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“My name is Kenji,” sagde jeg til amerikaneren og undrede 
mig samtidig over de mange måder, man kan præsentere sig 
selv på, hvis man er japansk mand. Den machoagtige: Ore no 
namae wa Kenji, den høflige: Watashi wa Kenji to moshimasu, 
den afslappede: Boku wa Kenji, og den feminine: Atashi Kenji 
to iu no yo.
 “Så du er Kenji?” udbrød han og virkede overdrevent glad 
over at se mig. 
 “Ja. Det glæder mig at møde dig,” sagde jeg og gav den 
fede, amerikanske turist hånden. Jeg mødte ham på et hotel 
nær Seibu Shinjuku Station, som sikkert ville få to eller tre 
stjerner i udlandet. Det var mit første og uforglemmelige 
møde med Frank.

Jeg var lige fyldt tyve, og selvom mit engelske langtfra var 
perfekt, arbejdede jeg som guide for udenlandske turister. 
Det kunne lade sig gøre, fordi mit speciale var det japanske 
natteliv, hvor det ikke var nødvendigt at tale flydende engelsk. 
Siden aids kom til, har udlændinge ikke været særlig populære 
på natklubber og den slags steder, faktisk bliver de tit afvist. 
Alligevel er der mange udenlandske turister, som gerne vil 
på nattesjov, og de betaler så mig for at vise dem hen til de 
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natklubber, massageklinikker, S/M-barer og soaplands, hvor 
de kan komme ind. Jeg er ikke ansat af nogen, har heller 
ikke noget kontor, bare en billig annonce i et engelsksproget 
blad for turister, men jeg tjener nok til at kunne bo i en 
rar etværelses lejlighed i Meguro, invitere min kæreste på 
koreansk barbecue i ny og næ, købe den musik, jeg kan lide, 
og de bøger, jeg har lyst til at læse. Jeg må også hellere lige 
nævne, at min mor, som driver en lille tøjforretning i Shizuoka, 
tror, at jeg går på forberedelseskursus til optagelsesprøve på 
universitetet. Min far døde, da jeg gik i syvende klasse, og siden 
har min mor været alene med mig. Nogle af mine venner i 
gymnasiet gik ikke af vejen for at stikke deres mødre en på 
kassen; det har jeg aldrig gjort, men alligevel har jeg ikke tænkt 
mig at begynde på universitetet, selvom jeg godt ved, at det 
vil skuffe min mor. Jeg er langtfra god nok til at begynde på 
naturvidenskab, og hvis jeg læser humaniora, ender jeg bare 
på et kontor. Det vil aldrig gå godt, så nu prøver jeg at spare 
penge sammen til at rejse til USA.

“Hallo, er det Kenji Tours? Jeg hedder Frank, og jeg er ameri-
kansk turist.”
 Da telefonen ringede sent om formiddagen den niog-
tyvende december sidste år, sad jeg og læste i avisen om 
en gymnasiepige, der var blevet myrdet. Pigen, som havde 
fået arme, ben og hoved skåret af, var blevet smidt ved et 
affaldsopsamlingssted på en øde gade i Kabukicho i Shinjuku. 
Hun tilhørte en gruppe af piger, der solgte sig selv, og var 
et kendt ansigt på Okubos lovehoteller. Det var synd for 
hende, for sagen ville nok aldrig blive opklaret, fordi hun var 
blevet fundet på et ubefærdet sted, hvor der ikke var nogen 
vidner; men om ikke andet havde det åbnet de andre pigers 
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øjne for, hvilke rædsler der skjulte sig bag det smarte udtryk 
‘kompenseret dating’, og de havde til avisen svoret på, at de 
aldrig mere ville gøre sådan noget.
 “Ja, Frank. Kan jeg hjælpe dig?” svarede jeg som sædvanligt 
og lagde avisen fra mig på bordet.
 “Jeg tænkte, om du ville være min guide. Jeg ringer, fordi 
jeg har set din annonce i et turistblad.”
 “Det skulle vel aldrig være Tokyo Pink Guide?”
 “Jo! Hvordan kunne du vide det?”
 “Nok fordi vi ikke annoncerer i andre blade.”
 “Javel så. Kunne jeg få dig til at vise mig rundt de næste 
tre dage, første gang i aften?”
 “Er du alene, eller er I flere, Frank?”
 “Jeg er alene. Skal man da helst være flere?”
