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P o P u L æ R

Lige før sommerferien sidste år blev jeg nummer to i en 
afstemning blandt pigerne i klassen om, hvem der er mest 
populær. Majse vandt. Det var selvfølgelig også hende, 
der arrangerede konkurrencen. Hvem ville finde på sådan 
en afstemning, hvis ikke man vidste, man lå i toppen?
 Vi måtte kun skrive ét navn på sedlen, forklarede Maj-
se. Jeg syntes, det var ret åndssvagt, men jeg var da okay 
glad for resultatet.
  I øvrigt har Majse skiftet skole nu. Men det er kun 
godt, for selvom hun var populær, var hun ærlig talt også 
temmelig belastende. Det er noget underligt noget – det 
har jeg også tit snakket med Frederikke om – at man på 
én og samme tid kan være både populær og hadet.
 Frederikke forstår det nok lidt bedre end mig. Det gør 
hun med de fleste ting. Men hun forstår ikke, at jeg kan 
blive ved med at påstå, at hun er min eneste ven.
 “Sara!” siger hun og ser strengt på mig. “Du har da 
masser af venner! Alle vil gerne være som dig.”
 Jeg trækker bare på skuldrene. Jeg kan godt lide Frede-
rikke. Ville faktisk sige, jeg elskede hende, hvis ikke det 
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lød så … alvorligt. Hun er den eneste, jeg rigtig stoler på. 
Og måske er det især, fordi hun er så god til at sige sin 
mening. Nogle gange kan jeg næsten blive misundelig på 
hende. Fordi hun er så meget modigere end mig.

Nå, men jeg hedder altså Sara, Sara Mørk, og jeg ved 
ærlig talt ikke helt, hvor jeg skal starte. Jeg kunne jo be-
gynde med at fortælle, hvor jeg bor og lidt om min mor 
og min lillebror, Jonathan, men det er bare så kedeligt. 
Så er det trods alt sjovere i skolen, hvor jeg sidder ved 
siden af Frederikke og lige foran Martin, der er en af de 
sødeste drenge i klassen. I hvert fald sødere end Øresneg-
len, som sidder foran mig. Han hedder selvfølgelig ikke 
Øresneglen, men det kalder vi ham, fordi hans ører er 
overalt. Han hører simpelt hen alt på skolen. Selv nede 
på lærerværelset og oppe på gangen hos niendeklasserne. 
Frederikke synes Øresneglen ligner én fra en tv-serie, hun 
ikke kan huske, hvad hedder. Det griner vi tit af. Fordi 
det er så åndssvagt.
 Men jeg kunne også starte med byen, vi bor i. Som-
merslev hedder den. Den er ikke særlig stor, men heller 
ikke særlig lille. I hvert fald ikke, når man bor her, så er 
den bare … ja, almindelig. Ligesom så meget andet i mit 
liv. Det meste faktisk. Om sommeren spiser vi is og ligger 
og soler os i parken. Om vinteren står vi på ski og skøj-
ter, og henne i skolegården kaster vi snebolde i hovedet 
på hinanden og griner ad de små, der spiser gul sne med 
snottet hængende i guirlander under næsen. Det vil sige: 
Det gjorde vi. Men tingene har ændret sig, efter at vi kom 
i ottende. Jeg kunne mærke det, allerede da jeg trådte ind 

i skolegården den første dag efter sommerferien. Nu var 
det pludselig forbudt at lege. Nu var det en dødssynd at 
se ud, som om man havde det sjovt. Nu handlede det om 
at se ud, som om man … ja, hvad? Hvad egentlig? Jeg ved 
det ikke, men jeg ved, at vi ikke længere er børn, og jeg 
ved, det er blevet mere og mere tydeligt, som skoleåret er 
skredet frem. Det siger Frederikke også.
 I går var den første dag efter vinterferien.
 I dag er det tirsdag, og vi har dansk, og jeg har selv-
følgelig ikke forberedt mig til timen, og jeg ved bare, jeg 
bliver taget.
 “Sara?” Bingo. Lille-John kigger på mig. “Lad os høre, 
hvad du har fået ud af dagens tekst.”
 Stilhed. Fnisen henne fra Øresneglen og hans ven Mar-
kus, alias Slaven.
 “Sara … er du der?”
 Rødmen. Jeg kan næsten høre den komme, og det mest 
irriterende er, at det bare bliver værre og værre, jo mere 
jeg tænker på det.
 “Vi venter, Sara …”
 Slaven er nu ved at omkomme af grin. Selvfølgelig på 
sådan en måde, så Lille-John ikke bemærker noget som 
helst. Han har i øvrigt også travlt med at ryste på hovedet 
over min uduelighed. Frederikke kommer mig til und-
sætning. Gode, gamle Frederiksen, der mere end nogen 
anden i klassen har krammet på næsten samtlige lærere.
 “Sara har det vist ikke så godt.” Frederikke ser skiftevis 
på mig og Lille-John.
 Slaven sidder på spring for at blande sig. Jeg ser ikke på 
ham, men det sjove – eller rettere: det irriterende – ved 
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Slaven er, at man ikke behøver se på ham for at vide, at 
han er der, og at han stirrer på én. Man kan simpelt hen 
mærke ham.
 “Hvad er der galt, Sara?” Lille-John lyder næsten, som 
om han er bekymret. “Har du hovedpine?”
 “Lidt.” Jeg nikker og sender ham det helt rigtige blik, 
der hverken er for meget eller for lidt, og skynder mig så 
at kigge ned og lade der gå et par pinlige sekunder, indtil 
Lille-John rømmer sig (han rømmer sig altid, når noget 
er ved at blive pinligt) og ser på Slaven i stedet.
 “Jamen så lad os da høre dig, Markus. Hvad synes du 
om teksten?”

