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Kapitel 1

”Knæ er lavet til kun at bøje den ene vej.”
Det var Agnete, der sagde sådan. Og det var 

Rasmus, hun talte til. Han var hendes lillebror, og 
han sad og vippede oven på hendes ben.

Agnete var lige kommet hjem efter en hård dag 
i skolen. Hun havde lektier for i både historie og 
matematik.  

Inden hun gik i gang med alt det, ville hun ligge 
lidt på sofaen inde i stuen og hygge sig. 



Hun havde lavet sig en kop te. Den stod på bordet 
ved siden af hende. Hun lå og læste i en bog, en 
gyser, der hed Ugler i mosen.
Agnete lå og gøs dejligt over bogen – indtil 
Rasmus kom ind og satte sig oven på hendes ben.



”Du bøjer mine knæ den forkerte vej, Rasmus. 
Det gør ondt.”

”Uha, det er vel nok synd,” sagde Rasmus og 
grinede.

”Mor!” kaldte Agnete.
Deres mor sad inde på sit arbejdsværelse.

Hun var revisor og havde tit arbejde med hjem.
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”Hvad er der?” kaldte hun tilbage.
”Det er Rasmus,” sagde Agnete. ”Kom, mor!”
Deres mor dukkede op i døren.
”Hvad er der nu?” sukkede hun.
”Du har selv sagt, at jeg ikke må slå Rasmus,” 

sagde Agnete. ”Men se nu. Han sidder og vipper 
på mine knæ. Det gør enormt ondt.”

”Du er den store,” sagde deres mor. ”Du er tre 
år ældre end Rasmus. Du skal selv kunne finde en 
løsning på det der.”

”Løsningen er, at jeg slår ham,” sagde Agnete.
”Find en løsning uden vold,” sagde hendes mor.
”Forklar, hvad jeg skal gøre,” sagde Agnete. ”Og 

helst inden, han har brækket begge mine ben.”
”Du skal bare ignorere ham.”
”Det prøver jeg også,” sagde Agnete. ”Men det 

gør dødondt i mine ben.”
”Pjattehoved,” sagde hendes mor. ”Du skal altid 

overdrive.” Hun gik ind på sit arbejdsværelse igen.
”Det var synd,” sagde Rasmus. ”For dig. Hihi.”
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”Skrid!” sagde Agnete.
”Der er ingen lov, der siger, at jeg ikke må sidde 

her,” sagde Rasmus.
Han lænede sig til siden og rakte sin ene hånd 

frem imod hende. Han formede et ”O” med 
langfingeren og tommelfingeren og holdt hånden 
lige under Agnetes næse.

”Rasmus!” sagde hun truende.
”Det er mit navn. Vil du købe det?” sagde han. 

”To tusind.”
”Fjern den hånd.”
”Der er ingen lov, der siger, at jeg ikke må holde 

min hånd her.”
”Det gør bare så ondt at få en dimmermand lige 

på næsen,” sagde Agnete.
”Mener du sådan en?”
I det samme mærkede hun en skarp smerte i 

næsen, da neglen på Rasmus’ langfinger 
smækkede ind i den.

”Av!” skreg hun.




