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Mikkel tænker på Signe. Hun kom forbi for 
at vælge det bedste foto. Mens hun så på 
billederne på hans computer, begyndte hun 
at græde. Mikkel blev nervøs. Hvad skete 
der? Kunne hun ikke lide hans fotos? Han 
syntes, de var smukke. Hun græd og græd. 
Så fortalte hun, at hendes kæreste var gået 
fra hende.  Nu skulle hun ikke bruge et foto. 
Mikkel holdt om hende og trøstede hende. 
Han aede hende på ryggen, og pludselig 
kyssede de. 

Mikkel hører klokken på døren ringe. Den 
næste kunde kommer, og han lukker for 
mappen med Signe. Han rejser sig og går 
ud. Det er et ungt par. De skal fotograferes 
sammen. De går med Mikkel ind bagved. 
Kvinden reder sit hår. Manden retter på sin 
skjorte. Så sætter de sig på Mikkels stole. De 
står. De kysser. De sidder på sofaen. Mikkel 
tager mange billeder. Folk skal have gode 
billeder. De skal være perfekte. Efter en 

Mette sidder alene tilbage. Hun ser ud ad 
vinduet. Nu er det mørkt, og det regner 
stadig. Hun har lyst til at gå i seng og sove. 
Men klokken er halv ni. Det er alt for tidligt. 

MIKKEL – torsdag

Mikkel sidder i sit atelier. Hans næste kunde 
kommer om et kvarter. Han ser på sine fotos 
på computeren. Han er en god fotograf. 
Han åbner mappen med fotos af Signe. Han 
mødte hende for et halvt år siden. Hun kom 
og fik taget et foto til sin kæreste. Mikkel 
fik hende til at ligge på en sofa. Hun lå på 
maven og spiste et æble. Det så godt ud. 
Men kæresten fik aldrig det foto. Han gik fra 
hende en uge før sin fødselsdag. Det var den 
dag, Signe ville give ham det smukke foto. 
Signe betalte for fotoet, men hun ville ikke 
have det. Det var sådan, det begyndte.


