
MIE

MIE	  bor	  hos	  en	  plejefamilie,	  fordi	  hendes	  mor	  

drikker.	  Mie	  har	  aldrig	  kendt	  sin	  far,	  men	  drømmer	  

om	  at	  møde	  ham	  en	  dag.	  Mie	  er	  8lippet,	  har	  blåt	  hår	  

og	  bruger	  mere	  mascara	  end	  de	  8leste.	  Hun	  elsker	  

fest	  og	  gang	  i	  den.	  Mie	  er	  et	  kæmpe	  rodehoved,	  men	  

er	  ret	  tjekket	  alligevel.
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Sat	  af	  holdet
–	  Lea!	  Mor	  bankede	  på.	  –	  Må	  jeg	  komme	  ind?

–	  Jaaa!	  Lea	  gemte	  hurtigt	  mobilen	  under	  en	  bog.

–	  Er	  der	  noget	  i	  vejen?	  Mor	  satte	  en	  kop	  varm	  te	  på	  

skrivebordet	  lige	  ved	  siden	  af	  bogen.

–	  Er	  bare	  træt,	  sagde	  Lea	  og	  vippede	  tilbage	  på	  

stolen.

–	  Vi	  spiser	  først	  om	  en	  time.	  Du	  kan	  tage	  en	  mad,	  hvis	  

du	  er	  sulten.	  Lea	  nikkede.

	   Bip-‐bip!	  

Sms’en	  8ik	  bogen	  til	  at	  orme	  sig	  hen	  over	  bordet.

Mor	  smilte	  og	  forsvandt	  ud	  ad	  døren.	  Lea	  hev	  

mobilen	  frem.

	   Hej	  du.	  

	   Er	  på	  vej	  ind	  for	  at	  besøge	  min	  mor.	  Sidder	  

	   i	  toget.	  Er	  tilbage	  om	  et	  par	  timer.	  Er	  alt	  ok?

	   Knuz	  Mie
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Lea	  bed	  i	  sin	  negl.	  Det	  knaste	  mellem	  tænderne,	  da	  et	  

stykke	  af	  neglen	  gav	  slip	  og	  landede	  på	  tungen.	  Der	  

sad	  nok	  lige	  så	  mange	  bakterier	  på	  det	  lille	  stykke	  

negl,	  som	  der	  var	  sultne	  børn	  i	  Afrika.	  Tanken	  8ik	  

hende	  til	  at	  spytte	  stykket	  ud.	  Det	  landede	  mellem	  

tasterne	  på	  den	  bærbare.	  Var	  umulig	  at	  få	  op.

	   Hej	  Mie!	  Ville	  bare	  sludre	  lidt.	  	   	   	   	  

	   Er	  sat	  af	  holdet	  til	  stævnet	  i	  weekenden	  ...

Hænderne	  rystede,	  mens	  bogstaverne	  kom	  frem	  på	  

mobilens	  skærm.	  Det	  var	  første	  gang	  i	  8lere	  år,	  Lea	  

ikke	  var	  blevet	  valgt	  til	  en	  konkurrence.	  Hendes	  tider	  

plejede	  at	  være	  blandt	  de	  bedste.	  Både	  til	  træningen,	  

og	  når	  der	  var	  stævner.	  Men	  den	  sidste	  tid	  havde

kroppen	  bare	  været	  træt.	  Og	  så	  havde	  hun	  pjækket	  et	  

par	  gange	  fra	  træning.

	   Bip-‐Bip!

	   Er	  ked	  af	  at	  høre	  det.	  Men	  se	  sådan	  på	  det:	  

	   så	  kan	  vi	  være	  party-‐uarty	  hele	  weekenden.	  
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	   Jeg	  skal	  nok	  score	  os	  en	  fest.

Mie	  forstod	  det	  selvfølgelig	  ikke.  

–	  Jeg	  fatter	  altså	  ikke,	  at	  du	  gider	  pakke	  svømmetøj	  5	  

gange	  om	  ugen	  for	  at	  ligge	  og	  plaske	  rundt	  i	  bassinet,	  

plejede	  hun	  at	  sige.	  –	  Det	  er	  jo	  bare	  koldt	  pløre	  af	  

klor,	  snot	  og	  tis.

	   Lea	  rejste	  sig	  for	  at	  pakke	  tasken	  ud.	  Badedragt	  

og	  håndklæde	  skulle	  til	  tørre	  på	  badeværelset.	  

