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Hvis I læser dette, så er det lykkedes for mig. Godt. 

Endelig har jeg gjort noget rigtigt.

  Jeg har tænkt på det i hundrede år, så I skal ikke 

tro, det bare var noget, jeg pludselig fandt på. Det 

eneste, der har holdt mig tilbage, er, at jeg er sådan en 

kylling. Men jeg vidste alligevel godt, at jeg kunne 

gøre det. Det er ikke så svært, ikke når man først er 

kommet så langt ud. Og tro mig, det er jeg nu.

  Jeg kan ikke skrive så meget mere. Ikke til jer i 

hvert fald. Vil I overhovedet forstå det?

  Jeg vil forklare jer, hvorfor jeg har gjort det. Alle 

skal vide det.

  Nogle gange ser man alting klarere i mørket. 

Derfor ved jeg nu, at:

  a) Mobbere er nogle idioter.

  b) Familier skal være der, når man har brug for 

dem.

  c) Jeg er svag. Jeg fortjener det.

  Jeg håber, det vil være hurtigt overstået. Jeg håber, 

det er ligesom at sove – bare uden dumme drømme.

  Jeg håber, I vil finde hende og fortælle hende, hvad 

jeg har gjort.

  X
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Kez Walker: OMG. Nogle mennesker er åbenbart lige

glade med, hvordan de ser ud. Selv uden for skolen …

 5 timer siden

 Synes godt om   Kommenter   Del

Lois: ??

Kez: LOL. Vi så GRISLING i dag … stakkels os. Fik 

sgu helt ondt i øjnene

Marnie: Hvem? Ah. Jeg forstår – LOL. Ja vi så hende

Kez: Hendes hår! Wow. Vasker hun det?

Lois: ;o)

Marnie: Kez du er for sjov!

Kez: Helt ærligt hun er sådan en lille gris – tjek 

hendes sko! Genbrug?

Marnie: Helt klart genbrug! Hun klæder sig som en 

idiot

Kez: Hun har brug for hjælp med det udseende

Kez: Hun har i det hele taget brug for hjælp

Hannah: Stop nu. Jess er okay.

Marnie: Hvordan vidste du hun talte om Jess?

Kez: Lol! Hvor mange andre Grislinger kender du?

Hannah: Jeg siger bare, hun er okay

Kez: Ja – selvfølgelig siger du det. Du er hendes lille 

ven



Marnie: Griner

Kez: Lige meget – hun irriterer mig. Hun skal 

fandeme få en lærestreg.

Lois: Seriøst? Hvornår

Kez: Snart …
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Jeg har ikke brug for et vækkeur mere. Det er ret hel-

digt, for Hollie spildte juice udover mit gamle ur med 

alfer og glimmer. Nu har den digitale skærm fået en 

mørk, sløret plet, ligesom et blåt mærke. Lige meget 

hvor mange gange jeg gnider på den med vådservi-

etter, føles den stadig klistret. Alligevel vil jeg ikke 

smide uret væk. Far købte det til mig for fire år siden. 

Hans fingeraftryk må stadig være på plastikken. En 

del af ham er på en måde stadig hos mig – selvom uret 

er i stykker. Det står ved siden af min seng og blinker 

med sin ødelagte tid som et fyrtårn i tåge.

Jeg har ikke brug for et vækkeur mere, for jeg har 

min egen måde at vågne på – en lammende, uudhol-

delig kvalme. Det er det samme hver morgen. Mine 

øjenlåg går op, og derefter registrerer min krop, hvor 

jeg er. Min mave kører rundt, mine ben føles som gelé, 
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og min hals begynder at snøre sig sammen. Hver del 

af mig, hver eneste fiber, nerve og muskel kæmper 

imod skrækken ved tanken om, at jeg skal igennem 

endnu en dag.

Og i dag er ikke anderledes.

Jeg svinger mine ben ud af sengen, store klumper af 

kød, der blævrer, når jeg bevæger mig. Jeg hader den 

måde, de dirrer. Jeg hader deres udseende – som kyl-

lingekød pumpet med fedt, de er lige ved at briste. Jeg 

trækker min T-shirt ned og forsøger at skjule dellen, der 

kigger frem over mine trusser, og prøver at slappe af.

Værelset roder, det irriterer mig. Hollie rydder aldrig 

ordentligt op; hun efterlader sig kaos overalt – dukker, 

bøger, plastikmonstre med sære ansigter. Jeg bliver 

nødt til at gå forsigtigt for ikke at træde på noget. Jeg 

sparker til en troldefigur, så den flyver gennem værel-

set og ramler ind mod reolen. Den lander på hovedet 

og stirrer på mig med sine små, stikkende øjne.

“Fuck dig,” siger jeg. Den stirrer grinende tilbage.

Hollie sover i sin lille seng under vinduet, og som 

sædvanlig ligger hendes krop i de mest mærkværdige 

stillinger – hendes ene ben hænger ned fra madras-

sen, og hendes arme er bøjet op bag hovedet. Hun 

ser mærkelig ud. Hendes mund er åben, og nogle 

hårtotter klæber mod ansigtet i fugtige striber. Det 

ene øje er halvt åbent. Jeg spekulerer på, hvad hun 

mon drømmer.
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“Hollie.” Jeg rusker hende blidt og venter, mens 

hun stønner og derefter ruller sig sammen til en kugle. 

“Kom nu, din sovetryne. Skole.”

“Neeeeej. Ti minutter mere.” Hun trækker dynen 

op over sig og sparker ud efter mig samtidig.

“Beklager, der er ikke tid til det der. Kom så, vaskes 

og i skoleuniform.”

Jeg ser mig omkring, men mor har ikke lagt nyt 

frem. Jeg tager den bunke tøj, som Hollie smed ved 

siden af sengen i går aftes. Jeg undersøger tøjet for 

snavs, det ser okay ud bortset fra en malerplet på 

hendes trøje, som jeg kradser af med neglen. Hendes 

strømpebukser virker så små, så jeg trækker i dem for 

at få dem til at blive længere. Det føles som en underlig 

øvelse.

“Der er et hul i min trøje,” siger Hollie, mens hun 

langsomt kommer op. “Jack sagde, det så dumt ud.”

“Sig til ham, at han selv ser dum ud.”

Hollie griner med sin manglende fortand, hendes 

lyse hår klæber stadig til ansigtet. “Du er sjov.”