Sådan er det altså ikke altid, vil jeg gerne lige skynde mig 
at sige. Jeg plejer at lave mine ting i skolen. Og dansk 
er faktisk et af de fag, jeg synes bedst om. Lille-John er 
også okay. Det med Lille-John kan jeg i øvrigt ikke huske, 
hvor kommer fra, for så lille er han altså heller ikke. Det 
har han bare altid heddet. Men han er helt klart i top 3. 
Hans timer er nogenlunde til at komme igennem. Også i 
dag, hvor tingene udvikler sig næsten morsomt, da først 
Slaven og siden hans herre, Øresneglen, bliver afsløret i 
ikke at have fattet en dyt af det, vi har haft de sidste to 
uger. Herren og hans slave ydmyget foran hele klassen. 
Den slags fornøjelser har man ikke hver dag.
 “Tak,” siger jeg til Frederikke, da vi lidt senere står og 
hænger ud i frikvarteret.
 “Var så lidt.” Hun smiler.
 Skolegården er fyldt med hylende unger. De små klas-
ser har sneboldkamp henne ved klatrestativet. Der er vist 

en, der har fået en snebold i øjet. Et par af de andre pi-
ger – anført af Goth-Lulu – iler over til mig og spørger 
bekymret, hvordan det går.
 “Fint, tak,” mumler jeg vel vidende, at Lulu udeluk-
kende interesser sig for mig, fordi jeg tilhører toppen af 
klassens hierarki.
 “Sikker?” Hendes skingre stemme skærer i ørerne.
 “Ja, ja, slap af,” siger jeg og ville ønske, hun snart gik.
 “Du ser altså lidt syg ud.” Frederikke går helt hen til 
mig, da vi igen står for os selv. “Bare lidt.”
 “Jeg har det fint nok.”
 “Du skal ikke vende dig om nu.”
 “Hvorfor ikke?”
 “Det skal du bare ikke.”
 Hun fniser, og selvfølgelig vender jeg mig. Og selv om 
jeg godt ved, hvad der venter, er det alligevel lige ved at 
slå benene væk under mig.
 Det er ham.
 Oskar.
 Behøver jeg sige mere?
 Oskar fra niende, der kommer slentrende gennem skole- 
gården, som om han havde alverdens tid.
 Han standser op. Et øjeblik – et mirakuløst, fantastisk, 
vidunderligt øjeblik – er jeg lige ved at tro, han ser på 
mig. Men som alle andre mirakuløse, fantastiske, vidun-
derlige øjeblikke i mit liv findes de kun inde i mit hoved. 
For selvfølgelig har Oskar andet at lave end at se på mig.
 “Skal han ikke snart klippes?” hvisker Frederikke.
 Jeg tør ikke svare. Tænk, hvis han hørte, at vi taler om 
ham. Eller endnu værre: hvisker om ham. Og hvordan 
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kan hun overhovedet spørge om sådan noget? Oskars ud-
seende er perfekt. Faktisk er det mere end perfekt. Ube-
skriveligt, på en eller anden måde.
 Okay, jeg prøver alligevel: Han er ret høj, har kort, 
mørkt hår, almindelig af bygning. (hvad sagde jeg? Det 
lyder jo som en beskrivelse af en eftersøgt lommetyv nede 
i centret!) Med en mund så indbydende som … choko-
lade. Den lækreste mælkechokolade, man kan forestille 
sig. Og så er der øjnene. De er altså noget helt særligt. 
For det første er de grønne. Og ikke bare lidt grønne, 
men rigtig grønne og skinnende og strålende og fulde af 
… noget nærmest bedrøvet, noget hemmelighedsfuldt. 
Noget, man ikke kan nå. Lyder det mærkeligt? Okay, nu 
kommer der lige en sidste ting, som virkelig lyder un-
derligt: Når man ser på Oskar, føler man næsten, at man 
ser en blind person i øjnene. Ikke på en uhyggelig måde, 
men som om der er noget evigt fjernt i hans blik, der på 
en eller anden måde er umådeligt dragende. Som om han 
ser på mig ude fra en fjern galakse.
 “Jeg tror faktisk, han kigger på dig, Sara.”
 Jeg kunne have slået hende. Måske er det bare en joke, 
men nogle ting joker man bare ikke med. Sygdom, død, 
Oskar. Den slags. De er simpelt hen for vigtige.
 Da han forsvinder rundt om hjørnet, er jeg lige ved at 
foreslå, at vi følger efter. Men sådan noget gør man ikke 
i ottende.
 Og på den måde er alt ved det gamle. Næsten da. For 
et øjeblik senere minder Frederikke mig om, at vi får en 
ny pige i klassen i morgen. Jeg nikker og føler mig en 
anelse opløftet. Fordi Frederikke måske tager fejl, og der 

således er en mikroskopisk chance for, at det ikke er en 
pige, men en fyr, og en endnu mindre end mikroskopisk 
chance for, at han er lækrere end Oskar.
 Men også fordi … så sker der da endelig noget. Et eller 
andet ud over det sædvanlige. Noget nyt.
 Det ringer ind. Sidste time. Dagen er ved at være gået. 
Endnu en skoledag, der gjorde sig ihærdige anstrengelser 
for at ligne alle de andre.

