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I går var det fastelavn, og vi fik boller og saftevand hos vores 
nabo Freja. Hun er 10 år, og hendes lillebror Emil er 8. 
Faktisk synes jeg, at jeg er ved at være for stor til at slå katten 
af tønden og være klædt ud. Men man skulle være klædt ud 
for at komme med. Så jeg lånte mors læbestift og øjenskygge 
og klædte mig ud som fin dame. Da jeg først var der, var det 
sjovt nok at slå katten af tønden. Jeg tror, jeg var den ældste.
Men selv om jeg er ret stærk, var det ikke mig, der slog  
tønden ned. Det var Freja. Der var en masse slik i, men  
heldigvis ikke nogen KAT. 

Det har jeg gjort, lige siden 
bedstemors kat kradsede mig på kinden. Nå, men da jeg 
havde fået boller og saft og masser af slik, gik jeg med Freja 
og Emil ud for at rasle. Og så skete det. 
  
Jeg mødte Maja og Nana fra klassen! 
                         hvor var det nederen.
                        Forestil dig det lige. Jeg kom gående der klædt 
ud som fin dame sammen med Freja og Emil, som var klædt 
ud som HEKS og BATMAN  
                             Kan det blive mere

        

14. februar Jeg fik lyst til at krybe ind i et 
musehul. De grinede højt og  
hviskede sammen. De synes  
garanteret, jeg er vildt   
 

Men jeg vendte mig  
bare om, som om jeg ikke  
så dem. Faktisk er Maja og Nana 
ikke bedre selv, for de havde vildt 
meget makeup og lipgloss på. 
De prøver at se voksne ud, selv 
om de også bare er 11 år ligesom 
mig. Nå, men da de var gået, 
skyndte jeg mig hjem og  
tog det hele af. 
G O D T, det ikke var 
Simon, der så mig. 
Det er helt sikkert sidste  
gang, jeg er klædt ud  
som fin dame til 
fastelavn. 

Amagerhalshug!!

Kære dagbog

pinligt piiiinligt

piinligt?

ba rn l i g
!

Jeg hader  

nemlig katte!
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        19. februar

Kære dagbog
 
I lørdags var jeg hjemme hos Line, 
og jeg skulle sove der. 

Jeg lå på en madras på gulvet, og Line lå i sin  
seng, og så snakkede vi om skolen og drengene. 
Line er vild med Mikkel i syvende.  Hun synes, 
han ser mega godt ud. Seriøst … jeg forstår 
det ikke.  

Jeg kan bedre lide Simon fra klassen. Han har 
sådan nogle dejlige øjne, og jeg synes, han er vildt lækker. 

Line fortalte, at hun havde leget sandhed og konsekvens 
med nogle fra klassen den anden dag. Hun havde konse-
kvens, og så skulle hun kysse Casper fra klassen.

”På en måde har du faktisk 
kysset én for første gang!”
    sagde jeg til hende.

Men det mente Line ikke. Hun sagde, at det ikke gjaldt, når 
det var en leg. Når man fik sit første kys, skulle man være 
 kærester. Er spændt på, om mit første KYS  bliver med Simon. 

HVORDAN mon det  

FØLES?
Line sagde, at det var lidt under-
ligt - men også spændende at 
kysse Casper. Men hun er jo ikke 
forelsket i ham. Så er det nok ikke 
det samme. 
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Kære Dagbog

21. februar

I går havde vi besøg af onkel Hans og tante Betty. 

Onkel Hans løftede mig op fra gulvet og klemte mig hårdt 
ind til sig. ”Hej lille Emma pige,” sagde han og gav mig  
et stort vådt  
                                 lige midt på munden. 

Det var bare PISSEKLAMT.  Han var varm og svedte, og jeg 
kunne mærke hans store mave. ” Sæt mig ned, ” sagde jeg. 
Men onkel Hans blev bare ved med at holde fast og  
begyndte at svinge mig rundt, som om jeg var et lille barn. 

 
Hvor var det ulækkert. Og så lugtede han grimt. Jeg kunne 
lugte hans sved. Det skulle forbydes bare sådan at løfte én 
op. Men de voksne grinede bare. De syntes, det var sjovt.

Ingen forstod, hvordan jeg 
havde det. Måske lige bortset 
fra Nina, som gik ind på sit  
værelse, da onkel Hans kom. 

Var det, fordi der var 

KLAMME  
ONKEL-HANS-KYS  
i vente? 

Jeg har lovet mig selv, at jeg 
også skynder mig væk, næste 
gang jeg ser ham.