Jeg tager hendes hånd og trækker hende med ud på 

badeværelset, forsøger at ignorere spejlbilledet, da jeg 

går forbi.

“Ja, jeg er sjov,” siger jeg.

Men ikke på den måde, hun mener.

*
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Jeg hælder de sidste Rice Krispies i vores skåle, da mor 

kommer ind ad døren. Det regner, og hendes hår er 

klasket sammen. Hendes ansigt er rødt og skinnende, 

og en dråbe regn hænger stadig fra spidsen af hendes 

næse. Hun skulle få sig en ny paraply. Jeg kan huske, 

at den sidste blev blæst i stykker på vej ned til centret. 

Hun kæmpede med den i evigheder, før hun bandende 

smed den i en hæk.

Gad vide, om den stadig ligger der?

“Er der mælk tilbage til mig?” siger mor. Hun 

ryster sin regnfrakke og smider sin taske i hjørnet af 

køkkenet. Hendes øjne er mørke og tunge, som om 

hun kunne stå op og sove. Jeg kan ikke holde ud at se 

på hende. Bekymringerne kommer væltende. Jeg kan 

knap nok huske, sidste gang hun smilede.

“Selvfølgelig,” siger jeg. Jeg havde håbet at få et lille 

glas mælk, men det gør ikke noget, hun har tydeligvis 

mere brug for det. Jeg tænder for elkedlen og ser mig 

om efter et rent krus. Vasken er helt fyldt med opvask. 

Jeg har ikke lyst til at stikke hånden ned i det slimede, 

kolde vand, som tallerkenerne fra i aftes svømmer 

rundt i. I stedet finder jeg en “I love England”-kop på 

brødkassen og smider en tepose i. Jeg får øje på den 

åbne pakke kiks, der ligger bag ved det gamle brød. Jeg 

tager den og skubber to digestives med chokolade ind 

i munden. De er bløde og søde mellem mine tænder. 
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Jeg opdager, at mor kigger på mig, hun kniber øjnene 

sammen i skuffelse.

“Det var en hel pakke i går,” siger hun.

Jeg vender mig væk, mit ansigt brænder.

“Er du meget træt, mor?” spørger Hollie, mens hun 

spiser Krispies af sin skål og stirrer på mor med store 

øjne.

“Ja,” siger mor. Hun synker ned på stolen overfor, 

som om hendes knogler er tunge. Hun sparker sine 

sko af og strækker fødderne ud. Hun har strømpebuk-

ser på, og tåspidserne er mørke og våde. Hun sukker. 

“Det var nogle hårde timer.”

Mor smutter normalt, lige efter vi er gået i seng. De 

fleste nætter er hun tilbage igen efter et par timer, men 

i den her uge har hun arbejdet på dobbeltskift, fordi en 

af hendes rengøringskollegaer er sygemeldt. Telefon-

nummeret til hendes arbejde hænger på køleskabet, 

hvis der skulle ske noget. Jeg kan ikke fortælle hende, 

at tanken om, at noget faktisk skulle gå galt, fylder mig 

med skræk og rædsel. Telefonnummeret og de der ord 

“hvis der skulle ske noget” forstærker kun følelserne.

“Hvorfor sover du ikke, når vi gør?” spørger Hollie, 

mens hun forsigtigt slår på de små Krispies med sin 

ske for at få dem til at hoppe.

“Det ved du jo godt.” Hendes svar kommer kort og 

skarpt. “Jeg er nødt til at arbejde. Rengøring er det 

eneste, jeg kan få. Jeg sover, så snart I er gået. “
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Men det gør hun ikke. Jeg ved det, for jeg er før 

kommet hjem og har fundet hende foran compute-

ren – hun sidder og surfer og chatter. Når vi kommer 

hjem, er det som regel der, hun sidder. Hun kan ikke 

tale med mig, men tusinder af usynlige cyberfolk ved, 

hvad hun tænker. For mig er hun som en skattekiste, 

lukket og låst og stærkt bevogtet. Jeg ville ønske, jeg 

vidste, hvad det er, hun ikke kan sige.

Jeg giver hende te og sætter mig derefter med mine 

tørre Krispies. Jeg har ikke så mange som Hollie. Mest 

smulder fra bunden. Hollie er glad og spiser hurtigt, 

mælken drypper fra hendes hage. Det eneste, jeg kan 

høre, er hendes højlydte slubren, og uret, der tikker i 

værelset ved siden af.

“Hollie har brug for rent tøj. Du har ikke vasket,” 

siger jeg.

“Okay,” nikker hun.

“Har vi vaskepulver?”

Hendes ansigt falder sammen. “Jeg – åh, jeg ved det 

ikke. Måske. Måske ikke. Jeg bliver nødt til at tjekke 

det.” Hun gnider sine tindinger, masserer huden der.

“Det er bare fordi – du har ikke købt ind i hundrede 

år.”

Hun vender sig og ser endelig på mig, hendes øjne 

er så lyse som krystal. “Det er fordi, jeg ikke har nogen 

penge, Jessica.”

Hun siger ikke mere, men jeg kan alligevel høre 
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forsættelsen. Den hænger i luften mellem os, så 

håndgribelig, at jeg næsten kan række ud og røre ved 

den.

Hvis du ikke spiste så meget, Jess …

Hun bliver ved med at stirre på mig for at se, om jeg 

vover at udfordre hende, og selvfølgelig gør jeg ikke 

det. Det ved hun, jeg ikke gør.

Jeg har så mange ord i mit hoved, så mange ting, jeg 

gerne vil fortælle hende. Jeg vil gerne fortælle hende 

om alle de dårlige tanker, jeg holder skjult indeni. Jeg 

vil gerne forklare, hvor svært det er at være mig.

Men jeg ser igen på hendes trætte øjne, og min 

mund forbliver lukket.

Det bliver bare endnu en af de sædvanlige uger.

Hollie og jeg følges til skole. Det regner ikke mere, og 

solen forsøger at trænge ned gennem skyerne. Hollie 

løber i forvejen. Jeg råber, at hun skal undgå vandpyt-

ter. Jeg er ikke sikker på, at hendes sko er vandtætte. 