Men jeg sagde det jo. Mit liv er verdens mest almindelige 
liv.
 Måske bortset fra én lille ting. Noget, jeg ikke engang 
har fortalt Frederikke om. Jeg tror ikke, hun vil grine ad 
mig, men hun vil nok undre sig. Jeg kan næsten høre 
samtalen for mig:
 “Shit, hvad er det, du har gang i, Sara?” ville hun sige.
 “Ikke noget. Det er bare noget, jeg altid …” ville jeg 
prøve at svare og så gå i stå.
 Men den her samtale kommer aldrig til at finde sted. 
Det skal jeg nok sørge for. For jeg har brug for bare én 
ting, der er min egen.
 Min helt, helt egen.
 Eller rettere to.
 For når jeg kalder på dæmonerne, kommer der altid to.
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F A R v E L  T i L  D æ M o n E R n E

For at tilkalde dæmonerne skal jeg slukke alt lyset på mit 
værelse.
 Vi bor i et gammelt hus på tre etager, der grænser op 
til skoven, og hele året dufter der af træer og blade og 
fugtig skovbund inde i huset. Jeg lægger ikke mærke til 
det mere, men det er altid det første, Frederikke siger, når 
hun besøger mig.
 Jeg har værelse nede i kælderen. Et lille, hyggeligt væ-
relse med lavt til loftet og små vinduer, så jeg kan se ud i 
skoven. Når jeg ikke kan sove, sidder jeg tit og stirrer ud 
mellem træerne. Nogle gange forestiller jeg mig, at træ-
erne er levende. At bladene er øjne, at grenene er lange, 
uhyggelige fangarme, der kan række ud og gribe fat i de 
mennesker, der vover sig ud i skoven. Men de fleste dage 
er træerne nu bare … træer.
 Jonathan kommer brasende ind og spørger, om jeg har 
set hans fodbold.
 “Hvad tror du selv?” spørger jeg og ved godt, jeg lyder 
urimelig sur.
 “Men har du?”

 “Not!”
 “Okay.” Han går.
 Jonathan er næsten aldrig nede på mit værelse. Det er 
ikke, fordi han ikke må (sådan en storesøster er jeg ikke), 
men jeg tror ikke, han tør. Han har vist endda indrøm-
met det engang. At det er, som om lydene fra skoven hø-
res tydeligere hernede. Jonathan er også kun otte. Han er 
meget sød, men han er også bare så … lillebroragtig. Han 
forstår ingenting. Og så kan han ikke få ind i hovedet, at 
jeg synes, fodbold er sådan cirka det kedeligste i verden.
 Jeg kan høre mor gå rundt oppe i stuen. Gulvene knir-
ker, men jeg synes ikke, det er uhyggeligt, for jeg har væn-
net mig til det. Frederikke siger, hun får kuldegysninger 
af de lyde. De minder hende om … hvad er det, hun 
plejer at sige? Spøgelsesskridt. Så griner vi. Mest mig.
 Men jeg kan da godt se, hvad hun mener. Selvfølgelig 
er vores hus ikke helt normalt på den måde. Det er klart 
mere uhyggeligt end for eksempel den lejlighed, Frede-
rikke bor i sammen med sin mor og far. Der er hverken 
skov eller knirkende lyde. Der er bare hvidt og kedeligt.
 Jeg prøver at tage mig sammen til at få lavet lektier og 
lægger mig på sengen med min danskbog, men det er, 
som om ordene nægter at give mening for mig. Som om 
de ikke hænger sammen, men bare er små, døde insekter 
smattet ud over papiret. Jeg tror, det er, når jeg har det 
sådan, at mor mener, jeg lider af koncentrationsbesvær. 
Det går hun meget op i for tiden, vistnok fordi hun har 
læst et eller andet sted, at det tit rammer piger i min 
alder.
 “Jeg forstår det godt, Sara. Der er jo så meget andet i 



16 17

verden, der er mere spændende. Men derfor skal du altså 
lave dine ting til skolen alligevel.”
 Jeg kan stadig høre hendes stemme, fra dengang vi 
kørte hjem fra skole-hjem-samtalen lige før jul. Og jeg 
kan huske den lille antydning af desperation i hendes 
tonefald ved tanken om, at jeg ikke ville klare mig godt 
i skolen. Årets første snefnug dansede foran bilens lygter 
og fik mig til at tænke på kokoskager henne fra bageren.
 “Så må du spørge Frederikke, om hun vil hjælpe. Eller 
Majse.”
 Majse. Det sagde hun. Og selvom det nok havde været 
en god måde at dreje samtalen i en ny retning på, næn-
nede jeg ikke at minde hende om, at Majse havde skiftet 
skole for længst. Det ville have slået mor helt ud. Det ved 
jeg. Det ville have fået hende til at føle sig som verdens 
dårligste mor, der ikke fulgte ordentligt med i sin datters 
liv. Da jeg fortalte Frederikke det, grinede hun og sagde, 
at det jo bare viste, at Majse var gjort af et helt særligt 
stof: selv når hun var gået ud for længst, var det stadig, 
som om hun var her.
 Jeg opgiver at lave lektier og lægger bogen tilbage i 
tasken.
 Jeg ruller om på ryggen og lukker øjnene. Jeg vil tænke 
på Oskar. Jeg vil mærke suget nede i mellemgulvet, når 
jeg ser ham for mig. Jeg har aldrig haft en kæreste. Ikke 
en rigtig kæreste, kun sådan nogle for sjov-kærester, da 
jeg var lille. Jeg har kysset med to drenge, begge gange ret 
kikset.
 Værst var det med Robert fra parallelklassen til skole-
festen sidste år. Det var faktisk direkte klamt, og jeg fatter 

