendes øjne, der alt efter lyset kunne 
skifte fra sølvgrå og svagt blå til gyldengrøn. Den sad 
til i taljen og bredte sig ud i et skørt, der nåede til lige 
over knæene. Den bådformede udskæring og de lange 
ærmer gav hende en følelse af sikkerhed, der næsten 
fik hende til at glemme undertøjet. Næsten. Ude på 
badeværelset hængte hun håndklædet på plads og 
redte sit hår. Hun børstede tænderne, trak kjolen ud 
ved halsåbningen og sprøjtede lidt deodorant under 
armene. Hun smilede til sit spejlbillede, og som det 
sidste fandt hun en sølvkæde frem, hvis vedhæng 
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lagde sig til rette i hulningen over hendes bryster.
I køkkenet satte hun elkogeren over med vand 

til te. Hun fandt sin yndlingskop i skabet, den med 
Ariel fra Disney på, og hældte lidt yoghurt og mysli 
op i en skål, hvorpå hun satte sig ved køkkenbor-
det med retning mod vinduet. Hendes hænder blev 
varmet omkring tekoppen, hvis mørkegrønne vand 
blinkede søvnigt til hende. Hun drak vandet i små 
slurke, mens hun spiste sin yoghurt. Hun læste 
kunsthistorie på sin kandidat, og hun var næsten lige 
startet efter sommerferien. Det var stadig august. 
Sommeren havde hun brugt på at være sammen med 
sin ekskæreste på en dysfunktionel måde. Hun var 
heldig, at hun så hurtigt havde fundet en ny lejlighed 
at bo i.

Tilbage på værelset lukkede hun vinduet og kig-
gede et øjeblik ud på skyerne for solen. Hvis vejret var 
som de andre dage, ville det være en anelse lummert. 
Liv besluttede sig for at tage et par sorte sandaler 
på, inden hun tog sin skuldertaske og mobil fra sen-
gen. Hun låste døren til sin lejlighed og gik ned ad 
trappen til cykelkælderen. Opgangen lugtede af røg, 
og væggenes afskallede maling gav trappeopgangen 
et trist udseende. I cykelkælderen stod hendes røde 
damecykel yderst, og hun fandt sine nøgler frem for 
at låse den op. Idet hun bøjede sig ned over baghjulet, 
opdagede hun, at det var fladt. Liv bandede lavmælt 
for sig selv. Det var for sent til, at hun kunne nå at gå 
til sin forelæsning, så den eneste mulighed var bus-
sen. Hun slap cyklen med en ærgerlig bevægelse og 
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gik ud af cykelkælderen. Den tunge dør smækkede 
med et brag bag hende og skubbede hende fremad. 
Med lange skridt lagde Liv sit lejlighedskompleks 
bag sig og gik hen mod busstoppestedet, der lå ved 
den store vej. Vejen passerede hendes hjem med sum-
mende biler i timerne før og efter arbejde.

Luften føltes tung og lummer. Uden varsel åbnede 
skydækket sig med et vandfald af vand, lige som hun 
begyndte at kunne se det lille afdække ved busstop-
pestedet. Hendes æblegrønne kjole blev hurtigt en 
tone mørkere af vandet, og den klæbede ubehageligt 
ind til hendes krop, mens hun småløb hen mod bus-
stoppestedets glashus. Der sad allerede en på bæn-
ken. Han havde sort hår, der sad i en bevidst skø-
desløs frisure, og en uforskammet tør T-shirt til at 
par knastørre cowboybukser. Ved siden af ham stod 
en slidt rygsæk i læder. Hans næse havde en svag, 
majestætisk bue i profil, og den stod i kontrast til 
hans blødt formede mund. Han drejede ansigtet, da 
hun gispende trådte ind under halvtaget. Han fan-
gede hende i at kigge på ham, løftede øjenbrynene 
dovent og lod sit blik glide ned over hendes krop 
til søerne i sandalerne. Hans læber krusede sig i et 
undertrykt smil, og hun opdagede forfærdet, at den 
våde kjole viste aftegningerne af hendes sparsomme 
undertøj og brystvorterne, der var stivnet af det kolde 
vand. Hun mærkede rødmen på sin hals og kinder, 
mens hun vredt tænkte, at han virkede som et meget 
uhøfligt menneske, når han ikke fjernede blikket fra 
hende i hendes forlegenhed. Hun hev skuldertasken 
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ind foran sig og satte sig alleryderst på bænken. Han 
blev ved med at stirre på hende, og ubehageligt til 
mode glattede hun stoffet over sin mave og kiggede 
den anden vej ud på regnen, der lige så pludseligt, 
som den var opstået, stoppede igen. Endelig så hun 
bussen for enden af vejen, og hun trådte ud af huset 
for at stoppe den, pinligt bevidst om, hvordan kjolen 
klæbede til hendes balder og sikkert afslørede, at hun 
bar g-streng. Han stillede sig ved siden af hende med 
rygsækken over skulderen, og side om side trådte de 
ind i bussen. I det mindste var han stoppet med at 
kigge, tænkte hun. Han tjekkede ind med sit rej-
sekort, og kort efter strejfede hans krop hendes i et 
varmt strøg, inden han gik videre ind i bussen. Han 
duftede krydret, som det bagerste af krydderiskuffen, 
af glemte krydderier, som hun ikke kendte navnet på. 
Hun virrede kort med hovedet, inden hun fandt sin 
pung frem for at betale for en billet. 