Jeg går forsigtigt, forsøger at undgå revnerne på for-

tovet. Jeg kan huske, at mor fortalte mig, at der ville 

komme krokodiller op gennem mellemrummene og 

snappe efter mine tæer. Virkelig skørt, hvorfor troede 

jeg dog på hende? Hvordan skulle de overhovedet 

være kommet derned? Og hvordan skulle de overleve 

nede under fliserne? Men selvom jeg nu er fjorten år, 

kan jeg stadig ikke lide at træde på revnerne – tænk 
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hvis der skulle ske noget, de samme ord igen. Jeg har 

det, som om der vil ske noget slemt, hvis jeg lader min 

fod betræde revnerne.

Måske i dag vil alting blive anderledes, hvis jeg kan 

undgå revnerne. Bare én dag, det er alt, jeg beder om.

Først hører jeg et skrig, og så ser jeg, at Hollie ligger 

fladt på jorden. Hun må være faldet. Hun banker i 

fliserne og skriger som en rasende baby. Hendes råb 

er høje og dramatiske, og jeg kan se, at folk på den 

anden side af gaden kigger på os med løftede bryn. En 

ældre dame med en stor indkøbspose står og stirrer på 

mig bare nogle meter væk. Hun ryster på hovedet og 

mumler noget, mens hun sukker. Da hun bevæger sig 

forbi mig, laver hun en underlig bevægelse til siden, 

som om hun er bange for at røre ved mig. Jeg sender 

hendes rynkede ansigt et vredt blik, inden jeg løber 

hen til min søster.

“Hollie, det er okay.” Jeg tager hende op i mine 

arme. Hun bliver så forskrækket, at hun slår ud efter 

mig og råber. Hun er blevet så stor nu. Jeg kæmper for 

at få hende op, men hun er for tung. Jeg hvisker hele 

tiden forpustet til hende, forsøger at berolige hende. Er 

bange for at trække for hårdt i hende. Endelig slapper 

hun af og lader mig holde om hende. Jeg ser hullet 

i hendes strømpebukser og blodet på hendes knæ. 

Hollies øjne følger mine. Hun går straks i panik.

“Jeg bløder. Jeg vil hjem. Jeg vil hjem til mor.”
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Jeg forestiller mig mors ansigt, hvis jeg kom hjem 

med Hollie nu.

“Mor har brug for at hvile, Hol – det er bare et lille 

sår, helt ærligt.” Jeg trykker forsigtigt på det med min 

finger. “Se her, det magiske støv klarer den. Jeg har 

masser af det her!”

Hollie klynker. “Det er ikke ligesom mor. Mor har 

meget mere magisk støv. Hendes virker bedre.”

Jeg kan mærke, at der står nogen omme bagved mig 

og kigger på os. Hvorfor er alle så mistænksomme? 

Det er ligesom blevet sådan på det sidste. Jeg føler mig 

dømt overalt, hvor jeg går. Jeg har ikke lyst til at være 

her, jeg kan føle sveden pible frem, og mine armhuler 

er fugtige. Jeg vil videre.

“Kom nu. Lad os komme hen på skolen. De har fine 

plastre der.”

Jeg rejser mig og opdager, at mine egne bukser 

er blevet beskidte. Jeg prøver at børste det af, men 

det bliver bare gnedet endnu mere ind. Hollie tager 

min hånd, og vi begynder at gå igen, min svedige 

håndflade knuger hendes lille, klæbrige hånd. Hun 

klynker stadig, men mere stille nu. Jeg har en urolig 

fornemmelse i maven, ligesom knivene på en blender, 

der kører rundt og rundt. Da vi når hen til den store 

vej, ved jeg hvorfor. Jeg er bange for, at nogen fra min 

skole skal se mig helt svedig og snavset. Jeg ser ti gange 

mere frastødende ud, end jeg plejer. Jeg ved, at jeg kun 
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har kort tid, før flere af dem begynder at dukke op. Jeg 

er nødt til at skynde mig.

Jeg nærmest trækker Hollie over vejen, hvilket får 

hende til at jamre endnu mere. “Hold op med at hive i 

mig. Det gør ondt i min hånd. Jeg vil hjem … “

“Shh, det er okay. Vi må jo ikke komme for sent, 

vel?”

Southwood grundskole ligger skjult på en lille side-

vej. Der er næsten ingen plads at gå på. For at komme 

til hovedindgangen er vi nødt til at mase os forbi 

rækkerne af biler, der holder parkeret. Lågen hænger 

og klaprer, fordi en gruppe drenge sparkede den ind 

for flere uger siden, og ingen har gidet gøre noget ved 

det. Jeg går med hovedet bøjet, lader mit hår falde ned 

foran ansigtet som det perfekte slør.

Legepladsen er som en stor, tom sø, den ser overra-

skende kold ud, og ingen børn leger på den. Vi kommer 

for sent igen. Enkelte mødre går ud ad døren, mens 

de taler sammen. De lægger ikke mærke til os. Selv 

dengang mor plejede at følge Hollie, holdt de andre 

mødre sig væk og holdt sammen i deres egne grupper. 

Mor kaldte dem “legepladsens rovdyr”. Hun sagde, 

at hun var ligeglad, men jeg vidste, at hun ikke talte 

sandt. Hun pillede ved sin underlæbe, da hun sagde 

det. Det gør hun altid, når hun lyver.

Jeg tror ikke, mor har nogen venner. I hvert fald har 

jeg ikke mødt nogen.
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Inde på skolen er der varmt, og det lugter af maling. 

Et af Hollies lyse billeder hænger på væggen og kigger 

ned på os, da vi går ind. Jeg tror, det skal forestille en 

hund, men den har seks ben.

Fru Matthews venter ved døren til førsteklasserne. 

Hun smiler til os, da vi kommer ind – og så får hun øje 

på Hollies ansigt.

“Jamen dog. Hvad er der sket?”

“Hun faldt,” siger jeg og peger på hendes strømpe-

bukser. “Har du et plaster?”

Fru Matthews smiler. Hun har et venlig, buttet 

ansigt; det minder mig om en bolle. Hun stiller aldrig 

for mange spørgsmål, og på en eller måde ved hun 

altid, hvad der skal gøres. “Selvfølgelig. Et fint et. Og 

jeg er sikker på, at jeg også kan finde et par ekstra 

strømpebukser. “

Hollies brede smil fjerner lidt af min panik. Men da 

jeg kysser hendes tårevædede kind og ser op på det 

store ur, slår mit hjerte et ekstra slag.