 “Slet ikke, men det er dyrere at være alene. Jeg tager 10.000 
yen for tre timer fra klokken seks til ni, og tre timer fra klokken 
ni til tolv koster 20.000 yen. Efter klokken tolv tager jeg 10.000 
yen i timen. Der pålægges ingen skat, men til gengæld betaler 
du for mig, når vi går på restaurant eller får noget at drikke.”
 “Okay, det er ikke noget problem. Kan jeg så booke dig til 
de næste tre dage fra og med i aften fra klokken ni til tolv?” 
 Tre dage inkluderede nytårsaften, og det voldte et lille 
problem. Jeg havde lige brudt mit løfte om at holde jul sam-
men med min kæreste Jun, som gik i gymnasiet og aldrig 
ville drømme om at sælge sig selv, og jeg havde så sent som 
dagen før højtideligt lovet, at vi skulle tælle ned til det nye år 
sammen. Jeg havde svært ved at klare hendes vrede, men jeg 
ville gerne have opgaven. Jeg havde arbejdet i næsten to år nu, 
og jeg havde langtfra sparet så meget op, som jeg havde håbet 
på. Jeg tænkte, at jeg bare måtte finde på en undskyldning, så 
jeg kunne slippe tidligt af sted nytårsaften, og sagde okay til 
Frank.



10

 “Jeg kommer hen på dit hotel ti minutter i ni.”
 Frank ventede i caféen i hotellobbyen, hvor han sad og drak 
en øl. Han havde sagt, at han var tyk og hvid og lignede Ed 
Harris lidt i profil, og at han havde et slips med hvide svaner 
på, men han var den eneste udlænding, så jeg genkendte 
ham med det samme. Jeg præsenterede mig og studerede 
nøje hans ansigt. Han lignede overhovedet ikke Ed Harris, 
hverken forfra eller fra siden.
 “Skal vi tage af sted med det samme?”
 “Det bestemmer du, Frank, men der står ikke alt om natte-
livet i Tokyo i bladene, så hvis du har nogen spørgsmål, var 
det måske en god idé at stille dem nu.”
 “Det klinger sødt i mine ører.”
 “Hvad?”
 “Nattelivet i Tokyo … alene ordene får mit hjerte til at 
banke.”
 For mig lignede Frank mere en børsmægler end en af de 
soldater eller astronauter, eller hvad det nu er, Ed Harris plejer 
at spille i sine film. Ikke at jeg ved, hvordan en børsmægler ser 
ud, men jeg har bare en idé om, at folk, der ser helt almindelige 
ud og går almindeligt klædt, må være børsmæglere. 
 “Hvor gammel er du, Kenji?”
 “Tyve.”
 “Jeg har altid hørt, at japanere ser yngre ud, end de er, 
men du ser faktisk ud til at være lige nøjagtig tyve år gammel, 
hverken femten eller tredive.”
 Jeg havde købt to jakkesæt i et restlagerudsalg i et for-
stadskvarter til Tokyo, og jeg havde altid et af dem på, når 
jeg var på arbejde. På denne årstid havde jeg også frakke og 
halstørklæde på. Mit hår var pænt klippet, jeg farvede det 
ikke, og jeg havde ingen piercinger. Et excentrisk udseende 
var ikke velanset på natklubberne.
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 “Hvor gammel er du, Frank?”
 “Jeg er femogtredive,” svarede han smilende, og det var 
her, jeg bemærkede, at hans ansigt så mærkeligt ud. Det var 
i den grad almindeligt, men uden alder. Han sagde, han var 
femogtredive, men alt efter hvilket lys man så ham i, kunne 
han have været i tyverne, fyrrerne eller endda i halvtredserne. 
Jeg havde nok haft omkring to hundrede kunder indtil da, 
de fleste amerikanere, men jeg havde aldrig set et ansigt som 
hans. Der gik lidt tid, før jeg fandt ud af, hvad der gjorde det 
så anderledes. Det var hans hud, den virkede kunstig. Det var, 
som om han havde været frygtelig forbrændt engang og havde 
fået ny, kunstig hud. Det fik mig til at tænke på avisartiklen 
om den myrdede gymnasiepige.
 “Hvornår kom du til Japan?” spurgte jeg og drak lidt kaffe. 