Da hun trådte ned ad midtergangen, opdagede 
hun, at alle sæder var optaget. Bortset fra sædet ved 
siden af ham. Liv ignorerede de nysgerrige blikke fra 
sine medpassagerer, da hun resolut greb fat i håndta-
gene i loftet. Bussen startede, og hun spændte mave-
musklerne for at undgå at ryge frem. Hendes sko gled 
let på gulvet, mens bussen kørte fremad. Chaufføren 
kørte som en, der lige havde fået kørekort, ved hvert 
lyskryds var hun lige ved at vælte. De kørte forbi et 
stop, hvor ingen skulle af og på, før hun gav op og 
satte sig ved siden af ham. En værre skørtejæger, 
tænkte hun i sit stille sind, da hun med mest mulig 
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værdighed foldede kjolen under sig og placerede 
numsen så langt som muligt fra ham. Han smilte 
halvt, og øjnene spillede med undertrykt latter. Hur-
tigt kiggede hun væk. Han morede sig over hende! 
Hun besluttede sig for, at han var den mest uforskam-
mede person, hun havde mødt på et offentligt sted. 
Enhver vidste da, at man ikke nedstirrede folk. Hun 
så et kort øjeblik vurderende på ham. Måske var han 
en udlænding, der ikke kendte skikkene i Danmark. 
Han havde i hvert fald kulsort hår og brune øjne. 
Han drejede hovedet, og for anden gang fangede han 
hende i at kigge på ham, hun stivnede, mens hans 
øjne lyste mod hende som to kastanjer, og hun trak 
blikket til sig og kiggede ud i midtergangen. Chauf-
føren skiftevis stoppede og kørte fremad, og hun 
bumlede frem og tilbage i sædet. Hun blev nødt til 
at gribe fat i håndtaget på sædet foran hende. Bussen 
bremsede pludseligt for rødt lys, og hun var lige ved 
at hamre næsen ind i sædet foran sig. Hun undgik det 
kun med nød og næppe, og det var, fordi han greb 
fat i hende. Han havde taget fat i hendes skulder, og 
området brændte. Ufrivilligt kneb hun lårene sam-
men for en let summen i sit underliv. „Tak,“ mumlede 
hun, da bussen startede igen. „Det var så lidt,“ sagde 
han uden antydningen af en accent. Hans stemme 
var dyb og blød som smeltet chokolade, og hun lod 
sit blik hvile på hans læber, hvordan de formede sig 
om ordene, hans tunge, der fugtede læberne, og 
adamsæblet, der sank ned ad hans hals. Hans hånd 
havde føltes stærk, og først nu lagde hun mærke til 
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musklernes aftegning på hans arme og brystmusku-
laturen under hans T-shirt. Han rømmede sig, og 
hun rødmede, da hun blev klar over, at hun havde 
stirret på ham. Hun lænede sig tilbage i sædet og trak 
tasken ind til sig, mens hun kiggede på husene, der 
stod tættere, jo nærmere de kom på centrum.

Liv mærkede noget røre sit knæ, og da hun kig-
gede ned, opdagede hun, at han havde spredt sine 
ben. Hans knæ rørte den nøgne hud på hendes knæ, 
og kjolen var gledet halvt op ad hendes ben. Hun 
mærkede varmen igennem cowboystoffet, og fra 
det lille punkt på knæet spredte varmen sig gennem 
låret, ind i skødet og op over maven til brysterne, der 
spændte reflektorisk. Hun trak armene frem og fol-
dede dem foran sig i et forsøg på at skjule sine strit-
tende brystvorter. Trods den indre stemme, der bød 
hende at flytte knæet, adlød kroppen ikke. Knæet 
blev ved med at røre hans knæ, og hun mærkede 
en summende og let klistret fornemmelse ved sil-
kestrengen mod sit køn. Hun havde aldrig oplevet 
noget lignende, og hun var forbavset over sin krops 
stærke reaktion over den simple berøring. Hun skæ-
vede ned og fulgte hans lår op til lynlåsen på hans 
cowboybukser, der bulede mistænkeligt. Hun smi-
lede tilfreds og slappede lidt af i kroppen, inden hun 
med løftet hage igen fokuserede på udsigten fra vin-
duerne på den anden side af midtergangen.

„Jeg skal af her,“ sagde han. Forfjamsket rejste hun 
sig, og i sin hast tabte hun sin taske på gulvet. Liv 
bøjede sig ned for at samle den op. Idet hun rejste sig, 
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passerede hendes ansigt tæt forbi hans skridt. Livs 
næse var knap to millimeter fra lynlåsen i hans buk-
ser, og hånden slap næsten grebet i tasken. Hun rejste 
sig hurtigt op og måtte tage sig i ikke at skyde bry-
stet frem for at lade det stryge forbi hans skridt. Hun 
havde fået fejet al tvivl til side angående bulen i hans 
bukser. Med røde kinder trådte hun til side for ham. 
Hun tog sig selv i at kigge lidt længere efter ham, 
da han gik ned ad midtergangen, end hun egentlig 
havde lyst til. Han havde en velformet numse i sine 
cowboybukser, og hans skuldre var brede og stærke. 
Hun satte sig forvirret ned, og resten af busturen gik 
med at finde på undskyldninger for ikke at tænke på 
ham. For han var ikke værd at tænke på, besluttede 
hun sig for. Han havde stirret meget uforskammet på 
hende, og sådan en opførsel burde ikke blive opmun-
tret. Men hun kunne ikke lade være med at tænke 
på, at han havde reddet hendes næse fra at blive mast 
mod sædet foran. Og hans smukke mørke øjne, den 
frækt smilende mund, hans stærke hånd om hendes 
skulder....

Læs resten i  
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