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Otteoghalvfems et halvt

Hvordan mon det er at have sin egen planet? Den slags 

ting gik Karl på elleve tit og spekulerede på, mens han 

legede nede i gården. Hvem skulle bo på den der planet? 

Hvordan skulle den se ud? Jo, der skulle være gratis 

biografer på gadehjørnerne, tænkte Karl. Og kælkebakker 

og dybe, mørke skove fulde af indianerstammer, der 

aldrig havde set hvide mennesker før. Og så skulle der 

være fodboldbaner for børn, der ikke var særligt gode 

til fodbold, sådan nogle som ham selv for eksempel. 

Der måtte også godt være en strand, så man kunne bade 

eller stå og kigge ud på horisonten og forestille sig, hvor 

den endte. Og måske sejlede der endda et hangarskib 

forbi langt ude på havet med helikoptere og kampfl y og 

varmesøgende missiler.

 Men der kom aldrig nogen og spurgte ham om det. 

Faktisk var det, som om de mennesker, der var i Karls 
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liv – det vil sige hans far og hans lillesøster Ida og hans 

mor, når hun en gang imellem besøgte dem – slet ikke 

spekulerede på den slags ting. 

 – Skyd nu for helvede, råbte en stemme. Det var 

Lennart. – Hvorfor står du bare der og glor på bolden? 

 Karl vendte sig ikke om. I stedet luntede han hen til 

fodbolden og gav den et ordentligt los. Troede han. I 

virkeligheden blev det til et temmelig forkølet skud, sådan 

et, hvor bolden bare triller sløvt gennem græsset, som 

om den har alverdens tid. Bolden standsede for fødderne 

af Lennart, der selvfølgelig brølede af grin. – Hvordan 

kan det overhovedet lade sig gøre at være så elendig til 

fodbold? råbte han. – Du er jo sygt dårlig!

 Karl sagde ikke noget. Egentlig ville han helst bare 

undgå Lennart, men i løbet af de fire dage han havde boet 

i den nye lejlighed, havde han allerede forstået, at det var 

umuligt. Lennart var overalt! 

 Karl havde ikke fortalt sin far om Lennart. Det ville 

ikke nytte noget, vidste Karl. Far ville ikke forstå en brik 

af det hele. Desuden var det, som om de eneste ord, der 

kom ud af hans mund for tiden, handlede om, at den nye 

lejlighed var ‘helt kanon’ og den nye gård ‘dødhamrende 

charmerende’.

 – Okay, Messi, sagde Lennart. – Det var bare 

8



opvarmningen, nu starter Champions League-finalen. Er 

du klar? 

 Lennart tog et hurtigt træk frem mod Karl og hamrede 

til bolden, alt hvad han kunne. Og det sagde ikke så lidt, 

opdagede Karl, mens han sprang for livet for at undgå at 

få den stenhårde læderkugle i maven. 

 – Mål, råbte Lennart. – Så du det? Lige i krydset! 

 Karl vendte sig bare om. Der var ingen net i målene,  

og nu lå bolden helt nede i den anden ende af gården. 

 – Fis nu ned efter den bold, så vi kan komme videre. 

 Og det var egentlig okay, tænkte Karl. For på den måde 

ville der gå flere minutter, inden kampen kunne fortsætte. 

Minutter, hvor Karl kunne føle sig nogenlunde sikker på 

ikke at blive skudt i smadder af Lennarts kanonkugler. 

 Lennart råbte, at han skulle skynde sig, men Karl tog 

sig god tid. 

 Det var eftermiddag. En af den slags eftermiddage 

midt i sommerferien, der føltes, som om den ville vare 

i hundrede år. Bolden lå midt i sandkassen. Og den var 

ikke alene, opdagede Karl. For ved siden af den sad en 

dreng og legede med nogle underlige figurer. Ham havde 

Karl ikke set før. Og han skulle ellers nok mene, at han 

ville have lagt mærke til drengen, hvis han havde set ham 

før, for han så mildt sagt underlig ud med sit tjavsede, 
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sorte hår, sine store bedrøvede øjne og sin spinkle, let 

krumbøjede krop. Hvor  gammel var han mon? tænkte 

Karl og gættede på ti. Ja, det passede nok meget godt. 