stadig ikke, hvorfor jeg lod ham gøre det. Jeg kunne slet 
ikke lide ham, og da han stak sin lange, ulækre tunge ind 
i min mund, havde jeg en følelse af, at han var en spooky 
alien fra en eller anden skodplanet, der havde kastet sig 
over mig. Så var det lidt bedre med Simon engang på vej 
hjem fra håndbold. Simon er en af Frederikkes storebrors 
venner, og selvom han ikke ligefrem er lækker, ser han 
faktisk meget sød ud. Frederikke var vist endda lidt vild 
med ham, og jeg har aldrig fortalt hende, hvad der skete. 
Jeg tror, det ville gøre hende ked af det. Da Simon flyt-
tede til en anden by med sin mor sidste sommer, virkede 
hun nu temmelig ligeglad. På det tidspunkt var Oskar 
kommet ind i billedet, og siden har alt drejet sig om ham.
 Oskar, Oskar, Oskar.
 Det er som en sygdom, der er gået i blodet på os. En 
virus.
 Måske skulle jeg gå til lægen?
 Jeg kan næsten se ham for mig – lægen altså:
 “Tag det roligt, Sara. Sørg for at få en masse frisk luft, 
drik rigeligt med vand, og prøv at slå ham ud af hovedet.”
 Yeah, right!

“Jeg går i seng nu. Godnat.” Jeg stikker hovedet ind i 
stuen.
 Mor nikker ovre fra fjernsynet og mumler “sov godt”.
 Min mor plejer ellers aldrig at se fjernsyn. Hun læser 
krimier og hører gammel musik. Jeg er ikke sikker, men 
jeg har en fornemmelse af, at det med krimierne startede, 
da far rejste. Jeg har aldrig spurgt. Da jeg fortalte Frede-
rikke om min fornemmelse, havde hun selvfølgelig straks 
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en forklaring i ærmet: “Det er jo, fordi det er et myste-
rium for hende, hvorfor han rejste,” sagde hun. “Det med 
din far er en gåde, hun ikke kan løse, og derfor opsøger 
hun de mysterier, hun rent faktisk kan finde en løsning 
på. For ikke at blive helt bims. Er det ikke logisk nok?”
 Jeg sagde ikke noget. Tit er det jo det bedste svar.
 Men mor og mig taler sjældent om far. Mor bliver i 
dårligt humør af det, selvom hun hårdnakket påstår, at 
hun ikke savner ham. Men nogle dage – faktisk især de 
dage, hvor han ikke bliver nævnt overhovedet – er det, 
som om han fylder hele huset alligevel. Jeg har aldrig talt 
med Jonathan om det. Han er for lille. Men jeg kan se på 
ham, at han har det på samme måde.
 Det er nok mest, når jeg savner far, at jeg lægger sen-
getæppet hen over mit skrivebord, slukker alt lyset (und-
tagen den lille lampe, jeg engang fik af ham) og kravler 
ind under bordet.
 Det gør jeg også nu.
 Der er næsten helt mørkt. Det eneste lys er det svage 
skær fra fars lampe, der trænger gennem det grønne sen-
getæppe. Mit værelse forsvinder og bliver erstattet af et 
andet. En verden af grønt.
 Jeg kalder det Drømmeværelset.
 For lige netop her er det, som om det ikke betyder 
noget, om jeg sover eller er vågen.
 Dæmonerne er ligeglade.
 Jeg kalder på dem ved at hviske. Kun hviske.
 “Ran og Nergal,” kalder jeg. “Er I der?”
 Nogle gange virker det ikke. Andre gange – som nu i 
aften – skal jeg sidde længe og vente i det grønne mørke.