 “I forgårs,” svarede han og drak langsomt af sin øl. Han førte 
glasset op til munden og betragtede længe det hvide skum, som 
om det var en kop varm te. Så tog han en lille mundfuld og slugte 
den som den bitreste medicin. Han kunne gå hen og være en 
rigtig fedtsyl, tænkte jeg og huskede, at der i de amerikanske 
guidebøger står, at man aldrig skal spise aftensmad i hotel-
lernes restaurant, for der vil altid ligge en fastfoodrestaurant 
i nærheden, hvor man kan få sig en burger. I stedet skal man 
bestille en øl i hotellets bar eller på restauranten, og den kan 
man sidde og hænge over i en times tid. Til gengæld bør man 
undgå at bestille kaffe, som er ufattelig dyr. Vil man have en 
fornemmelse af, hvor urimeligt høje priserne på de fine Tokyo-
hotellers restauranter kan være, skal man bestille friskpresset 
appelsinjuice. Det er ikke usædvanligt, at denne væske, som 
bliver presset af frugter opbevaret i en bombastisk glasbowle, 
gør én mindst ti og helt op til tyve dollars fattigere. Man drikker 
simpelthen den japanske beskatning på importeret frugt.
 “Er du på forretningsrejse?”
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 “Ja, det er jeg.”
 “Er det så gået godt?”
 “Rigtig godt. Jeg importerer Toyota-radiatorer fra Sydøst-
asien, og jeg kom for at få underskrevet en licensaftale, men 
vi havde allerede sendt udkast frem og tilbage med e-mail, 
så det hele blev ordnet på en dag. Det kunne ikke være mere 
perfekt.”
 Det lød underligt, tænkte jeg. I Japan havde de fleste sidste 
arbejdsdag den niogtyvende, men i USA var juleferien begyndt 
for længe siden, og hverken Franks påklædning eller hotellet 
passede med Toyota, licensaftaler og e-mail-korrespondance. 
Mine erfaringer sagde mig, at de fleste amerikanske for-
retningsmænd, som bor i Shinjuku, overnatter på et af de 
fire store hoteller, Park Hyatt, Century Hyatt, Hilton eller 
Keio Plaza, og at de går meget op i deres påklædning, når 
de kommer for at få en vigtig kontrakt i hus. Franks jakkesæt 
havde en trist beige farve, var for lille og sad så stramt, at 
bukserne var ved at sprække i skridtet. Det så endnu billigere 
ud end mit jakkesæt fra et hjørne af restlagerudsalget, hvor 
man solgte jakkesæt til unge forretningsmænd med et par 
ekstra bukser for 29.800 yen. 
 “Det lyder godt med arbejdet, men hvad har du lyst til i 
aften?” spurgte jeg.
 “Sex,” svarede han og smilede skamfuldt på en måde, jeg 
ikke havde set andre amerikanere smile. 
 Det gælder ikke kun amerikanere, der er ingen nationalite-
ter, der er fuldkomne, alle har både gode og dårlige sider; det 
har jeg lært gennem mit arbejde. Hvis jeg kort skal fremhæve 
noget godt ved amerikanerne, så er de ærlige og har en vis 
naivitet over sig. Skal jeg fremhæve noget negativt, er det 
nok, at de ikke forstår, man har andre værdier end dem. Her 
ligner de japanere en hel del. Og så har de den dårlige vane 
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at ville pådutte alle andre det, de synes er rigtigst. Derfor må 
jeg tit lade være med at ryge, når jeg er sammen med dem, 
og jeg ender mange gange med at gøre dem selskab på deres 
løbeture. Kort sagt, så er de barnlige, og det er måske det, 
der gør deres smil så vindende; især når de skammer sig. 
Intet er mere amerikansk end de charmerende, skamfulde 
smil, som Robert De Niro, Kevin Costner og Brad Pitt kan 
præstere. Franks skamfulde smil var på ingen måde sødt, det 
var snarere skræmmende. Det fik hans underlige, vinylagtige 
hud til at rynke sig sammen, så ansigtstrækkene nærmest faldt 
fra hinanden. 
 “Ifølge Tokyo Pink Guide kan man finde alt, hvad hjertet 
begærer, her.”
 “Er det bladet, du har læst, Frank?”
 “Ja, men jeg har også læst bogen. Der var din annonce 
bare ikke med, Kenji.”
