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– Problemstillingen ville nok 
vært litt annerledes her i 
huset, for vi har to katter som 
gjerne kverker rotter. 
Men resultatet ville blitt det samme 
hvis den var så dum at den våget seg 
ut av buret. Jeg synes nevøen vår 
var ganske dum og, som satte rotten 
sin i pensjon i et hus med to rot-
tedrepende villdyr, men det er jo litt 
pinlig, siden vi tross alt hadde lovet 
å ta vare på den. Det ville neppe gått 
an å lure ham, han hadde skjønt 
at det ikke var samme rotte. Jeg 
kan ikke så mye om gnagere, men 
regner med de har personlighet, ak-
kurat som andre dyr. Jeg ville spilt 
med åpne kort, beklaget fadesen, 
og tilbudt meg å kjøpe en ny (og 
smartere) rotte.
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– Det første jeg tenker er at 
hvis man absolutt skal ha en 
nervøs rotte, må man nesten 
regne med sånt.
Jeg liker min løsningsorienterte 
ektefelle: Bare rett på sak, sånn er 
livet, vi kaster noen penger etter 
problemet. For jeg og min mann 
har penger til en ny rotte. Eller min 
mann og jeg, da, som det egentlig 
heter. Egentlig føler jeg at jeg har 
for lite rottekjennskap til å besvare 
dette spørsmålet. Dersom noen 
hadde byttet ut katten min med 
en annen katt ville jeg utvilsomt 
merket det, for hun er utrolig teit. 
Tror knapt det finnes teitere katt i 
Norge, faktisk. Jeg er usikker på om 
rotter har personlighet på lik linje 
med katter. Kanskje jeg ville 
skaffet nevøen min en litt 
mindre nervøs rotte.
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– Å, nei! en hverdagstragedie, 
mer enn et hverdagsdilemma, 
dette.
Her må vi til med ærlighet igjen. Jeg 
skjønner jo ektefellens syn: Hvis ne-
vøen min ikke så forskjell, kunne det 
fungert med ny rotte. Men et worst 
case-scenario spøker i bakgrunnen: 
Jeg kjøper ny rotte, vi later som ingen 
ting, og nevøen min oppdager at rot-
ten er byttet ut. Dybden og nærheten 
i forholdet barn har til kjæledyret sitt 
skal aldri undervurderes. Dessuten 
har «Svein og rotta»-bøkene blitt 
lest høyt her i huset, så at en rotte 
bare er en rotte? Nei. Jeg blir nødt 
til å fortelle ham om tragedien. Han 
kommer til å bli knust, og sørge over 
tapet. Så får vi se om han ønsker seg 

en ny rotte med tiden, når han har 
sørget ferdig.
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Du passer din nevøs rotte. Den  
rømmer fra buret, og blir klemt i hjel. 
Ektefellen din mener dere kan kjøpe  
en lik rotte i dyrebutikken, så ingen 
merker noe. Hva gjør du?
a) Kjøper en ny, uten å si ifra. 
b) Gir beskjed.

Dette mener 
leserne
I en avstemning på 
nettet har vi spurt 
leserne hva de ville 
ha gjort dersom de 
sto overfor ukens 
dilemma. Stemmene 
fordelte seg slik:

19,1 % 
ville ha kjøpt ny uten 
å si fra.

80,9 %
ville ha gitt beskjed.
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