 “Ran og Nergal,” hvisker jeg igen. “Kan I høre mig?”
 Det lyder sikkert lidt uhyggeligt, og det er det på en 
måde også. Men jeg har jo prøvet det så mange gange. 
Jeg er vant til at sidde alene i Drømmeværelset og kalde 
på dæmonerne. Lytte til de fjerne lyde fra skoven. Høre 
min egen vejrtrækning og lydene fra blæsten, der får taget 
og væggene til at knirke. Jeg taler med dæmonerne om alt 
muligt. Mine hemmeligheder. De ting, der optager mig 
eller går mig på. Jeg spørger dem også nogle gange om 
hjælp. Engang bad jeg dem om at få Oskar til at blive vild 
med mig. Bare lidt vild med mig. Jeg ved godt, det lyder 
langt ude, men det gjorde jeg altså. Behøver jeg fortælle, 
at det ikke virkede?
 “Ran og Nergal. Er I der?”
 Nogle gange opgiver jeg. Hvis der ikke sker noget, og 
jeg skal tidligt op dagen efter, kan jeg jo ikke sidde og 
vente på dem hele natten. Men de fleste gange venter jeg. 
Også i aften.
 “Ran og Nergal …”
 Jeg ved godt, det er nogle åndssvage navne. Men faktisk 
er det ikke særlig nemt at give dæmoner navne, skulle jeg 
hilse og sige. Og da Ran og Nergal var de første, der faldt 
mig ind, har jeg valgt at holde fast i dem. Det eneste, der 
ærgrer mig lidt med de navne, er, at man ikke kan høre, 
at Ran er en hun, og Nergal en han. Eller kan man? Jeg er 
efterhånden kommet i tvivl, og måske kan det også være 
lige meget. Dæmonerne er jo for pokker min opfindelse, 
og så vil jeg selv bestemme over dem. Lyder det ikke me-
get rimeligt? Helt ærligt? Jeg mener, det er mig, der har 
tilbragt aften efter aften med møjsommeligt at skrive alt 
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det, som jeg ved om dem, ned i en gammel notesbog. Her 
står alt om dæmonernes liv. Hvor de kommer fra. Deres 
verden. Deres familieforhold. Deres liv. Dæmonernes Rige, 
kalder jeg bogen.
 “Sara?”
 Det er Ran. Jeg kan kende hendes hvisken.
 “Sara, er det dig?”
 Jeg indrømmer, at jeg altid bliver lidt bange, når dæ-
monerne svarer mig. Lidt spooky er det jo. Men på en 
måde er de også mine venner. Hvis man altså kan kalde 
to hviskende dæmonstemmer for sine venner.
 “Er Nergal der også?” spørger jeg dumt, for selvfølgelig 
er Nergal der også. Det er han altid.
 “Hej, Sara.” Nergals stemme er noget dybere. Men 
samtidig næsten hvislende. Som en slange.
 “Jeg ville bare høre jeres stemmer.”
 “Er der noget galt, Sara?” Ran lyder en anelse bekym-
ret. “Du lyder så trist.”
 “Nej. Ikke rigtig. Men nogle dage …”
 “Hvad?” afbryder hun.
 “Må jeg spørge jer om noget?”
 “Ja,” siger de i kor.
 “Hvordan har I det med, at jeg kalder på jer mere og 
mere?”
 “Hvad mener du, Sara?” Rans stemme er blid og for-
stående.
 “Altså, det er jo ikke helt normalt, at almindelige men-
neskepiger kan tale med dæmoner, vel? Eller tager jeg fejl? 
Kender I andre mennesker?”
 “Nej, kun dig, Sara.”

 “Hvorfor lige mig?”
 “Fordi du kalder på os.”
 Der opstår en pause. Det gør der tit, når jeg taler med 
dæmonerne. For selvom jeg godt kan lide dem, er det 
ikke altid, jeg lige ved, hvad jeg skal sige.
 “Er der noget i vejen, Sara? Du er så alvorlig i dag.” Det 
er næsten kun Ran, der siger noget.
 “Jeg tænker bare på, om det er … rigtigt, det med jer.”
 “Det kommer sandelig an på, hvad du mener med rig-
tigt.” Nergal blander sig og lyder lidt fornærmet. “Er vi 
ikke rigtige for dig længere, Sara?”
 “Måske skulle vi sige, at jeg stopper med det. Jeg vil 
jo bare gerne være så normal som mulig. Og det er ikke 
normalt at tale med dæmoner.”
 “Det er helt op til dig, Sara.” Ran er ikke vred.
 “Skal vi sige, det her er sidste gang?”
 Jeg spørger vist mest mig selv. Det er også mig selv, der 
svarer:
 “Det synes jeg, vi skal. Jeg går ud og tænder lyset nu.”
 “Men, Sara …” Ran lyder lidt trist.
 “Ja?”
 “Du kan altid komme til os, hvis du har brug for hjælp. 
Det ved du.”
 “Tak, Ran. Og tak, Nergal. Godnat. Og farvel.”

Da jeg kravler ud og tænder lyset i værelset, er jeg lidt ør 
i hovedet. Det er jeg tit, når jeg har talt med dæmonerne. 
Men i aften sejler det hele langt mere, end det plejer. Må-
ske fordi jeg sagde, jeg ikke ville kalde på dem mere. For 
på en måde var det jo en afsked. Et farvel til dæmonerne. 
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Og afskeder er altid svære. Eller måske skyldes det noget 
helt andet? Jeg går ud og børster tænder, stadig svimmel 
og utilpas. Da jeg trækker dynen op over mig og stirrer ud 
i mørket, ved jeg pludselig, hvorfor jeg har det dårligere 
end de andre gange.
 Fordi jeg ikke talte sandt.
 Jeg løj.
 For selvfølgelig vil jeg kalde på dæmonerne igen.
 Spørgsmålet er bare hvornår.

