
Forsvundet

Det dufter af ristet brød og nybrygget kaffe. Jeg sniffer
uden for køkkendøren. Venter på den rette anledning til
at bryde den romantiske stemning. Men det er ikke kun
mor og fars muntre stemmer jeg hører. Nogen snøfter.
Mit hjerte krymper sig sammen.  Jonte kan umuligt have
fundet ud af det. Men tænk hvis han vågnede og så taxa-
en køre væk. Jeg kigger gennem sprækken. Det er et rødt
hoved der ligger på bordet. Et hennarødt hoved. Jeg tæl-
ler til tre og stormer ind.

– Jeg har gjort det forbi med Jonte!
Ingen ser op. Mor sidder over for Gunilla og holder

hendes hånd. Far står bag Gunilla og klapper hende på
skulderen.

– Der er ingen grund til at hidse sig op. Kim kommer
tilbage når hun bliver sulten.

Jeg lægger hånden på hjertet og gør et nyt forsøg.
– Jeg har gjort det forbi med Jonte!
Ingen reaktion. Tænk hvis jeg stadig befinder mig i

min drøm. En snemand der er ved at smelte væk. Gunilla
pudser næse i en serviet.

– Hun købte kaktusser til sit værelse i sidste uge, så
jeg troede hun ville blive. Måske ikke for altid, men et
stykke tid i det mindste ...

Mor samler Gunillas hår sammen til en hale.
– Hun er måske ude og lave noget reportage.
Jeg trykker en skive brød ned i risteren.
– Jeg har gjort det forbi med Jonte!
Far hopper op samtidig med brødet.
– Amanda! Er du hjemme? Hvad har du gjort af Jonte?
Gunilla kigger på mig med ét øje.
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– Har du set Kim?
Jeg smører plantemargarine på maden. Smører og

smører til der bliver et tykt lag. På køleskabet sidder bil-
lederne fra Gran Canaria. Mor og Gunilla skåler i noget
grønt, og i baggrunden sidder far med en øl. Mens jeg
har været sammen med Jonte, er mor og far blevet til
noget andet. De er ikke bare forældre. De er mennesker,
som har lyst til at feste og have det sjovt med deres ven-
ner. Men nu har deres ven problemer. Alle ser på mig,
som om jeg skulle have et svar.

Jeg bider i det ristede brød, som er blevet koldt.
– Nej, jeg har ikke set Kim. Hun var ikke på Haddock

i går.
Gunilla tørrer sig under øjnene.
– Hvad var det du sagde om Jonte? Tror du han ved

noget?
Jeg kaster min brødskorpe mod køleskabet.
– Jeg har gjort det forbi!

Mor laver varm kakao, og far tilbereder en luksusmad
med æg, ost og rigtigt smør. Gunilla får også. Vi slubrer
og smasker. Far tænder for radioen med Svensktoppen.

– Der er ikke noget der er så skidt at det ikke er godt
for noget. Nu kan Amanda søge ind på de skoler hun vil
uden at skulle tage hensyn.

Brødkrummerne kilder i halsen. Så langt havde jeg
ikke tænkt. Min fremtid var et efterår med Jonte. Men nu
er der lige så mange muligheder som der er sten mellem
togskinnerne. Jeg får lyst til at krybe tilbage under dyn-
en. Kim har måske et godt råd. Nå nej, Kim er her jo ikke!
Jeg banker på Gunillas chokoladekop.

– Hun er nok bare gået en lang tur. Du sagde jo at det
eneste der manglede, var armyfrakken og støvlerne.

Gunilla kigger op.
– Hendes pas er også væk, og et tykt brev som du

havde sendt.
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Jeg løfter hånden og kommer til at vælte Gunillas kop.
Et brunt pløre løber ud over bordet. Mor kommer med
karkluden.

– Lille Amanda. Jeg er sikker på du og Jonte kan rede
jeres problemer ud.

Jeg lægger armen i den spildte kakao. Mor løfter og
tørrer. Gunilla rejser sig.

– Er der ikke nogen der tager den? Telefonen ringer.
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Krokusknopper som brister

Jeg løfter røret i mit værelse.
– Hvor er du, Amanda?
– Hjemme.
– Hvorfor svarede du ikke med det samme? Jeg blev

jo urolig.
Jeg kigger ud i haven, på krokusknopperne som er

ved at briste. Jonte snakker lavt og langsomt.
– Har jeg gjort noget? Jeg ved godt vores sex i går var

noget lort. Men jeg lover ikke at drikke så meget næste
gang.