Nu er jeg virkelig sent på den.

Det værste er at komme for sent på Perryfield High 

School. Og det er endnu værre, når Kez, Lois og Mar-

nie er der og ser, at man kommer for sent.

Jeg løber svedende og bange for, at hr. Ramon har 

opsyn og vil uddele eftersidninger til dem, der kom-

mer for sent. Og der er de – henne ved hovedporten, 
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med deres cigaretter og store grin klistret hen over 

deres selvtilfredse ansigter.

Jeg forsøger at gå roligt forbi dem, prøver at se 

afslappet ud. Ja, helt sikkert. De så mig jo lige okse 

op ad vejen, da jeg prøvede at få min krop til at gå 

lidt hurtigere. Nu hiver jeg efter vejret som en olding 

og har kvalme. Selv hvis jeg sprang i en gryde med 

kogende vand, kunne jeg ikke se mere stresset ud.

“Lækkert,” siger Kez og løfter sine perfekt plukkede 

øjenbryn.

Jeg ignorerer hende og vakler forbi. Jeg orker det 

ikke.

“Pyh. Rørte Grislingen ikke lige ved dig?”

Jeg ved ikke, hvem der sagde det, sandsynligvis 

Marnie. Min mave snører sig sammen. Jeg orker ikke 

at have Kez på nakken – ikke nu.

Jeg vender mig langsomt. Kez er kommet nærmere 

og står over for mig. Hun ser op og ned ad mig, et smil 

vokser langsomt frem på hendes ansigt. Jeg hader, at 

hun er så smuk. Det er ikke fair. Hendes mørke hår 

er sat op i en høj hestehale, der er striber af rødt i det. 

Hendes øjne er store og omhyggeligt sminkede. De 

ville have en smuk blå farve, hvis de ikke var så kolde 

og hårde.

“Er der ikke noget, du vil sige til mig?” siger hun 

blidt, ligefrem sødt.

Jeg blinker forvirret. Sveden drypper stadig ned ad 
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min ryg, og jeg kan mærke mit hjerte hamre i brystet. 

“Jeg … jeg ved ikke, hvad du mener …”

“Du skubbede til mig. Jeg synes, du skal sige noget.”

“Det gjorde jeg da ikke,” siger jeg. “Jeg rørte dig slet 

ikke.”

“Jo, du gjorde.” Marnie bevæger sig hen mod mig. 

Hun er mindre, med langt blond hår og lidt triste 

ansigtstræk. Hun minder mig om en hund. En hund 

smurt ind i orange foundation. “Du masede dig forbi 

os med din svedige, stinkende krop.”

“Hvor klamt,” siger Lois, som står lidt derfra og 

ser på. Nogle gange er Lois sød ved mig, men kun 

nogle gange. Hun er lige så smuk som Kez, men på 

en anden måde, mere naturlig. Hun har smukke røde 

krøller, der bølger ned ad ryggen.

“Jeg har ikke rørt dig,” mumler jeg, men ordene 

sidder fast i min hals. Jeg kan se, at Kez er vred nu, 

hendes øjne er smalle, og hun smiler ikke. Jeg skulle 

ikke have sagt hende imod.

“Du rørte mig, okay!” snerrer hun og kommer helt 

tæt på. “Og jeg vil ikke have dig så tæt på mig, forstået?” 

Hun stritter med sin finger og skubber mig tilbage, som 

om jeg er et nul. Jeg hader, når hun gør det.

Jeg nikker alligevel og ser ned på mine fødder. Jeg 

vil ikke være her.

“Hører du overhovedet, hvad hun siger?” råber 

Marnie. “Du skylder hende en undskyldning.”
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En undskyldning? For hvad? For ikke at røre hende? 

Hvornår er livet blevet så uretfærdigt? Hvorfor må hun 

røre ved mig med den stikkende fingernegl?

“Undskyld,” hvisker jeg.

“Hvad?” siger Kez, hun griner igen. “Jeg kunne 

ikke høre det.”

“Undskyld. Undskyld, jeg rørte dig. Jeg er ked af, at 

jeg overhovedet kom i nærheden af dig.”

“Ned på knæ, og sig det,” siger Marnie.

Jeg ser bedende på dem. Tving mig ikke til at gøre 

dette. Kez og Marnie fniser sammen. Lois ser ikke på; 

hun er ved at skrive en sms.

“Ja, kom så,” siger Kez og tager et sug mere af sin 

cigaret. “Ned i skidtet, hvor du hører til.”

Så gør jeg det. Jeg knæler langsomt ned på den 

hårde, kolde beton. At være lavere end dem er ræd-

selsvækkende. Jeg føler mig som et dyr eller endnu 

værre, et insekt, de kunne kvase med deres sko. Få 

centimeter væk fra mig kan jeg se en gammel hundelort 

og en lille myretue. Vreden brænder i mit baghoved, 

den dunker og truer med at bryde ud, hvornår det skal 

være. Jeg koncentrerer mig om at se ned i jorden, for 

på den måde slipper jeg for at se nogen gå forbi mig. 

Jeg behøver ikke at vide, hvem der er vidne til min 

ydmygelse.

“Undskyld,” siger jeg igen. “Lad mig nu gå. Jeg 

kommer for sent.”



Jeg ved, at jeg kommer til at sidde efter nu, og jeg er 

nødt til at hente Hollie. Hun bliver altid så ked af det, 

hvis jeg kommer for sent.

“Lade dig gå?” Kez griner. “Men det ville jo betyde, 

at du skulle gå ind sammen med os. Som jeg sagde, 

Grisling, jeg vil slet ikke have dig i nærheden af mig.”

Jeg kan ikke svare. Jeg koncentrerer mig i stedet 

om den lille række af myrer, der marcherer hen over 

fortovet foran mig. Linjen er så perfekt og harmonisk.

“Du bliver her, indtil vi er inde, forstået?” siger Kez.

“Ja.”

“Godt.” Hun sparker til mine ben med sine snea-

kers. “Og du burde virkelig prøve på at tabe dig, min 

skat. Fedt er aldrig rart at se på, vel?”

