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”Det er helt umuligt at få større muskler uden 
det der krudt,” mener Ole.

”Du kunne begynde at tage din træning bare en 
lille smule seriøst,” indvender Hassan.

Men Ole vil ikke give sig.
”Bare vent og se,” svarer han. ”Nu køber jeg 

noget af det der doping. Og om et par måneder, så 
er jeg mega stor – ligesom ham Lasse der.” 

”Tag dig sammen, Ole!” vrisser Hassan. ”Det er 
pisse farligt det doping. Dine nosser skrumper, og 
du bliver syg i hovedet af det lort.” 

”Ikke hvis man tænker sig om,” svarer Ole. ”Det 
sagde ham Lasse selv.”

Nu kan jeg ikke lade være med at blande mig. 
Jeg føler mig også fristet til at tage noget, der kan 
få mine muskler til at vokse.

”Hvordan tænke sig om?” spørger jeg.
”Ham Lasse ser da ikke syg ud.” Ole vender sig 

mod mig. ”Og han har totalt store muskler. Vi kan 
da bare spørge ham.”

Jeg nikker.
”I er totalt hjernedøde at høre på.” Hassan ry-
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Tiden er gået, mens vi har snakket. Den lange 
pause gør, at Ole ikke gider træne mere.

”Jeg er blevet helt kold,” siger han. 
”Du har aldrig været varm,” indvender Hassan.
I stedet for at træne begynder Ole at snakke om 

alt det krudt, vi skal købe for at få større muskler. 
På vej ned i omklædningsrummet diskuterer vi iv-
rigt, om man skal tage doping eller ej. Ole er for at 
tage krudt, og Hassan er imod. Jeg ved ikke, hvad 
jeg skal mene. Ideen med al den træning var jo, at vi 
skulle have større muskler, så pigerne ville blive in-
teresserede i os. Og vi har rent faktisk trænet hårdt 
en hel måned nu. Men når jeg ser mig selv i spejlet, 
kan jeg stadig kun se en bleg og spinkel dreng. 

Nede i omklædningsrummet begynder vi at tage 
tøjet af for at gå i bad. Hassan og Ole fortsætter 
deres diskussion.