 Tokyo Pink Guide findes i en populær bogudgave skrevet 
af Stephen Langhorne Clemens, og den beskriver på en 
humoristisk måde Tokyos natteliv lige fra hostess- og hostbarer, 
peepshows, stripteasebarer, massageklubber og callgirls til 
S/M-klubber og klubber for bøsser og lesbiske. Det eneste 
problem er, at den er forældet. Den slags steder opstår og 
forsvinder i løbet af tre måneder. Selv Tokyo Pink Guide-
bladet, hvor jeg har min lille annonce, og som udkommer 
hvert halve år, bliver hurtigt forældet. Hvis bladet dækkede 
det hele, ville jeg jo også blive arbejdsløs. Heldigvis udkommer 
ugentlige blade som Pia og Tokyo Walker ikke på engelsk, 
nok mest fordi man ikke er interesseret i udlændinge. Hvis 
der er problemer, smider man dem bare ud. Det er takket 
være denne tankegang, at der findes job som mit, og selvom 
antallet af hiv-smittede japanere også er steget, afviser de 
fleste steder stadig udlændinge.



14

 “Jeg vil gerne prøve lidt af hvert og besøge mange forskel-
lige steder,” sagde Frank og smilede igen så skamfuldt, at jeg 
blev nødt til at se væk. “Ifølge det, jeg har læst, er Tokyo ét 
stort sexsupermarked, hvor alt kan fås.”
 Frank trak Tokyo Pink Guide op af den mørkebrune 
skuldertaske, der stod ved siden af hans stol, og lagde det 
på bordet. Det var ikke bogen, men bladet, som kun var på 
få sider, en brochurelignende sag med håbløse billeder på 
omslaget, så man straks kunne se, at det ikke var værd at kaste 
sig over. Det blev udgivet af den midaldrende Yokoyama, som 
engang havde været ansat i nyhedsafdelingen på en tv-station. 
Han havde været usædvanligt venlig mod mig, og selvom han 
tilsyneladende ikke tjente noget særligt på bladet, tog han 
sig ikke betalt for min annonce. Han mener, at vi japanere 
bør fortælle folk i andre lande mere om os selv, og at sport, 
musik og sex er de områder, der internationalt appellerer 
mest til folk. Af de tre taler sex mest direkte til det fælles i 
menneskeheden, og derfor bliver han ufortrødent ved med 
at ville gøre en forskel og nærmest for egen regning udgive 
det lille blad, selvom jeg har på fornemmelsen, at han mest 
af alt bare er en liderlig person.
 “Her i landet kan man få dækket ethvert seksuelt behov, 
ikke? Jeg kunne godt tænke mig at komme til Kabukicho. Mens 
jeg sad og ventede, studerede jeg kortet her, og Kabukicho 
ligger lige i nærheden, ikke? Se selv, hvor mange markeringer 
for sexklubber der er. Det ligner Andromedagalaksen.” 
 I tidsskriftet var der ikke kun kort over Roppongi, Shibuya, 
Kinshicho og Yoshiwara, men også over Shinjuku ni-chome, 
Yokohama, Chiba og Kawasaki. Sexklubberne var markeret 
med et par bryster, og Frank havde ret, Kabukicho var den 
uimodsagte vinder. Lige fra Komateateret og hen til Kuyaku-
shodori sad brysterne så tæt som drueklaser på en vinstok.
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 “Hvor skal vi begynde, Kenji?”
 “Du vil gerne besøge flere steder, ikke?”
 “Jo.”
 “Hvis du vil, kan du sagtens få hurtig sex her på stedet ved 
at ringe efter en pige. Jeg forstår godt, at du gerne vil besøge 
forskellige steder, men det kan gå hen og blive dyrt.”
 Caféen var ikke særlig stor, Frank talte højt, og både gæster 
og tjenere havde flere gange kigget irriteret over på os. Selvom 
de måske ikke forstod særlig meget engelsk, havde de garanteret 
på fornemmelsen, hvad samtalen drejede sig om. 
 “Penge er ikke noget problem,” svarede Frank.

Selvom det snart var nytår, hvor alle holder fri, var Kabukicho 
lige så travl som altid. Indtil for ganske nylig havde kvarteret 
mest været besøgt af midaldrende mænd, men nu var der 
mange unge mænd blandt kunderne. Flere og flere gad ikke 
besværet med at finde sig en kæreste eller en bolleveninde. 
I udlandet blev de sikkert bøsser, men i Japan havde man 
steder som Kabukicho. 