Nej, det er ikke – jeg er enig. De fjerner sig, griner 

sammen – mine små myrer bliver knust under deres 

fødder, da de går.
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Min telefon ringer igen, brummer stille på sengen ved 

siden af mig. Jeg ignorerer den. Hvorfor forstår hun 

det ikke? Måske skulle jeg bare svare og skrige “la, la, 

la” til hende. Det ville få den dumme ko til at lukke i. 

Jeg har allerede været vågen i en times tid, og jeg føler, 

at jeg næsten ikke har sovet overhovedet.

Marnie sidder med et spejl og iagttager sig selv 

omhyggeligt. Jeg synes faktisk, hun er ret hæslig. 

Hun er begyndt at bruge for meget foundation – men 

det ville jeg aldrig turde sige til hende. Hun er endda 

ved at smøre mere på, det nærmest gløder orange fra 

hendes ansigt.

“Er det din mor?” spørger hun uden at vende sig.

“Ja,” svarer jeg og venter på, at den holder op. 

Endelig stopper den, og værelset er stille igen. Det går 

op for mig, at jeg har holdt vejret.
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Marnies værelse er total kaos. Det meste af hendes 

tøj ligger ude på gulvet eller i en høj stak på skrive-

bordsstolen. Da hun delte værelset med sin søster, 

plejede her at være mere ordentligt, men siden Jodie 

flyttede, har det rodet helt vildt. Jodies seng var i det 

mindste ren. Jeg kan ikke lide snavset sengetøj. Jeg får 

altid en kløende, klam følelse, hvis jeg ser det mindste 

skidt.

Min mobil brummer igen. Mor vil bare ikke give 

op. Hun er naturligvis i det der humør. Jeg læser mod-

villigt sms’en.

Vi 2 må tale sammen. Du kan ikke blive ude hele natten.

Næste gang ringer jeg til politiet.

Som om. Hun ville aldrig turde ringe til dem. Ikke 

medmindre hun vil have SSP’ere til at snuse rundt.

“Hun er vred,” siger jeg til Marnie. “Dumme ko. 

Jeg har fortalt hende, at jeg er her. Det har hun sikker 

glemt, og nu flipper hun ud.”

Marnie trækker på skuldrene. “Hun ved, hvor du 

er. Hun er nok bare stresset.”

“Det er jo ikke min skyld, at hun ikke hører efter.”

Telefonen summer igen i min hånd. Hvis jeg ikke 

var så afhængig af den, ville jeg kaste den ind i væg-

gen.
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I aften taler vi. Alle 3. Forstået?

“Er du klar?” råber jeg til Marnie og lægger min mobil 

i tasken. Mor kan sms’e, lige så meget hun vil dernede, 

jeg kan alligevel ikke høre det. Jeg gider overhovedet 

ikke svare hende.

“Ja okay. Men jeg ser så syg ud,” stønner hun og 

trækker ned i det ene øje. “Se, det er helt rødt. Jeg er 

klam. Crap! Jeg hader mandage! “

“Du har bare brug for søvn. Det var sikkert en dum 

ide at tale om Ben hele natten.”

Marnie rækker tunge ad mig, og vi fniser. Ude fra 

køkkenet kan jeg høre lyden af en pande på et komfur 

og en vandhane, der løber.

“Mor er vågnet. Skal vi snuppe noget morgenmad?”

Jeg er ikke sulten, men jeg rejser mig for at gå med 

hende. Min krop er øm, og min tunge føles lodden 

og tyk inde i munden, som et kæmpe møl. Da jeg går 

forbi spejlet, ser jeg mit blege, spøgelsesagtige ansigt 

stirre tilbage, og det overrasker mig. Store, mørke 

rande under øjnene, og min hud virker tør som papir.

Jeg ligner hende mere og mere. Mor. Jeg vender mig 

hurtigt væk, hader den følelse, det giver mig.

Marnie bor i en lejlighed i Macmillan, det er en del af 

et større boligområde, vi kalder det for “Mac”. Hun 

bor i Tårn B, et enormt højhus, som kun overskygges 
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af sin dystre fætter, Tårn A. I går aftes gik vi op på 

taget. Det var fantastisk at se hele byen spredt ud 

under os som et kæmpebarns legeplads. Jeg kunne 

have stået i timevis og stirret på bilernes blinkende lys 

– små, røde pletter, der bevægede sig væk fra den her 

lorteby. Jeg hader ikke selve boligblokkene – faktisk er 

det nok mit yndlingssted. Jeg kan ikke rigtigt forklare 

hvorfor, men der er noget frit og ærligt ved Mac. Der 

er ingen, der lader, som om de er noget, de ikke er. I 

modsætning til resten af byen. Jeg føler helt ærligt, at 

jeg langsomt bliver kvalt derhjemme. En dag vil jeg 

væk herfra. Det har jeg lovet mig selv.

En dag.

Marnie kan godt lide at bo i Mac. Hun bor sammen 

med sin mor, Julie, og de har det fint sammen. Julie 

er sød. Hun arbejder på en pub på den anden side af 

gaden, og hun har et grin, der kunne vække halvdelen 

af byen. Hun er så afslappet som en kludedukke. Selv 

Marnies rygning lader hun, som om hun ikke ser.

Julie stikker Marnie en halvtredser og kysser hende 

på kinden. “Køb noget lækkert til frokost,” siger hun 

og smiler også til mig.

Det er underligt, men jeg bliver lidt genert over for 

Julie, som hun sidder der i sin silkemorgenkåbe med 

de lange, bronzefarvede ben stikkende ud. Marnie og 

hendes mor har sådan et godt forhold, de er nærmest 

som veninder. Jeg vil tro, at det er derfra, Marnie får 
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sin selvtillid. Intet kan hyle Marnie ud af den. Jeg 

har aldrig set hende oprevet eller såret – jeg er sikker 

på, at hun er superstærk indeni. Det må være en god 

fornemmelse.

“Hvordan har din mor det, Kez?” spørger Julie. Hun 

spiser ikke, bladrer bare gennem nogle magasiner. 

Hun stopper ved en historie fra virkelighedens verden 

om en kvinde, hvis arm sad fast i en McDonald’s dri-

ve-in. “Gud altså, har I se det? Hun skulle bare lige 

købe en muffin. Stakkel!” 

“Ej, hvor klamt,” siger Marnie og vrænger ansigt. 

“Behøver du at vise mig det, når jeg spiser?”

“Undskyld, skat.” Julie kaster bladet på gulvet. 