PS! Har jeg fortalt, at fætter Peter  
også var med, da onkel Hans og  
tante Betty var her - og at det var 
ham, der reddede mig?
Peter løb så hurtigt ind i entreen,  
at han røg lige ind i onkel Hans, så  
han var nødt til at sætte mig ned.                     
TAK, Peter, 
min redningsmand.
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Kære dagbog

I dag blev jeg fanget af 
Jonas og Uffe. Ja, du hørte 
rigtigt. FANGET. Jeg havde 
lige fundet mine rulleskøjter 
frem og løb frem og tilbage 
på fortovet. Pludselig kom 
de frem fra en busk og hev  

mig ind i haven, hvor de 
legede indianere. De havde 
lavet nogle spyd, som de 
stak mig med. Altså ikke  
sådan rigtigt, men de 
gjorde som om.   
Så bandt de mig fast til et 
træ og råbte 

 

Først var jeg bange og 
råbte om hjælp. 

Men så blev jeg  
De grinede, og Uffe hev fat 
i min bluse med sit spyd og 

trak den opad. Han ville 
vist se, om jeg havde 

fået bryster. 
  

Men det har jeg altså ikke.  
Jeg sagde, at de skulle slippe 
mig fri, ellers ville jeg sladre 
til Uffes far, når han kom 
hjem. Jeg ved nemlig, at 
han kan råbe MEGA  højt. 
Uffe holdt straks op med sin 
 indi anerdans, da jeg nævnte 
hans STORE OG FARLIGE 
FAR   
Og så slap han mig løs. 
Bagefter havde jeg en  
underlig følelse.

10. marts

Jeg var glad for at komme fri, men der var også noget andet. 

En eller anden slags  
  skuffelse . . .  
For på en måde var det også lidt spændende. 
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24.april

Kære DAGBOG
Jeg har lige været ude hos onkel Hans og tante Betty sammen 
med mor, far og Nina, og det lykkedes i første omgang Nina 
og mig at undgå de klamme kys.
Vi råbte hej og løb op på første sal til Peter og Anders.

Men så 
råbte mor, at vi 
skulle komme ned 
og hilse pænt på de 
voksne, inden vi gik op 
til vores fætre, og så måtte vi 
ned igen. Jeg rakte stift hånden 
frem. Det samme gjorde Nina. 

Men så grinede onkel Hans og hev os begge ind i hans  
svedige, klamme favn på én gang. Han klemte hårdt til, og vi 
kom først fri, da Nina råbte ”AV” og tog sig til brysterne.  
De vokser vildt hurtigt for tiden, og jeg tror, de er ret ømme. 

Da vi var kommet fri af hans MONSTERFEDE  mave,  
hilste vi pænt på tante Betty, og så løb vi op til Peter og 
Anders og ind på Peters værelse. 

Peter tændte for noget musik, og så dansede vi rundt på  
gulvet alle fire. Det var vildt sjovt. 
Til sidst var jeg helt forpustet, og jeg smed mig på Peters 
seng. Han lagde sig ved siden af, og Nina og Anders gik  
nedenunder for at hente nogle sodavand. Så lå Peter og jeg 
og pustede ud, og lige pludselig tog han min hånd. 

Jeg turde ikke se på ham. 
Jeg turde heller ikke at give slip. 
Jeg lå bare helt stiv og mærkede hans hånd i min. 
Peter er 13 år, og jeg kan godt lide ham. Men han er min 
 fætter, og jeg havde altså ikke lige regnet med at holde HAM 
i hånden. Det var, som om al min opmærksomhed gik ned i 
den hånd … Jeg tror, jeg kom til at svede ret meget, for da 
Nina og Anders kom op ad trappen, slap han mig, og jeg var 
helt våd i hånden. Jeg tørrede den af i mine bukser, og så tog 
jeg en sodavand. 

Resten af aftenen turde jeg slet ikke at se på Peter. Men jeg 
havde en underlig kildrende fornemmelse i maven. Tænk, jeg 
havde holdt en dreng i hånden 
FOR FØRSTE GANG. NICE
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       10. maj

KÆRE DAGBOG

I morgen skal Nina konfirmeres. 

Hun har fået en vildt flot kjole og en bh! Hun skal have sat hår 
og lagt makeup. Hun prøvede det hele i dag, og seriøst: 

   – hun så helt voksen ud! 
Hun lignede slet ikke min Nina. 
Jeg ved selvfølgelig godt, at hun er inde bag alt det udstyr, 
men lige nu er det, som om hun er blevet voksen, bare fordi 
jeg har set hende sådan. 
            Hun er

      . Der er kun to år, til det er min tur. 
Vil der ske så meget med mig på bare to år? 

