
LASSE

LASSE	  er	  en	  rigtig	  computernørd.	  Han	  sidder	  altid	  

bag	  skærmen	  og	  har	  surfet	  nettet	  tyndt	  fra	  a	  til	  å.	  

Lasse	  kan	  nogle	  gange	  blive	  så	  opsat	  på	  en	  ting,	  at	  

han	  glemmer,	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert.	  Han	  

ryger	  i	  smug	  og	  ønsker	  sig	  vildt	  en	  scooter.	  Lasse	  har	  

en	  tvillingbror,	  Mark.
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Med	  toget
–	  Lea,	  tag	  nu	  med!	  plagede	  Mie.

–	  Du	  ved,	  jeg	  ikke	  kan,	  smilede	  Lea.	  –	  Jeg	  skal	  træne	  

til	  stævnet	  i	  næste	  uge.	  Men	  alle	  drengene	  kommer.	  

Toms	  far	  spiller	  jo	  som	  sidste	  band	  i	  aften.

–	  Åh	  nej,	  jeg	  vidste,	  der	  var	  noget,	  jeg	  havde	  glemt,	  

udbrød	  Mie.	  –	  Jeg	  skulle	  have	  fået	  Tom	  til	  at	  skaffe	  

billetter,	  så	  vi	  kan	  komme	  bag	  scenen.	  Øv!

–	  Måske	  har	  Rosa	  ordnet	  det?	  Lea	  pegede	  over	  på	  

Rosa,	  der	  stod	  sammen	  med	  sin	  veninde	  Eva	  og	  

ventede	  på	  toget.

	   Rosa	  kom	  over	  mod	  dem.	  Hun	  og	  Mie	  var	  begyndt	  

at	  hænge	  en	  del	  ud	  sammen.	  Rosa	  var	  totalt	  varm	  på	  

Tom,	  og	  han	  kyssede	  også	  med	  hende	  en	  gang	  

imellem,	  selv	  om	  de	  ikke	  var	  rigtige	  kærester.	  På	  en	  

måde	  var	  det	  fedt,	  når	  Rosa	  var	  med,	  for	  Lea	  gik	  vildt	  

meget	  op	  i	  sin	  træning	  og	  var	  næsten	  aldrig	  med	  på	  
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noget	  sjov.	  Rosa	  trænede	  også,	  men	  tog	  det	  ikke	  så	  

alvorligt.	  Hun	  svømmede	  mest	  for	  at	  se	  på	  drenge	  i	  

badebukser,	  sagde	  hun.

–	  Mie,	  toget	  kommer!	  Rosa	  blafrede	  med	  begge	  arme.

Mie	  gav	  Lea	  et	  kram	  og	  løb	  over	  til	  de	  andre.

–	  Vi	  ses	  søndag,	  vinkede	  hun	  og	  så	  Lea	  forsvinde	  på	  

sin	  cykel.

	   Toget	  var	  fyldt.	  Det	  var	  umuligt	  at	  få	  en	  

siddeplads.

–	  Vi	  kan	  da	  bare	  sætte	  os	  her.	  Eva	  skubbede	  et	  par	  

tasker	  og	  kufferter	  væk,	  så	  der	  var	  plads	  til	  alle	  på	  

gulvet.	  –	  Har	  du	  problemer,	  bessefar?	  spurgte	  hun	  en	  

ældre	  mand,	  der	  klamrede	  sig	  til	  sin	  taske.

	   Manden	  svarede	  ikke,	  med	  skyndte	  sig	  ind	  i	  en	  

anden	  kupe.

–	  Gamle	  mennesker	  nu	  til	  dags,	  sukkede	  Eva	  og	  

rullede	  med	  øjnene.	  De	  andre	  grinte.	  En	  pige,	  der	  hed	  

Lisa,	  havde	  fyldt	  to	  termo8lasker	  med	  Smirnoff	  Ice.	  
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De	  gik	  på	  omgang	  og	  blev	  hurtig	  tømt.

–	  Min	  mor	  syntes,	  det	  var	  en	  super	  ide	  at	  tage	  lidt	  te	  

med,	  vi	  kunne	  varme	  os	  på	  i	  aften,	  grinte	  hun.

–	  Din	  mor	  skulle	  bare	  vide,	  råbte	  Eva	  og	  kastede	  de	  

tomme	  termo8lasker	  i	  skraldespanden.

	   Det	  væltede	  ud	  med	  mennesker,	  da	  toget	  

standsede.	  Mie	  var	  den	  første.	  Alle	  skulle	  samme	  vej	  

med	  deres	  rygsække,	  telte	  og	  soveposer.	  En	  stor	  

gruppe	  fyre	  samlede	  sig	  ved	  siden	  af	  hende.	  Hun	  

tændte	  en	  smøg.
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–	  Hva’,	  skal	  du	  også	  til	  festival?	  spurgte	  en	  af	  dem	  og	  

skålede	  over	  mod	  hende.

–	  Vågn	  op,	  mand.	  Hun	  har	  sgu	  da	  ikke	  noget	  at	  

drikke,	  din	  idiot,	  sagde	  en	  anden	  og	  var	  allerede	  på	  

vej	  over	  mod	  Mie	  med	  en	  dåseøl.

–	  Tak,	  sagde	  hun	  og	  tog	  en	  stor	  slurk.	  Den	  var	  varm	  

og	  smagte	  vammelt.

–	  Det	  var	  så	  lidt,	  sagde	  fyren	  og	  lagde	  armen	  om	  

hendes	  skulder.	  –	  Du	  ser	  sgu	  meget	  lækker	  ud,	  

fortsatte	  han	  og	  kiggede	  ned	  på	  Mies	  bryster.	  –	  Mon	  

ikke	  vi	  to	  skulle	  mødes	  senere	  til	  lidt	  fest	  i	  laden?

Mie	  grinte	  og	  rystede	  på	  hovedet.

–	  Er	  du	  sikker?	  fortsatte	  han.	  –	  Jeg	  er	  en	  sød	  fyr!	  Erik,	  

hedder	  jeg.	  Erik	  gav	  Mie	  hånden.

–	  Jeg	  hedder	  Mie,	  smilte	  hun	  tilbage.

–	  Mie,	  du	  har	  det	  blåeste	  hår,	  jeg	  har	  set,	  grinte	  han	  

og	  pjuskede	  op	  i	  det.

Hun	  hadede,	  når	  nogen	  rørte	  ved	  hendes	  hår.