“Folk lever bare sådan nogen tragiske liv, ik? Nå, men 

hvordan har din mor det, Kez?”

Julie smiler sødt til mig, og jeg forsøger ikke at rejse 

børster. Hun er ikke typen, der vil irritere nogen. “Hun 

har det fint,” siger jeg og nipper til den appelsinjuice, 

der er blevet hældt op, og jeg forsøger at ignorere den 

følelse af skyld, der rumsterer i mig. Jeg ved, at mor er 

bekymret, hvilket ikke er fair over for hende.

“Og din far? Er han også okay?”

Jeg ser hurtigt hen på Marnie – har hun sagt noget? 

Men hun trækker bare på skulderen og fortsætter med 

at nippe til sin toast. Hun har det der fjerne udtryk i 

ansigtet, og jeg ved, at hun tænker på Ben igen.

“Ja, helt fint,” svarer jeg. Jeg kan mærke, at en del 
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af mig lukker af. Jeg har ikke lyst til at blive afhørt. Jeg 

koncentrerer mig om at pille ved mine negle og håber, 

hun forstår budskabet.

“Har han fundet et job? Jeg ved jo, det er svært,” 

siger hun og lader sine lange, nylakerede negle køre 

hen over kanten af koppen. “Han hænger meget ud på 

pubben, gør han ikke?”

Jeg rejser mig. Det er mere dramatisk, end jeg havde 

tænkt mig, det skulle være, og stolen skraber højlydt 

hen over gulvet. Marnie ser op, klar til at sige noget. 

Julie blinker hurtigt, hendes mund åbner og lukker sig 

som på en døende guldfisk.

“Vi kommer for sent,” siger jeg i stedet. “Tak, fordi 

jeg måtte sove her i nat, Julie.”

Julie nikker stift. “Du er altid velkommen.”

Jeg tager min taske, holder den tæt ind til kroppen 

og går ud. Min frakke er ude i entréen. Jeg hiver den 

klodset ned fra knagen. Hele lejligheden virker plud-

selig lille, og jeg har brug for frisk luft – i store, fede 

mundfulde.

Jeg går tilbage for at se, om Marnie er klar – og da 

jeg nærmer mig, hører jeg hviskende stemmer i køk-

kenet.

“… jeg sagde jo bare …” (Julie)

“Det skal du ikke, hun kan ikke …” (Marnie)

“Stakkels tøs, jeg prøvede jo bare …”

Jeg går ud til dem, nyder at se udtrykkene i deres 
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ansigter, mens de prøver at spille uskyldige. Marnies 

brændende røde kinder fortæller mig, at hun ved, hun 

er blevet opdaget.

“Lad os gå,” siger jeg muntert. “Vi har travlt.”

Vi skynder os over gaden og tager genvejen gennem 

parken. Det er virkelig en ussel legeplads – to gynger 

og et klatrestativ, der er i stykker – men det er vel bedre 

end ingenting. Børnene bruger området til at cykle 

eller skate eller spille fodbold på den slidte plæne ved 

siden af.

Da Lois og jeg var yngre, plejede vi at ligge fladt 

på ryggen på det slidte græs og tegne cirkler i jorden 

med fingrene. Vi kiggede op på himlen og forsøgte at 

se, hvad skyerne lignede. Jeg kunne altid se en mand 

med en lang næse. Sjovt, for hvis jeg ser op nu, er det 

bare kugler af fnug, ingen figurer overhovedet. Jeg har 

altid godt kunnet lide at være her, at være ude i det fri. 

Det er heller ikke mere sådan, at jeg kan tage Lois med 

hjem. Det er meget lang tid siden, mit hjem har været 

“indbydende”.

Marnie var selvfølgelig ikke med dengang, det var 

bare mig og Lois. Vi syntes begge to, det var dødfarligt 

at være så tæt på Mac. Det fascinerede os, som en 

slags fremmed land. Vi længtes efter at høre sammen 

med børnene, der boede der. Men selvfølgelig ville 

Marnie aldrig have gjort noget så dumt som at ligge 



36

og stirre op på himlen. Hun ville have kedet sig med 

det samme. Marnie blev uden tvivl født cool.

“Hvorfor har du så travlt?” Marnie er kommet lidt 

bagud og fumler med at få sin frakke lukket. “Skal vi 

mødes med Lois ved skolen?”

“Ja, det tror jeg.”

“Hvorfor havde du så travlt med at komme af 

sted?”

“Jeg kunne ikke lide alle de spørgsmål. Det var 

ligesom at være derhjemme.”

Marnie pruster. “Det kunne du da bare have sagt til 

hende. Det ville være helt okay med mor. Hun er bare 

skide nysgerrig nogle gange.”

“Ja, det er fint nok. “

Der er en anden grund til, at vi skulle af sted, og da 

vi løber tværs over den udtørrede sportsplads, kan jeg 

se, at vi ikke har løbet forgæves. Lyn står med en flok 

af sine kammerater omme bag centret. Jeg ved, at han 

møder dem der, som regel for at bytte cigaretter de 

kan sælge til de mindreårige senere.

Marnie vågner pludselig op. “Åh, jeg forstår.”

Mig og Lyn har datet lidt i et par måneder nu. Det 

går ret godt, men jeg har stadig på fornemmelsen, at 

Lyn ikke ønsker, at tingene skal blive for seriøse. Han 

kan ikke lide piger, der klæber. Han er en af de typer, 

man aldrig helt ved, hvad tænker. Jeg håber bare, han 

tænker på mig.
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“Jeg vidste ikke, han ville være her,” siger jeg hen-

kastet og smiler indeni.

“Nej, sikkert ikke.”

Marnie puffer grinende til mig. Hun har lige 

fået øje på Ben, der sidder op ad væggen. Hun tror 

seriøst, hun har en chance hos ham, selvom han lige 

har været sammen med nogle overklassepiger fra en 

anden skole. Jeg kan virkelig ikke se, hvad der er ved 

ham. Ben har sådan noget pjusket hår, der altid ligner 

et stormvejr. Og han er meget mindre end hende (og 

hun er lille!). Hun har tydeligvis dårlig smag. De andre 

drenge – Joel, Dean, Sean og Callum – er alle omkring 

seksten år. Jeg kender dem ikke rigtigt. Det er, som 

om de smelter sammen til en og samme person – højt-

råbende, sarkastiske og flirtende. Kun Lyn er en smule 

anderledes. Han har den særlige vibe, der betyder, at 

han ikke behøver at være som de andre.