3

K R i g

Der er mange måder at starte i en ny klasse på. Og jeg 
mener virkelig starte, altså lige fra det øjeblik, man træder 
ind i klassen den allerførste gang. Det er jo bare et lille 
skridt ind gennem døren, men folk, der har prøvet det 
(Frederikke for eksempel, da hun skiftede skole for tre 
år siden), kalder det det sværeste skridt i deres liv. Alle 
i klassen stirrer. Nysgerrigt. Vurderende. Analyserende. 
Blikkene synes at sige: “Hvem er nu det, der skal starte 
her i min klasse? Hvem er nu det, der tillader sig at træde 
ind i det her henrivende klasselokale og forstyrre mit fan-
tastiske liv?”
 De fleste gange, vi har fået en ny i klassen, står vedkom-
mende bare og kigger ned i jorden. Som om han eller hun 
afsøger gulvet foran sig for mulige skjulesteder. Som om 
den nye tigger linoleumsgulvet i klasselokalet om hjælp 
til at overvinde det her pinefulde øjeblik. Andre har mod 
til at løfte blikket en anelse – måske ligefrem hovedet – og 
se ud over klassen. Men de fleste ligner skræmte dyr, som 
de står der med bedende øjne, der siger: “Vil I ikke nok 
være søde ved mig? Please!”
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 Men ikke Regitze.
 Slet ikke.
 Slet, slet ikke!
 Da hun trådte ind i klassen, var det, som om alt var 
vendt på hovedet fra første øjeblik. Det var ikke hende, 
der var nervøs. Det var os. Det var ikke hende, der skulle 
bede om tilladelse til at være i klassen. Det var os. Til-
ladelse til at få lov til at opholde os i samme lokale som 
dette overnaturligt smukke væsen. Tilladelse til at ind-
ånde den samme luft.
 Ærlig talt er jeg ikke helt klar over, hvordan jeg skal 
beskrive hende. For allerede på forhånd ved jeg, at beskri-
velsen ikke vil være dækkende. Det vigtigste vil gå tabt. 
Som når man prøver at genfortælle en god oplevelse, og 
man til sidst ender med at give op og bare sige: “Man 
skulle nok have været der.”
 Men jeg prøver alligevel: Regitze er cirka et hoved hø-
jere end de andre piger i klassen (to hoveder højere end 
Lulu). Faktisk er hun også højere end de fleste drenge, og 
hendes hår er så lækkert og skinnende, at det ikke er til 
at fatte, at hun nogensinde laver andet end at sidde foran 
spejlet og rede det. Hun er slank uden at være tynd. Al-
lerede fra første blik ved man, at hun er et af den slags 
guddommelige væsener, der kan spise hvad som helst 
uden at tage på. Og alligevel er det ansigtet, der er det 
ganske særlige ved Regitze. På én og samme tid – og spørg 
mig ikke, hvordan det er muligt – udstråler det yndefuld 
skrøbelighed og et rovdyrs styrke. Karisma er nok det 
rigtige ord. Fra første færd gav Regitze helt ny betydning 
til udtrykket karisma. Og det har hun gjort lige siden.

 Jeg lyver ikke: Der var så stille i lokalet, at man kunne 
høre hele klassen trække vejret.
 Hold da op, hvor vi gloede. Og hold da op, hvor var 
Regitze bare cool.
 Det meste lå i øjnene. I det blik, hun betragtede os 
med. Og i den fjerlette, næsten svævende måde, hun gik 
ned til sin plads på. Hvor andre nye kantede sig vej ned 
gennem bordene som skræmte kaniner, gav Regitze sig 
alverdens tid. Hun holdt sin taske i hånden, og havde 
jakken over armen og et lille smil på læben, der kunne 
betyde hvad som helst. Jeg tog mod til mig og mødte 
hendes blik, da hun spadserede forbi. Men hun så lige 
igennem mig.
 “Ja …” mumlede Lille-John, der heller ikke var upåvir-
ket af situationen. “Nu, hvor vi har budt Regitze velkom-
men, er det vist tid til at gå videre. I må gerne arbejde 
sammen to og to.”
 Behøver jeg sige, at Frederikke og jeg ikke lavede noget 
overhovedet i den time … som i intet som helst overhove-
det – fordi vi var alt for optaget af at hviske om Regitze? 
Hvordan hun så ud. Hvilket tøj hun havde på. Hendes 
hår. Taske. Og alt sammen kunne det koges ned til én 
ting: Fra nu af ville intet være det samme i klassen. Det 
vidste vi bare. Der var kommet en ny tidsregning. Et “før 
Regitze” og et “efter Regitze”.

Frederikke har sin helt egen udgave af sagen: “Du kan jo 
ikke sammenligne hende med et almindeligt menneske, 
Sara,” siger hun i spisefrikvarteret et par dage efter, at 
Regitze er startet.
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 “Okay. Hvad skal jeg så sammenligne hende med? Et 
ualmindeligt menneske?”
 “Jamen hun er fra en anden planet. Det er jo helt ty-
deligt. En anden galakse.”
 “Nå, på den måde,” siger jeg. “Og rumskibet holder så 
parkeret oppe på taget?”
 “Det vil jeg gætte på.” Hun griner. “Og nu må du hel-
lere skynde dig at spørge, om hun giver en tur i rumski-
bet. Det er måske den eneste chance, du får.” Frederikke 
nikker i retning af Regitze, der er trådt ud ad døren og 
står roligt og afventende midt i skolegården.
 Igen kan vi ikke være andet end imponerede. For på 
samme måde, som der er flere måder at træde ind i en 
ny klasse på for første gang, er der normalt kun én måde 
for en ny at tilbringe de første dages frikvarterer på: med 
hovedet dybt begravet nede mellem skuldrene, så langt 
ovre i hjørnet som overhovedet muligt. Eller sagt på en 
anden måde: Hvor andre nye gør alt, hvad de kan for ikke 
at blive set, gør Regitze præcis det modsatte. Men det al-
lermest imponerende er, at det virker så naturligt. Som 
om det ikke er noget, hun tænker over. Hun gør det bare. 
Står midt i skolegården og venter på, at der skal danne 
sig en ring omkring hende. Hvilket er præcis, hvad der 
sker. Goth-Lulu, der altid har været en mester i at rende 
efter de mest populære på skolen som en logrende hun-
dehvalp, står selvfølgelig forrest og griner hysterisk, hver 
gang Regitze åbner munden. Lulus slæng gør det samme, 
blot mindre højt og lidt mindre hysterisk.
 Frederikke og jeg måber bare.
 Lyder jeg benovet? Måske ligefrem imponeret?