Lidt yngre end Karl og mindst et par år yngre end 

Lennart.

 – Hvad laver du? spurgte Karl.

 Drengen fi k først øje på ham nu. – Udkæmper en 

intergalaktisk krig, sagde han så. 

 – Okay, sagde Karl. – Hvad er det?

 Drengen nåede ikke at svare, for i det samme kom 

Lennart svævende – fl yvende – gennem luften og hamrede 

sine kæmpestore fødder direkte ned på den intergalaktiske 

slagmark, så fi gurerne fl øj ud til alle sider.

 – Så du det, rumdreng? sagde Lennart grinende. – Så 

kan du lære at holde dig væk fra min gård! 

 Drengen mumlede noget, Karl ikke kunne høre, mens 

han fi nkæmmede sandet for fi gurer og lagde dem alle 

sammen ned i en lille æske, han havde med. 

 Lennart rettede igen sin opmærksomhed mod bolden. 

Han sparkede den ud på græsset og begyndte at drible 

rundt med den. – Prøv at tage den fra mig, Messi, råbte 

han. – Jeg lover at gøre mig dårlig.

 Men Karl så bare på drengen. – Hvad hedder du 

egentlig? spurgte han.
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 Drengen sagde ikke noget. 

 – Er du også lige fl yttet ind?

 – Det kan man ikke sige, lød svaret. – Jeg har boet her 

i næsten hundrede år.

 – Hvad? måbede Karl og kunne ikke lade være med at 

grine.

 – Otteoghalvfems et halvt, for nu at være helt præcis. 

 – Otteoghalvfems et … 

 – Ja, afbrød drengen. – Otteoghalvfems og et halvt år, 

hvis altså man regner i menneskeår. 

 Så tog den underlige dreng æsken under armen og 

forsvandt ind i opgangen ved siden af.



Mars-hotdogs og galaksechips

Karl stod i sandkassen og hørte Lennart råbe. Noget om, 

at han skulle få fi ngeren ud og komme hen og forsøge at 

tage bolden fra ham. Men Karl havde fået øje på noget. 

Det lå nede i sandkassen og glimtede. Måske er der en, 

der har tabt en femmer? tænkte han og bøjede sig ned. 

Nej, det var en fi gur. En af de fi gurer, den underlige dreng 

havde siddet og leget med for lidt siden. Han måtte have 

glemt den. Figuren forestillede en kriger til hest. Men det 

var ikke en hvilken som helst hest. Det var en hest med to 

hoveder, et i hver ende. Underligt, tænkte Karl. Hvordan 

skal den hest nogensinde fi nde ud af, hvad der er frem 

og tilbage? Han blev revet ud af sine tanker, da Lennart 

råbte:

 – Nu kommer du herned, makker! Den står et-nul til 

mig.

 Lennart stod midt i gården og blærede sig med, hvor 
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god han var til at jonglere med bolden. – Kan du gøre 

det her? 

 I det samme trådte en pige ud af en dør og gik hen 

til Lennart. – Mor siger, vi skal spise om lidt, sagde 

hun og fi k øje på Karl. Hun standsede op og stod lidt og 

studerede ham. 

 Karl så ned i jorden. Forsigtigt løftede han blikket. Han 
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kunne ikke lade være. Hvordan skulle han kunne det, når 

hun var den smukkeste pige, han nogensinde havde set? 

Langt, sort hår. Smilehuller, selv når hun ikke smilede. 

Og øjne, der lignede diamanter og var grønne som 

græsset. Det sidste var Karl slet ikke sikker på. Det var 

mere noget, han forestillede sig. Men smuk var hun, det 

var han sikker på. Og én ting mere: Han var stensikker 

på, at hun var Lennarts lillesøster. 

