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Bette skrev i ansøgningen, at hun var tålmodig og 
havde planer om at blive pædagog. Lige nu gik 
hun godt nok kun i 9. klasse, men hun havde me-
get tit haft ansvaret for sin lillebror, som til tider 
var en udfordring. 

Kan man skrive sådan om sin egen lillebror? 
tænkte hun og blev lidt rød i kinderne. Så kom 
hun i tanke om alt det, han havde budt hende, for 
eksempel dengang han fortalte klamme Emil, at 
Bette var forelsket i ham, bare fordi han ville låne 
hans skateboard. Fandeme! tænkte hun og skrev 
det alligevel.

Liva skrev, at hun var meget kreativ og sendte 
nogle af sine collager med. Det var en god ide, 
tænkte Bette og blev misundelig, for det var rig-
tigt nok. Liva var kreativ og sjov og ville være 
skuespiller. Så hvis de ikke kunne få en studeren-
de, ville de sikkert tage hende.

De blev begge indkaldt til samtale. Bette havde 
lige set mailen, da Liva ringede og hvinede så højt, 
at Bette måtte holde telefonen langt væk fra øret.

Liva skulle om tirsdagen og Bette om onsdagen.
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Bette og Liva fik øje på annoncen samtidig, da de 
sad og ledte efter et fritidsjob.

– For søren, en fed tjans! sagde Liva. 
– Vi kunne søge det sammen, sagde Bette. – Og 

være der hver anden dag.
– Du siger noget, men måske vil de ikke have 

to. Liva læste op: ”Ung pige søges til pasning af 
kontaktsvag dreng på 5 år. Du skal være tålmodig, 
opfindsom og kærlig. Der er tre andre børn i fami-
lien. Pædagogstuderende foretrækkes.” 

– Nå nej, sagde Bette, – hvis han er meget ge-
nert, er det nok ikke så godt, og vi er jo heller ikke 
pædagogstuderende.

– Hvad så, man er nødt til at gå efter det, man 
vil have. 

Typisk Liva at sige sådan. 
– Nu skal du høre. Vi søger det begge to, fort-

satte hun. – Hvis den ene af os får det, kan den 
anden måske blive vikar. 