 Det er jeg nok også. Hvem ville ikke være det? Jeg 
mener: Tænk sig at starte på en helt ny skole og allerede 
efter den første uge blive hyldet som en dronning!
 Da Regitze kommer over til os, undrer det mig lidt. 
For lige siden hun trådte ind i klassen, har jeg haft en 
underlig fornemmelse af, at hun ikke kan lide mig. Jeg 
kan virkelig ikke forklare hvorfor. For hun har ikke sagt 
noget til mig eller gjort mig noget. Hun har netop ikke 
sagt noget. Ikke gjort noget. Og måske er det i virkelig-
heden der, hunden ligger begravet.
 “Hej, jeg hedder Regitze,” siger hun med et sukkersødt 
smil. “Vi har vist ikke hilst på hinanden.”
 “Sara,” mumler jeg uforståeligt.
 Frederikke har lidt større held, da hun udtaler sit navn. 
Det kan i det mindste høres.
 “Er det en god skole, den her?”
 “Den er okay,” siger Frederikke. “Hvilken skole gik du 
på før?”
 “En kostskole i USA. New York.”
 “New York?”
 Regitze nikker uimponeret, som om New York ikke 
var det mindste mere interessant end en tilfældig dansk 
lilleby. “Min far er amerikaner. Men en morgen for nogle 
måneder siden sagde min mor pludselig, at far var et fjols, 
og at vi flyttede tilbage til Danmark.”
 “Hold da op,” siger jeg og fortryder det straks.
 “Det var okay. Min bedste veninde Laura var også lige 
flyttet til L.A., hvor hun skulle starte som model hos et af 
de store bureauer, så det var fint nok at komme væk. Og 
min far er faktisk et fjols. Men det er min mor også.” Hun 
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smiler, og for første gang tænker jeg det, jeg vil komme 
til at tænke mange gange i fremtiden: Hvordan kan man 
have så perfekte tænder?
 “Hvorfor gik du på kostskole?” spørger Frederikke. 
“Det er jo sådan noget med at bo på skolen. Sove der og 
…”
 “Min fars idé. Han havde selv gået på skolen. Og hans 
far, altså min farfar, var rektor der for mange år siden. Vil 
I høre min mening om New York?”
 Jeg kan ikke afgøre, hvem af os hun ser på, men jeg 
bemærker, at vi nikker synkront, og at det ikke ligefrem 
ser begavet ud.
 “Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg faktisk, New York 
er temmelig overvurderet. USA er overvurderet. Selvføl-
gelig er det fedt, men det hele er også så … overfladisk. 
Så glat. Det hele handler om facade. Om at være så falsk 
som muligt. Forstår I, hvad jeg mener?”
 Igen dette synkron-nik, der nu er endnu mere tåbeligt, 
fordi vi lyver. For selvfølgelig aner vi ikke en brik om, 
hvad hun mener. Jeg gør i hvert fald ikke.
 “Så du er glad for at være kommet til Sommerslev?” 
spørger Frederikke forsigtigt.
 “Helt klart. Det er superhyggeligt.” Hun smiler på en 
måde, der måske er dybt ironisk.
 Det ringer ind, og da vi sammen går op til time, er det 
lige ved – lige ved – at være naturligt og afslappet, og jeg 
er lige ved – lige ved – at tænke, at vi måske kan blive 
veninder alle tre. Men så sker der pludselig noget, der 
vender det hele på hovedet.
 Er det bare mig, der har det sådan, at ting og situationer, 

der pludselig ændrer sig, er svære at beskrive? Fordi de 
simpelt hen er svære at få til at give mening. Som en 
glat ål (ikke at jeg nogensinde har rørt ved sådan en; jeg 
hader fisk) smutter de mellem fingrene, når man prøver 
at holde fast i dem.
 Nå, men i hvert fald starter det med, at vi går hen 
ad gangen, og Regitze viser os et billede af en fyr på sin 
iPhone.
 “Austin, hedder han. Austin Miller. Vi var kærester de 
sidste par måneder, jeg var derovre. Ham kommer jeg til 
at savne.”
 Jeg stirrer på billedet af en okay-pæn fyr, der står foran 
en rød sportsvogn i åbentstående sommerskjorte.
 “Austin vil gerne være skuespiller,” forklarer Regitze. 
“Og hans onkel arbejder i Hollywood, så han har gode 
chancer. Også når man tænker på hans udseende …” 
Hun smiler og venter tydeligvis på, vi skal sige, han er 
vildt lækker.
 Og det er vel også noget i den retning, jeg er på vej 
til at sige (selvom jeg egentlig ikke mener det), da hun 
kommer os i forkøbet ved at sige: “Det er nok mit eneste 
kritikpunkt ved den her skole. Fyrene er jo dødsyge!”
 Hun siger det, netop som vi passerer biblioteket, og 
Oskar træder ud. Han hører det ikke, men rent faktisk 
ser hun direkte på ham, da hun fortsætter: “Er det ikke 
rigtigt? Fyrene ligner jo bonderøve!”
 Og pludselig sker der noget inden i mig. Noget ufor-
klarligt. En lyst til at forsvare Oskar. En lyst til at forsvare 
Sommerslev. En lyst til at forsvare … mit liv.
 Jeg er ikke engang sikker på, hun hører, hvad jeg siger. 
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Hun hører i hvert fald ikke det hele. Og jeg er heller ikke 
sikker på, det er særlig gennemtænkt, da jeg kommer til 
at antyde, at der altså er fyre på skolen (hører du efter, 
Oskar?), der er mindst lige så lækre som Austin Powers 
på billedet.
 Og her sker det så.
 Lige præcis i det sekund, jeg har udtalt ordene.
 Jeg får en fjende.
 En vaskeægte fjende. Sådan noget kan man mærke helt 
ind i knoglerne.
 “Skal du kritisere Austin?”
 “Hvad?”
 “Står du og sviner min kæreste til?”
 “Nej, det var da ikke …”
 “Men det er jo det, du gør!”
 “Hold nu op.”
 “Er det, fordi du går og savler over ham der?” Hun 
peger på Oskar, der er på vej ned ad gangen.
 Jeg går i stå. Der er stensikkert mindst hundrede ting, 
jeg kunne sige lige nu, men der kommer ikke ét ord ud 
af munden på mig. Jeg ser bare på hende. Ser, hvordan 
hendes øjne pludselig er så gennemborende, at det føles, 
som stak hun et spyd dybt ind i mit hjerte. Og måske er 
det netop de øjne, der gør mig så befippet, at jeg tager 
mig selv i at kaste desperate blikke i retning af Frederikke; 
blikke, der har samme funktion som nødraketter fra et 
skib i havsnød. Hjælp mig, siger de. Men der kommer 
ingen hjælp, kun giftig stilhed. Regitze træder et skridt 
frem. På intet tidspunkt slipper hun mig med blikket. 
Det føles, som om hun suger mig til sig. Som om hun 