 – Hvad står du der og glor efter? råbte Lennart.

 – Ikke noget, sagde Karl og stak fi guren i lommen.

 – Kommer du eller hvad?

 – Jeg skal lige noget. Karl sendte pigen et sidste blik, 

inden han gik hen til døren til bagtrappen. Han måtte 

hellere komme op. Far undrede sig nok over, hvad han 

lavede hernede. Hele vejen op ad trappen tænkte Karl 

på pigen i gården. Lennarts lillesøster. Han tænkte på 

smilehullerne og de grønne øjne. Diamantøjnene. Men 

da han trådte ind i lejligheden, fi k han helt andre ting at 

tænke på. 

 – Vær stille! sagde hans far og holdt en fi nger op for 

munden.

 – Hvad er der?

 – Jeg skal høre det her. 

 Karl undrede sig. Hans far plejede ikke at gå og tysse 
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på ham. Han plejede heller ikke at sidde på kanten af 

sofabordet med hovedet helt oppe i fjernsynet. Og han 

plejede slet ikke at skrue så højt op for lyden, at den 

tordnede ud i stuen. 

 – Det er noget om kometen, råbte far.

 – Kometen? sagde Karl. – Hvad for en komet?

 – Følger du ikke med? Traveller selvfølgelig. Den 

kommer på fredag.

 – Er det noget i fjernsynet? Jeg skal også se Disney 

Sjov på fredag. 

 – Shh!

 Karl sukkede. Han var lige ved at blive sur. Hvorfor var 

det kun far, der måtte sige noget? Det var altså for strengt! 

 Pludselig slukkede hans far fjernsynet og rejste sig op. 

Han gik hen til vinduet og kiggede ud. Op i luften. Sådan 

gik der et langt øjeblik. 

 – Er det ikke fantastisk? sagde hans far endelig.

 – Hvad? Karl gik hen til ham og kiggede ud ad vinduet. 

– Hvad er det, du står og kigger på?

 – Tænk sig, Karl. På fredag kommer den. Kometen 

Traveller. 

 – Den har jeg altså ikke hørt om.

 – Nej, men på fredag skal du se den. De siger, man kan 

se den med det blotte øje. Som en stor, svævende slange 
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af ild vil den passere Jorden for første gang i 112 år. Hvad 

siger du så, Karl? 112 år. Stik lige den!

 – Hvad er en komet egentlig?

 – En komet er et himmellegeme, som stammer fra de 

yderste dele af solsystemet. 

 – Og hvad skal den?

 – Det ved jeg altså ikke, Karl. Står der kometekspert 

i panden på mig? Men den svæver rundt derude i 

solsystemet, og pludselig kommer den forbi og hilser på 

os. Måske femten millioner kilometer væk. Er det ikke 

vildt?

 Karl trak på skuldrene. Men han kunne ikke lade være 

med at smile. Det var længe siden, han havde set sin far  

så glad. 

 – Og nu kommer den endelig. Er vi ikke bare 

svineheldige?

 – Jo, mumlede Karl.

 – Og derfor skal vi holde en fest.

 – Øh, en fest? 

 – Ja da. Vi holder en kometfest. Nede i gården. Hvad 

siger du så? Er det ikke en god idé? 

 – Det ved jeg ikke, sagde Karl.

 – Jo da. Med stjernestøvsodavand, Mars-hotdogs og 

galaksechips. Kunne det ikke være alle tiders? 
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 Karl havde mest lyst til at sukke højt. Mars-hotdogs. 

Helt ærligt! Det her var altså for langt ude. Men han ville 

heller ikke gøre sin far ked af det, så han nikkede bare 

og skyndte sig ind på værelset. Han lagde sig på sengen 

og prøvede at se pigen i gården for sig. Smilehullerne. 

Det gnistrende, sorte hår. Hvad mon hun hed? Men da 

han lukkede øjnene, var det noget helt andet, han så: En 

svævende slange af ild, der susede direkte ned imod ham 

med en lyd, der blev højere og højere og højere ... 


