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Det var faktisk Monique, der fandt på det. Vi sad der i 
solen en af de sidste forårsdage i 6. klasse, mig og Eik og 
Daniel, og så Monique og Viktoria. Vi sad og så på hin-
anden. Og på de små, der spillede bold. Og legede fan-
geleg. Vi var for store til at spille bold, og vi legede ikke 
mere. Vi var sammen, og Monique havde lige inviteret til 
klassefest i sin have.

Det var første gang, jeg havde fået en invitation til en 
rigtig fest. Den var printet ud på farvet papir. Hun havde 
skrevet SOMMER FEST i to ord og pyntet den med clip-
art af kulørte drinks. Festen sluttede klokken 23:00, stod 
der, så det var næsten som om, vi var voksne. Og det var 
heller ikke alle, der havde fået en invitation. Tessa havde 
fx ikke fået en. Og når man så hende komme sjoskende 
gennem skolegården med sit våde gymnastiktøj i en net-
to-pose, kunne man jo sådan set godt forstå det.   

Tiger-Tessa, som Monique sagde. 
-Det er fordi, hun går i tiger-trusser, tilføjede hun og 

så på Eik. 
Vi havde haft idræt. Og vi sad og ventede på at Rund-

bold-Kurt fik smidt de sidste langsomme elever ud fra 
omklædningsrummet, så han kunne komme ned og låse 
op til klassen. Vi vidste også godt, at han som regel ikke 
gad at gå hele vejen fra gymnastiksalen alligevel, men i 
stedet gik op på lærerværelset og drak kaffe og læste lo-
kalaviser og sådan noget. Nogle gange kom en af de søde 
lærere, som man godt måtte låne nøgler af, forbi. 

Eik sagde ikke noget, men Daniel kunne ikke dy sig. 
-Tiger-trusser? Hvad er det? sagde han og gloede over 

på Tessa. 
Mit eneste kendskab til pigetrusser var sådan nogle 

Hello Kitty underbukser, som min lillesøster gik i. Og 
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pigeunderbukser var egentlig slet ikke noget, jeg nogen-
sinde havde interesseret mig for. Jeg så på Tessa, der ikke 
så på os. Hun stirrede ned i asfalten og trådte lydløst ned 
på sine store, flade fødder, når hun gik. Hun havde mint-
grønne klip-klapper på. 

-Aj, ved du ikke en gang det? Monique fnisede og 
sendte øjne til Viktoria, der holdt en hånd for munden. 
Det gjorde hun altid, når hun grinede. Og hun grinede 
altid, når Monique sagde noget.

-Tiger-trusser. Det er sådan nogle, der er striber af 
lort og tis i. Gule pletter foran og brune bremsespor bagi. 
Hun sagde det højt med sådan en lidt sjov stemme, som 
om det var en vittighed, og så lo vi alle sammen. Undta-
gen Eik. Han griner aldrig af noget. Men han sagde heller 
ikke noget. 

Det gjorde Daniel til gengæld. Han vendte sig efter 
Tessas runde ryg.

-Hvasså, Tiger-Tessa. Må vi se dine trusser? 
-Schhhhh, sagde Monique og lagde hånden på hans 

arm. Hun kan jo høre dig. 
Viktoria holdt sig for munden med begge hænder nu 

og rullede med øjnene. Daniel lod ikke opfordringen gå 
fra sig.

-Grrrr, tiger-mis… råbte han, og så sprang han op og 
lossede til en af 5. klassernes fodbolde, der i det samme 
trillede forbi. Det var et godt skud. Den fløj over muren 
og helt ind i børnehaven ved siden af. 

Det er længe siden nu. Men han råbte også Tiger-Tes-
sa efter hende forleden. Han var pivstiv, og jeg fatter ikke, 
hvordan han kunne se, at det var hende. Jeg kunne næ-
sten ikke genkende hende.

Kørebanen var helt tom, og det var der sidst på natten 
eller først på morgenen, hvor de fleste er taget hjem, og 
det kun er de sidste branderter, der driver rundt i gader-
ne. Himlen hang svagt rosa ude over havnen, og der lug-