blot har ventet på dette øjeblik til at finde en fjende i 
klassen. En, hun kan tvære ud. Jeg kan næsten selv høre, 
hvor langt ude det lyder. Men det er nøjagtigt sådan, jeg 
har det. Som offer for en voldsom magtdemonstration. 
Hvorfor skulle hun ellers stirre sådan på mig?
 “Tag det nu roligt,” prøver jeg at sige.
 Men Regitze drejer bare om på hælen og forsvinder hen 
mod klassen, mens Frederikke og jeg står og sunder os et 
øjeblik.
 “Bare rolig. Hun skal nok blive god igen,” siger Frede-
rikke, men jeg kan høre på hendes stemme, at hun tvivler.
 “Tror du?” spørger jeg dumt.
 “Helt sikkert. Det var da heller ikke noget at flippe 
sådan ud over.”
 Jeg nikker og vil så gerne tro hende. Jeg vil så ger-
ne kunne lægge den nagende følelse fra mig, som bare 
vokser og vokser for hvert sekund, der går. Følelsen af, 
at situationen er kommet til at handle om noget helt 
andet. Noget, jeg ikke helt ved, hvad er, men som gi-
ver mig associationer til en krig, en kold krig måske, 
men alligevel en krig mellem to ulige nationer. Det er 
USA og hele deres militærapparat, der har erklæret lille-
putnationen mig krig. Ikke underligt, at jeg føler mig 
svedig og utilpas, da vi træder ind i klassen. Og det er 
ikke nogen trøst, at meget af det sikkert kun er noget, 
der foregår inde i mit hoved, og at de fleste ikke lægger 
mærke til det.
 Min mor har tit sagt, at jeg spekulerer for meget. Jeg 
plejer at grine ad det, men den eftermiddag hjemme 
på værelset begynder jeg at forstå, at hun har ret. For 
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hvordan kan man påstå, at man er et nogenlunde normalt 
menneske, når man kan bruge en hel dag på at analysere 
en ordveksling af måske tredive sekunders varighed? Det 
giver jo ingen mening!

“Er der noget galt, Sara?” spørger mor under aftens- 
maden.
 Jeg ryster bare på hovedet, men føler mig på en ubeha-
gelig måde gennemskuet.
 Jonathan siger, han regner med at blive den nye Messi 
og komme på landsholdet.
 “Hvis du bliver Messi, kommer du nok på det argen-
tinske landshold,” driller mor.
 “Nej, for Messi er flyttet til Danmark og sidder lige 
her.” Jonathan siger det på en måde, han er alt for stor til. 
Det hader jeg. Og jeg hader, at mor ikke kan se, at han 
skaber sig, men spiller med på det og siger: “Det lyder 
godt. Jeg tror godt, det danske landshold kunne trænge 
til en Messi eller to.”
 “Må jeg gå fra bordet?”
 Jeg venter ikke på mors svar, men rejser mig bare, stiller 
tallerkenen på køkkenbordet og går.
 “Velbekomme,” siger mor.
 “Hvad?”
 “Nå, undskyld, jeg troede bare, du sagde tak for mad.” 
Hun ser på mig med det blik, jeg hader allermest: det 
bekymrede blik. Det blik, der først og fremmest siger, at 
jeg jo bare er en lille pige, og at hun er min bekymrede 
mor.

Er der noget galt? Spørgsmålet kværner rundt i hovedet 
på mig, da jeg ligger i sengen og vender og drejer mig. 
Jeg sætter mig op. Herfra kan jeg se ud i skoven. Den er 
helt sort. Som en verden af mørke.
 Er der noget galt? Jeg taler højt med mig selv, mens jeg 
stirrer ud i mørket.
 Der kommer ikke noget svar. Aldrig har der været så 
stille i huset før. Jeg kan næsten mærke, hvordan nat-
ten trækker vejret, som var den en levende organisme. Et 
menneske eller et dyr, der ligger og venter på mig.
 Er der noget galt?