Det er mega underligt, at man forandrer sig på den måde. 
Nina leger heller ikke mere. Hun snakker mest om drenge, 
chatter og hører musik. Flere af dem i min klasse er også 
begyndt at være sådan. Maja og Nana gider slet ikke at lege 
mere. De skriver sms’er til drengene og fniser, når de får svar. 

Line og jeg leger stadigvæk. Man må vel godt lege, selv om 
man er 11 år? Vi spiller i hvert fald både bold og hopper i  
sjippetov. Og når de andre ikke ser det, leger vi også stadig 
med vores Build-a-Bear og med vores barbiedukker. 

Men jeg ved godt, at det er for barnligt … 
… Jeg synes bare, det er sjovt … nogle gange. 

16 17

13
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11. maj

   ære dagbog

I dag skal Nina konfirmeres!
Hun går rundt med sin nye bh. Seriøst, det ser mærkeligt ud. 
Gider altså bare ikke selv at have sådan nogle skodbryster. 
Det ser nederen ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg kan 
nok ikke gøre så meget ved det, for jeg har lige set på mine 
egne bryster og kan se, at huden er hævet, og jeg er også lidt 
øm. Der må være bryster på vej. 

Men jeg har slet ikke 
lyst til at blive 

Sådan noget bestemmer jeg bare ikke selv. For der er helt 
klart ved at ske noget med min krop.

Jeg har fået nogle hår under armene. Og endnu flere  
forneden. Når jeg er til gymnastik, sørger jeg for at holde 
armene tæt ind til kroppen, og jeg vender mig væk, 
når jeg tager trusserne af. 

Der er altså ikke nogen, der  
skal se de hår, for det er 

PISSE-
KLAMT 
med sådan nogen 
stikkende frem 
alle vegne. 

K

voksen.



Hvad
 

GLOR

  d
u på?

20 21

Jeg så for resten Simon  
næsten nøgen i går!!!

22. maj

Kære Dagbog

Jeg tog det store badehåndklæde rundt om mig, da jeg 
havde været i bad i dag. Vi plejer ellers at gå nøgne rundt i 
huset, når vi har været i bad – både far, mor, Nina og mig.  
Nu synes jeg bare, det er K L A M T at gå nøgen rundt. 
Jeg kan ikke lide, at far skal se mig nøgen, og heller ikke mor 
for den sags skyld. Og jeg har også fået det sådan, at jeg helst 
ikke vil se på mor og far. Nu når jeg tænker over det, tror jeg 
også, at Nina er holdt op med at gå rundt uden tøj. Men mor 
og far gør, som de plejer. Når far går ud fra badet, skynder jeg 
mig væk. 

Da jeg gik forbi drengenes omklædningsrum,  
stod døren åben, og Simon var på vej hen for at lukke den, 
lige da jeg kom forbi. Han havde kun underbukser på, og jeg 
blev total rød i hovedet. Jeg kunne ikke lade være med at glo 
på hans underbukser. Det var, som om jeg ikke selv bestemte, 
hvor mine øjne kiggede hen. Jeg stod bare der og stirrede. 

FUCK, hvor var det PINLIGT. Jeg følte mig bare 

 da han sagde: ”Hvad glor du på?”
Så kom jeg til mig selv og skyndte mig at løbe væk. Lige 
 siden har jeg ikke turdet kigge på ham. Bare jeg ser ham, 
bliver jeg helt rød i bærret. 
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Det ser alts
å ikke  

   særlig 
 ud!

Kære dagbog!

Jeg er begyndt at få bumser i panden. 

 5. juni

Mor siger, at det er, fordi jeg er på vej ind i 
puberteten. Så sker der en masse nye ting 
med min krop. Mor siger, at det er 
mormonerne … hormonerne,  
eller hvad det nu hedder. 
          Jeg synes, at det er 

Tænk, hvis jeg også får dem på kinderne 
og hagen. Eller næsen! Nina har dem over 
hele hovedet nu. Hun smører ansigtet 
med creme. Hun står også nogle gange  
flere timer foran spejlet og trykker hud- 
orme ud. Så bliver hun helt rød i hovedet 
og ligner en kogt krebs. Sådan vil jeg i 
hvert fald aldrig stå. Så hellere bare lade 
dem være eller sætte plaster på. Jeg kan 

lige se mig selv med plaster i hele hovedet! 

Simon har også fået bumser i panden. Han får 
nok også snart nogle i resten af hovedet. Hvis vi 

så engang bliver kærester, kan vi rigtig stå og  
bumse den, når vi kysser. 

For jeg vil godt kysse ham, hvis bare han ikke har 
bumser på læberne, og jeg tror altså ikke,  
man kan få bumser der. 

  mega           

nedere
n!

Jeg h
ader 

bare 
bumser!!!




