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Henne ved den vej, hvor revisorfirmaet 
ligger, ser hun en hund stå og snuse i noget 
affald. Den er ret stor, og Milena er bange for 
hunde. Så hun parkerer lige foran indgangen 
til firmaet og skynder sig at slå alarmen fra 
og komme ind.

Indenfor sætter hun sig et øjeblik og puster 
ud. Hun har lyst til at ryge en cigaret mere. 
Men så vil de ansatte kunne lugte det, når 
de kommer på arbejde i morgen. Og hun vil 
i hvert fald ikke gå udenfor til hunden og 
ryge.

Hun låser op til rummet, hvor rengørings
vognen står med spand og gulvmoppe, kost 
og klude. I revisorfirmaet er der kun seks 
kontorer, og de har aldrig klaget over hendes 
arbejde. Til jul lå der en æske chokolade til 
hende og et julekort, hvor der stod: »Tak 
fordi du gør så pænt rent hos os. God jul!«

Her er lidt bedre tid til at nå det hele. Men 
Milena er træt nu. Hun og Michail har 
aftalt, at Michail giver Jakub morgenmad 

»Det er o.k. Du er jo lige startet,« sagde 
chefen. »Bare sørg for, at det ikke sker igen.«

Hund i mørket

Klokken er 21.25, da Milena starter sin bil. 
Både advokatfirmaet og revisorfirmaet ligger 
i et industrikvarter. Der er ingen mennesker 
på vejene her om aftenen. En kat løber ud 
lige foran hendes bil. Men heldigvis er det et 
sted, hvor der er en gadelygte, så hun ser den 
i tide og når at bremse. 

Milena tænder en cigaret. Hun holdt ellers op 
med at ryge for mange år siden, da hun var 
gravid med Jakub. Men nu ryger hun nogle 
gange en cigaret på vej fra det ene kontor til 
det andet. Det er, som om det giver hende 
lidt ro og gør hende mere glad. Selv om det 
er januar og koldt, er hun nødt til at rulle 
vinduerne ned, så Michail og Jakub ikke kan 
lugte, at hun har røget i bilen. 