 Da Frank så Kabukichos lyshav, de outreret klædte kun-
dehajer og pigerne på gaden, som sendte ham udfordrende 
blikke, slog han mig på skulderen og udbrød: “Er det ikke 
fantastisk?”
 Frank, som havde virket iøjnefaldende lurvet i caféen på det 
billige hotel, faldt helt naturligt sammen med folkemængden 
i Kabukicho. Han var mindre end mine 1,72 og havde ingen 
frakke på. En nyåbnet natklub med udenlandske dansepiger 
havde udelukkende sorte kundehajer. De havde røde vindjak-
ker på, uddelte løbesedler og spurgte på flydende japansk de 
forbipasserende, om det ikke var noget med lidt striptease til 
7000 yen for en hel time. Frank rakte ud efter en løbeseddel, 
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men blev ignoreret. Han stod smilende med fremstrakt hånd, 
mens den sorte fyr gik lige forbi ham og uddelte reklamesedler 
til en gruppe japanere. Jeg tror ikke, at kundehajen gjorde det 
i nogen ond mening, måske var det bare, fordi Frank var hvid, 
og han havde fået besked på at prioritere japanske kunder 
frem for halvfattige udlændinge. Der var i hvert fald ingen 
grund til at tage det personligt, men Franks ansigt skiftede 
udtryk på et sekund, og for mig, der stod tæt på, var det en 
skræmmende oplevelse. Hans vinylagtige hud trak sig sam-
men og begyndte at skælve, og ethvert menneskeligt udtryk i 
hans øjne forsvandt. Det varede kun ganske kort, men alt lys 
forsvandt fra øjnene, og de forvandlede sig til matte glaskugler. 
Den sorte kundehaj bemærkede ikke Franks forvandling, 
sagde noget på engelsk til ham og rakte ham en løbeseddel. 
Der var en masse larm, så jeg kunne ikke rigtig høre det, men 
det var vist noget om, at danserne ikke kom fra USA, men 
Australien eller Sydamerika. Franks ansigtsudtryk faldt på 
plads igen. Noget var dukket op til overfladen et kort øjeblik 
for straks at forsvinde igen. Frank tog imod reklamesedlen 
og sagde til den sorte fyr, at han vel nok talte godt japansk og 
spurgte, hvor han kom fra. Da han fortalte, at han var fra New 
York, lyste Frank op i et stort smil og fortalte imødekommende, 
at Knicks nu spillede bedre end nogensinde. Det ved jeg 
godt, svarede den sorte fyr og delte løbesedler ud til andre 
forbipasserende. “Vi ved alt om NBA her. I japansk fjernsyn 
fortæller de endda, hvor Michael Jordan spiller golf på sine 
fridage, og hvor mange point han scorer.”
 “Det siger du ikke,” udbrød Frank og slog ham på skulderen. 
 “Han var da alle tiders,” sagde Frank og lagde armen om 
mig, da vi gik videre. Pludselig standsede han op foran et skilt 
med et stort øje på.
 “Det der kan selv jeg forstå. Det er et peepshow.”
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 Jeg forklarede ham, hvordan det fungerede. “Du ser en 
kvinde smide tøjet inde fra et lille aflukke med et envejsspejl. 
I hvert aflukke er der et halvrundt hul, hvor du kan stikke 
pikken igennem, så kvinden kan rive den af på dig. Det var 
meget populært indtil for ganske nyligt, men ikke så meget 
mere.”
 “Hvordan kan det være?”
 “Det koster ikke særlig meget, så hvis ikke der er rigtig 
mange kunder, tjener man ikke ret meget, og så kan man ikke 
betale kvinderne en ordentlig løn, og kan man ikke betale en 
ordentlig løn, siger de unge kønne piger op, og når kunderne 
opdager det, holder de op med at komme, og så har man den 
onde cirkel.”
 “Hvad koster det? Der står 3000 yen på skiltet, altså omkring 
35 dollars. Det er da billigt for et peepshow, hvor man får den 
revet af, er det ikke?”
 “Det er prisen for at komme ind, og så koster det 35 dollars 
ekstra til pigen for et håndjob.”
 “Nå, sådan. Det er nu alligevel billigt. Det er pigen, der 
smider tøjet, som gør det på en, ikke?”
 “For det meste ved man ikke, hvem der gør det. Man kan 
ikke se, hvem der står på den anden side af den væg, man 
stikker pikken igennem. Der har gået rygter om, at det var 
gamle koner eller bøsser, der fik tjansen, og det har fået 
populariteten til at dale endnu mere.”