Lyn synes at fornemme os, da vi kommer nærmere, 

og han vender sig langsomt. Hans perfekte skole-

uniform kunne få ham til at ligne en stræber, men den 

ser altid så sexet og cool ud på ham. Hans korte, sorte 

hår mod den mørke hud. Og hans øjne, som har den 

varmeste brune farve, jeg nogensinde har set, ligesom 

chokoladekage. Han er så smuk. Sommetider gør han 

mig helt åndeløs.

“Kez,” siger han, “fedt at se dig.”

“Jeg sov hos Marnie i nat.”
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Lyn nikker. Som om det er helt normalt. En af de få 

ting, han ved om mig, er, at jeg nogle gange er nødt 

til at flygte. Jeg er sammen med Lyn her eller i parken 

eller ved blokkene, vi har vores øjeblikke ved søen. 

Men jeg kunne aldrig tage ham med hjem.

Han rækker ud og rører min kind, hvilket er et 

sjældent offentligt udtryk for ømhed. Hele min krop 

summer af spænding. Jeg løfter min hånd for at røre 

ved hans, længes efter at holde den der. Han hviler 

henkastet armen om min skulder. Jeg kan mærke var-

men strømme gennem mig. En af hans kammerater, 

Joel – tror jeg – fniser, men jeg ignorerer ham. Den 

nar.

“Jeg stod lige og talte med drengene om min fest på 

lørdag. Kommer I? “ spørger Lyn.

Jeg anede ikke noget om en fest. Jeg forsøger ikke at 

se alt for overrasket eller ivrig ud. “Måske.”

Marnie kommer hen ved siden af mig. “Det lyder 

fedt. Hvem kommer?”

“Stort set alle. Far er væk hele natten, så vi har det 

for os selv.”

Jeg ville ønske, han havde spurgt mig, når vi var 

alene, langt væk fra alle de andre. Er det for meget 

at ønske at blive behandlet anderledes af ham? Som 

noget særligt? Jeg tænker på vores fortrolige møder, 

hvor det er bare os. Når vi kryber sammen under rut-

sjebanen, kysser, går ture i Mac hånd i hånd. Hvorfor 
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bliver han ved med at opføre sig, som om vi ikke er et 

rigtigt par?

“Hey Kez, skal vi ikke videre?” siger Marnie og 

puffer mig.

“Jo, selvfølgelig,” siger jeg og forsøger at se afslap-

pet ud. “Lad os gå, Marnie. Vi skal mødes med Lois.”

Jeg ryster Lyns arm af, og da han vender sig mod 

mig, snupper jeg hans cigaret. Jeg kan ikke engang 

lide smagen, men jeg tager den i munden, fordi hans 

læber netop har været presset omkring den.

Han griner tilbage til mig, og jeg tror, jeg dør lidt.

Lois møder os ved skoleporten. Så snart vi går op ad 

vejen, er det tydeligt, at hun er irriteret over noget. 

Lois har aldrig været god til at skjule sine følelser. 

Jeg har kendt hende i årevis. Når hun er anspændt, 

bliver hendes ansigt skarpt. Det får hende til at se 

hård ud, nærmest skræmmende. Altså, hun er virkelig 

smuk – som i mega smuk, og hun ved det. Selvtilliden 

vælter bare ud af hende. Jeg kan forestille mig hende 

som model eller skuespiller, se hende på forsiden af et 

glitrende magasin. Hvis hun ikke var min ven, ville 

jeg nok hade hende.

“Lo! Hvad sker der?” Marnie er oppe på siden af 

hende med det samme.

Lois stirrer bare. Hun er ved at skrive en sms til 

nogen. Jeg ved ikke til hvem. Hannah måske. De to 
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har hængt en del ud sammen på det sidste.

“Er du okay?” spørger jeg hende. Min træthed har 

udviklet sig til en regulær hovedpine nu, jeg vil ind og 

have noget imod den. Et helt glas piller.

Lois hæver blikket. “Jeg har det fint.” Hun sukker 

og løfter sin taske op på skulderen. “Jeg troede bare 

– tja, at vi skulle mødes hjemme hos dig i går.” Hun 

kigger på mig, og straks føler jeg et stik af skyld. Ja, 

hun skulle have været hjemme hos mig. Se en film – 

hygge. Jeg glemte helt at aflyse aftalen.

“Ej, det må du undskylde. Kom du?”

Mit hjerte slår lidt hurtigere. Sig, at hun ikke gjorde.

“Jeg bankede på, men der blev ikke åbnet.” Hun 

er virkelig irriteret og stirrer bare på mig. “Du var 

på Facebook tidligere, og du sagde ikke noget om at 

aflyse. Det var Hannah, der fortalte mig, at du var hos 

Marnie.”

Hvordan kunne Hannah vide det?

Marnie ser på mig, hun fornemmer helt klart, at jeg 

er forvirret. “Hannahs mor kommer tit på pubben. Og 

du ved da, at min mor snakker løs.”

Jeg føler mig så vred, at jeg får lyst til at skrige, men 

jeg gør det ikke, for jeg får dræberblikket fra Lois – 

som virkelig er den sidste person, jeg ønsker at irritere.

“Jeg er ked af det. Planerne blev ændret i sidste 

sekund. Jeg tænkte mig ikke om,” siger jeg.

Lois ser helt trist ud. Hun ryster på hovedet. “Du 
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skulle have sagt det. Du kunne være gået forbi mig. 

Jeg bor trods alt lige på den næste vej.”

Jeg kan ikke svare, for der findes ikke et svar, der 

ville lyde sandt. Hvordan kan jeg fortælle hende, at 

jeg aldrig føler mig godt tilpas i hendes hus? Det er 

svært at forklare hvorfor, for hendes forældre er så 

søde, men jeg kan bare ikke slappe af hos dem. Deres 

hus er fuldstændig som vores indvendigt – samme 

indretning, samme lugt. På mange måder ser hendes 

liv ud til at være det samme som mit, men det er det 

ikke. Det vil det aldrig blive.

“Det var min ide. Jeg er ked af det, Lois, jeg skulle 

have inviteret dig med,” siger Marnie hurtigt. Hun 

himler en smule med øjnene mod mig, et hvad-er-

problemet?-blik.