– Det er ikke din skyld, Jonte. Jeg tænker for meget.
Ikke når vi har sex, men ja, du ved nok. Alt føles så kun-
stigt.

– Har du truffet en anden?
Jeg søger i rummet efter noget der kan give mig svar.

Perfekt! Stablen med universitetsbrochurer.
– Nej, men hvis jeg kommer ind et eller andet sted til

efteråret, er jeg nødt til at flytte. Og så er det bedst ikke
at være bundet.

Det er den mest stille stilhed jeg nogensinde har hørt.
Jeg tæller sekunder, og Jonte synker.

– Hvorfor har du ikke sagt noget? Jeg troede du ville
søge til Jönköping. Så kunne du jo bo hos mig og pendle.
Det lyder som om dine forældre har påvirket dig.

Han ånder tungt i mit øre. Jeg kan næsten føle lugten
af gårsdagens sprit og sveden under dynen. Det er så let
for Axl Rose at synge at han forlader nogen i sengen med
røven i vejret. Jeg må finde på noget mere poetisk. Min
drøm. Billedet af mig på stien.

– Undskyld, jeg følte mig ligesom sneet inde.
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– Amanda, forsøger du at gøre det forbi med mig?
– Mm, men, mm, men ...
– I så fald kan du vel sende nøglen tilbage.
Jeg lægger forsigtigt røret på. Jeg kaster mig på seng-

en og banker min pude til plukfisk.
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Ansøgning

Hej Kim!

Hvordan kan du finde på bare at forsvinde når jeg har aller -
mest brug for dig? Blev du så deprimeret af at læse om mine
huller? Jeg har dumpet Jonte. Han lod ikke til at fatte noget
som helst, troede det bare var sexlivet jeg var utilfreds med.
Problemet er at jeg var mere ung og liderlig end vildt forelsket
da vi traf hinanden.

Universitetsbrochurerne ligger spredt ud på mit gulv. Perfekte
tandrækker sidder i perfekte munde på perfekte personer, som
ikke kan holde op med at smile. Jeg bladrer og bladrer. Men jeg
kan hverken finde fyrekundskab eller kærlighedskundskab. Det
der kommer nærmest, er kvindevidenskab.

Jeg doper mig med vaniljedrømme og smuldrer på en pige,
som fandt sig selv på kulturvidenskab. Hun har mærker efter
piercinger i næsen og ser ud til at være mere væk end nogen -
sinde. Marie vil søge ind på alle folkehøjskoler inden for Stock -
holms bygrænse. Hun skider hul i hvad hun læser. Hovedsagen
er at hun kommer til hovedstaden.

Jeg har ingen anelse om hvad jeg vil være eller hvad jeg skal
gå i gang med. En pladebutik er lokkende. Men jeg har ikke lyst
til at studere markedsføring eller virksomhedsøkonomi i tre år.
Jeg kan allerede alfabetet og plus og minus. Mor vil snart hjæl -
pe mig med at udfylde blanketten. Læreruddannelser findes der
i stort set hver eneste by. Men hvilken skal jeg vælge? Red mig,
Kim! Hvad skal jeg med mit liv, hvad skal du med dit?

Hvis jeg så var rigtig god til noget. Det eneste jeg har lært
i gymnasiet, er at terpe navne og årstal ind i knolden. Men jeg
har glemt det meste. Der er så meget andet der fylder. Jeg ved
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hvornår Axl Rose har fødselsdag, og jeg kan tælle hver eneste
beklædningsgenstand i Danny Demons garderobe.

Eller tænk hvis jeg var lækker! Så kunne jeg blive opdaget
på gaden og blive model ligesom Nico i The Velvet Under -
ground. Men jeg er holdt op med at slanke mig, eller hvad det
nu var jeg var i gang med. Jeg tænker faktisk ikke så meget på
mad længere. Siden sidste år har jeg taget halvandet kilo på.
Måske er det alle pizzaerne hos Jonte. Hvis jeg ikke var så fej,
ville jeg blive rigtig anorektiker, eller narkoman. Gunilla er lidt
ked af det, fordi hun fandt hash i dåsen med bagepulver. Nej,
undskyld hvis jeg gør dig depri. Men du kommer antagelig
aldrig til at læse det her. For jeg har ingen adresse at sende det
til.

Hilsener fra Amanda
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