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Sisses nye lejlighed

Sisse er glad. Hun har fået en lejlighed. Hun 
ringer til sin mor.

»Hej mor!« siger Sisse. »Nu skal du høre. 
Jeg har fået en lejlighed! Ja, det er rigtigt! Det 
er en boligforening fra 1955. Lejlighederne 
er lidt gamle, men det er billigt. Jeg skal kun 
betale 2.388 kroner om måneden for en god 
toværelses lejlighed. Og det er med varme 
og vand. Der er også altan.«

»Til lykke, søde pige,« siger Sisses mor. 
»Det er dejligt for dig. Og det er meget 
billigt! Du betaler jo 2.900 for det værelse, 
du lejer lige nu.«

»Ja, det er fantastisk,« siger Sisse. »Og 
jeg kan flytte ind om en måned, den 1. 
november.«

»Til lykke, min skat,« siger Sisses mor. 
»Jeg glæder mig til at se den, når jeg kommer 
hjem til jul. Har du fortalt det til din far?«

»Nej, ikke endnu,« siger Sisse. »Du er den 
første, jeg ringer til. Jeg sender en mail til far 
og fortæller ham om det.«

»Hvordan går det med din mave?« spørger 
Sisses mor.

»Åh, du ved, nogle dage godt, nogle dage 
dårligt,« svarer Sisse. »Det går måske bedst, 
hvis jeg ikke tænker på det.«

»Så du har ikke ondt i maven for tiden?« 
spørger Sisses mor.

»Nej, ikke for tiden,« siger Sisse. »Og 
faktisk ville jeg ønske, at du ikke spørger mig 
om det, hver gang vi snakker sammen. Jeg er 
så træt af altid at snakke om den mave! Alle 
de psykologer, der har været interesserede i 
min mave!« 

Sisse og psykologerne

Det er ikke altid nemt at være Sisse, og hun 
har fortalt om sin baggrund og familie til 
flere psykologer.

»Jeg kommer her, fordi jeg er lidt 
deprimeret. Og fordi min mor synes, jeg skal 
snakke med en psykolog. Hun mener, jeg 
lever for isoleret. Hun er bekymret, fordi jeg 
godt kan lide at være alene. Og fordi jeg tit 