Lois trækker på skuldrene. “Nå, men altså … Jeg er 

bare lidt … Jeg føler mig bare, nå …”

Det er, som om hun prøver at finde de rigtige ord, 

og jeg ved, hvad hun vil sige. Lukket ude. Uønsket. 

Afvist. Det er ikke gode ting. Jeg lukker helt kort mine 

øjne og prøver at få det tryk, der vokser indeni, til at 

stoppe. Jeg hader at se hende ked af det. Jeg hader mig 

selv for at ødelægge tingene, men jeg kunne bare ikke 

holde ud at gå hjem. Jeg ville væk fra dem.

Jeg åbner munden for at sige undskyld, at jeg vil 

gøre det godt igen, men jeg bliver stoppet af Marnie, 

der står og hopper foran mig.
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“Helt ærligt, prøv lige at se det der!”

Jeg vender mig for at se, hvad hun peger på, og det 

varer lidt, før jeg overhovedet kan se, hvad hun mener. 

Jess Pearson kommer løbende – hvis man kan kalde 

det at løbe – hen mod os. Hun ser helt vild ud. Hendes 

arme flagrer gennem luften, hendes tykke ben bøjer 

ligesom den forkerte vej – anstrenger sig under hendes 

vægt – og hendes ansigt er en rød, svedig klump. Selv 

hendes hår, som normalt er skrabet tilbage, er sluppet 

ud af den stramme hestehale og svinger rundt om 

hendes ansigt i våde, leverpostejsfarvede lokker. Hun 

er latterlig.

Vi plejer at kalde hende Grislingen, fordi hun er den 

klammeste pige på skolen. Hvis der var en konkurrence 

i den kategori, ville hun vinde førstepræmien, uden 

problemer. Hendes tøj er gammelt og slidt, hendes hår 

er fedtet, det er virkelig slemt. Men i dag ser hun værre 

ud end normalt, og det siger ikke så lidt. Jeg forstår 

ikke, hvorfor nogle mennesker er venlige mod hende. 

Hun er uden for pædagogisk rækkevidde.

Hun kommer hen imod os, pustende, stønnende og 

host ende. Jeg træder tilbage, oprigtigt bekymret for, 

at hun kommer til at spytte på min sko. Eller noget 

værre.

“Lækkert,” siger jeg. Jeg kan ikke lade være. Jeg 

ville dø, hvis jeg så sådan ud.

Hun stirrer på os og går så hurtigt forbi. Jeg ved, at 
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hun hader os. Det står skrevet udover hendes ansigt. 

Men det generer mig ikke. Hun skulle passe bedre på 

sig selv. Har de ingen spejle hjemme hos hende, eller 

er hun bare fuldstændig ligeglad?

“Pyh. Rørte Grislingen ikke lige ved dig?” siger 

Marnie med afsky.

Jeg drejer mig hurtigt rundt for at se Jess’ ansigt. 

Strejfede hun mig, da hun gik forbi? For hvis hun 

gjorde, er det klamt – hun drypper af sved, og jeg vil 

ikke have det på mig. Jeg stirrer på denne forpustede 

klump af en person, der er for bange til at svare igen 

på Marnies bemærkning. Det er så ynkeligt. Hvis 

hun hader os så meget, hvorfor siger hun så ikke bare 

noget? Jeg kan mærke presset bygge op igen, men 

denne gang giver det mig en anden slags følelse. Den 

brændende fornemmelse i mit hoved summer nu ned 

gennem min krop.

Så ynkelig. Hvordan kan du være så ynkelig?

“Er der ikke noget, du vil sige til mig?” spørger jeg. 

Ordene er rolige, på trods af mine tanker. Jeg vil have 

hende til at slå igen. Jeg vil se noget brænde i hendes 

blævrende mave.

Men hun ser bare på mig, hendes mund hænger 

lidt åben. Så jeg fortsætter: “Du skubbede til mig. Jeg 

synes, du skal sige noget.” Jeg presser hende. Jeg ved, 

at jeg presser hende. Jeg kan se tårerne komme op i 

hendes øjne, de bliver mere glasagtige end ellers.
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Hun siger, at hun ikke rørte mig. Hun protesterer 

svagt. Det ser ud, som om hun er parat til at bryde 

hulkende sammen. Jeg kan mærke vreden brænde 

endnu mere. Hvorfor kan hun ikke forsvare sig selv? 

Hvorfor er hun så svag?

“Ned på knæ, og sig det,” siger Marnie.

I et splitsekund er jeg chokeret. Det er helt sikkert 

gået for vidt. Jeg ser Lois’ ansigt, og jeg tror ikke, hun 

er imponeret. Hun vender sig om og begynder at rode 

med sin telefon igen. Men jeg ved, at Marnie forventer, 

at jeg støtter hende. Hun kigger på mig nu, gør en lille 

nik i min retning – det er min tur.

“Ja, kom så,” siger jeg og tager et hiv af min cigaret, 

jeg hader smagen. “Ned i skidtet, hvor du hører til.” 

Mens jeg siger det, tænker jeg, at ingen ville gøre det, 

ville de? Ingen ville gå på knæ? Ikke hvis de havde 

bare en smule værdighed.

Hvilket kun beviser, at Jess Pearson ikke har nogen, 

ikke den mindste smule, for hun kravler ned på jorden 

og tigger om vores tilgivelse. Hun ser ned hele tiden. 

Det viser mig bare, at hun er en ynkelig lille freak.

Derfor efterlader vi hende, hvor hun hører til.

Og jeg føler mig ikke skyldig.

Det gør jeg ikke.



Kez Walker: Må bare smile. Masser at se frem til; o)

 2 timer siden

 Synes godt om   Kommenter   Del

Marnie: Så du har det bedre?

Kez: Ja. Mon ikke

Lyn: Jeg skal nok få dig til at smile …

Marnie: Heldige dig

Kez: Kunne være værre

Marnie: Ja du kunne være Jessica Pearson!

Kez: OMG! Så hellere dø.

Marnie: Jeg lader lige pistolen

Kez: Ja tak! Det ville være det værste i verden

Marnie: Helt enig

Lyn: Så så … Jess er okay

Marnie: Ej, Lyn, hun er klam

Lyn: I er nogle hårde tøser

Marnie: Tro mig. Vi har ret