 “Er det så overhovedet umagen værd at gå derind?”
 “Den lave pris i sig selv er jo tillokkende, og du har ikke 
brug for tolk, så jeg kan gå hen og tage mig en kop kaffe 
imens, så du kun skal betale for en.”
 Mens vi stod og snakkede, samlede kundehajerne sig om-
kring os. De fleste var fra lingeribarerne og nye i faget, så de 
kendte mig ikke. De mere erfarne kundehajer kendte mig af 
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ansigt, men de udgjorde kun cirka en femtedel af gadens mindst 
to hundrede kundehajer. Mænd, der blev kundehajer, havde 
for det meste ikke andre muligheder. Enten kunne de ikke få 
andet arbejde, eller også havde de brug for hurtige penge, og 
de blev hele tiden skiftet ud. Gik man efter dem, der havde 
været der længst, kunne man være nogenlunde sikker på, at 
deres sted var i orden. 
 “Kenji, hvad siger de?”
 Jeg forsøgte at oversætte nogenlunde, hvad der blev sagt: 
“Vi har prisgaranti. Det koster 5000 yen, og den normale 
pris er 9000, men det er sidst på året, stedet er lige åbnet, og 
pigerne er virkelig unge. Kom nu, prøv at kigge forbi. Vi byder 
selvfølgelig udlændinge velkommen. Det er lige herhenne i 
kælderen. Jeg skal nok vise vej, så kan I tjekke pigerne ud og 
mærke stemningen. Hvis jeg lyver, behøver I ikke at blive. 
Det er kun så billigt på grund af nytåret, til næste år ryger 
priserne op igen. Lyder det ikke godt? Vi har også karaoke 
med engelske tekster.”
 “Jeg har hørt, at japanerne er venlige, men det her er da 
helt utroligt,” sagde Frank, mens vi gik videre, og vendte sig 
flere gange om mod de anmassende kundehajer, der blev 
stående. Næsten alle kundehajerne havde billige jakkesæt på 
ligesom mit, for det her var Kabukicho og ikke Roppongi, og 
der var heller ikke ret mange af de forbipasserende, som var 
særlig velklædte. Den eneste forskel på kundehajer og kunder 
var, at kunderne var i bevægelse, og kundehajerne stod stille. 
Selv på afstand var der noget fortabt over kundehajerne. De 
fleste af dem, jeg kendte, som havde haft jobbet længe, var så 
uanseelige, at de knap nok kastede en skygge. Det var ikke, 
fordi de var svagelige, snarere uvederhæftige, og selvom jeg 
stod lige foran dem og talte direkte til dem, var det, som om 
ordene bare gik igennem dem. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor 
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det var sådan, men jeg kaldte dem tit de gennemsigtige 
mennesker. 
 “Vi har også sådan nogle, som hiver kunderne ind i sex-
butikkerne i USA, men de er ikke nær så høflige. Dem her 
minder mig om drengespejdere, der skal lære kunderne at 
binde knuder. Hvordan kan de holde ud at være så høflige 
og venlige hele natten?”
 “De får kommission for hver kunde, de skaffer.”
 “Javel så, men kan vi tro på, hvad de siger?”
 “Man skal nok være på vagt, hvis det er alt for billigt.”
 Frank var dybt fascineret ved tanken om en lingeribar. 
“Skulle vi ikke starte med at se nogle japanske piger i under-
tøj?”
 “Du kan ikke gå i seng med dem.”
 “Det ved jeg godt, men jeg vil gerne bygge spændingen 
langsomt op, og det egner letpåklædte piger sig jo glimrende 
til.”
 “På den her tid af aftenen koster det mellem 7000 og 
9000 yen for en person i en time, og der er næsten ingen af 
pigerne, som taler engelsk, så du bliver nødt til at betale for 
mig også. Der er steder, hvor man må røre ved pigerne, og 
andre, hvor man ikke må, steder, der har underholdning, og 
andre, hvor pigerne danser på bordene. Prisen er nogenlunde 
den samme.”
 Frank sagde, at han foretrak et af de mere ortodokse steder, 
hvor pigerne satte sig ved bordet, og man kunne tale med 
dem. Hvis prisen var nogenlunde ens, ville steder med fær-
rest valgmuligheder vel også have de kønneste piger, mente 
han.
 

◊