Resten	  blev	  lagt	  sirligt	  sammen	  på	  øverste	  hylde	  i	  

skabet.	  Hun	  gik	  over	  mod	  vinduet	  og	  stirrede	  ud	  i	  

haven.	  Hvordan	  skulle	  hun	  få	  det	  sagt?	  Mor	  og	  far	  

ville	  blive	  så	  skuffede,	  når	  de	  hørte	  det.

	   Bip-‐Bip!

Lyden	  fra	  mobilen	  rev	  hende	  ud	  af	  tankerne.	  Endnu	  

en	  sms	  tikkede	  ind.	  Mie	  havde	  sikkert	  allerede	  en	  fest	  

klar	  til	  lørdag	  aften.	  Men	  nej!	  Det	  var	  jo	  Toms	  

nummer.

	   Må	  jeg	  komme	  forbi?
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Lea	  tjekkede	  en	  ekstra	  gang.	  Jo,	  beskeden	  var	  fra	  

ham.	  Hvad	  ville	  han	  mon?	  Han	  plejede	  aldrig	  at	  

komme	  forbi	  alene.

	   Lea	  kiggede	  rundt	  i	  værelset,	  rystede	  puderne	  på	  

sengen	  og	  glattede	  sengetæppet.	  Hun	  mødte	  sit	  blik	  i	  

spejlet	  over	  sengen.	  Øjnene	  var	  stadig	  lidt	  røde,	  men	  

håret	  næsten	  tørt.	  Bare	  Tom	  ikke	  opdagede	  noget	  ...

	   Sekundet	  efter	  ringede	  det	  på	  døren.	  Han	  måtte	  

have	  sms’et	  ude	  fra	  indkørslen.

–	  Hej!	  Tom	  rodede	  op	  i	  sit	  mørke	  hår.	  Han	  så	  genert	  

ud.

–	  Kom	  ind!	  Lea	  gik	  i	  forvejen	  ind	  på	  værelset.

–	  Hvem	  er	  det?	  råbte	  mor	  inde	  fra	  stuen.

–	  Tom!	  råbte	  Lea	  tilbage	  og	  lukkede	  døren	  efter	  sig.

Tom	  satte	  sig	  på	  det	  yderste	  af	  sengen.  

–	  Er	  du	  okay?	  spurgte	  han	  uden	  at	  kigge	  op.	  

–	  Hvad	  mener	  du?	  Lea	  forsøgte	  at	  lyde	  overrasket.	  

–	  Mie	  fortalte,	  du	  var	  sat	  af	  holdet.	  Han	  løftede	  
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blikket.

–	  Hvad?	  Lea	  blev	  stående	  ved	  døren.	  –	  Er	  det	  derfor,	  

du	  er	  her?

Tom	  trak	  på	  skuldrene.	  –	  Hun	  sagde,	  du	  trængte	  til	  

selskab.

–	  Typisk	  Mie,	  fnøs	  Lea.	  –	  Hun	  har	  så	  travlt.	  Det	  er	  et	  

sekund	  siden,	  jeg	  fortalte	  hende	  det.

–	  Skal	  jeg	  hellere	  gå?	  Toms	  øjne	  var	  så	  alvorlige,	  at	  

Lea	  kom	  til	  at	  grine.



13

–	  Nej!	  Selvfølgelig	  skal	  du	  ikke	  gå.	  Smid	  fødderne	  op,	  

så	  henter	  jeg	  noget	  at	  drikke.

	   Lea	  gik	  ud	  i	  køkkenet	  og	  fandt	  to	  dåsecolaer	  i	  

køleskabet.	  Tom	  sad	  stadig	  stift	  på	  sengen,	  da	  hun	  

kom	  tilbage.

–	  Hvad	  gik	  galt?	  spurgte	  Tom,	  da	  Lea	  havde	  sat	  sig	  

over	  for	  ham.

–	  Min	  træning	  har	  bare	  ikke	  funket,	  begyndte	  Lea.	  –	  De	  

sidste	  uger	  har	  mine	  tider	  været	  dårlige,	  og	  jeg	  har	  

pjækket	  et	  par	  gange.	  I	  dag	  gik	  det	  helt	  ad	  h	  ...	  til.	  Rosa	  

blev	  udtaget	  i	  stedet	  for	  mig.

–	  Lærer-‐Åses	  datter?	  

Lea	  nikkede.

–Hun	  svømmede	  hurtigere	  end	  mig	  i	  dag.	  Jeg	  hader,	  at	  

hun	  8ik	  pladsen.	  Jeg	  skulle	  bare	  have	  passet	  min	  

træning	  i	  stedet	  for	  at	  ...

–	  Det	  forstår	  jeg	  godt,	  sagde	  Tom	  og	  kiggede	  ned	  i	  

gulvet.	  –	  Men	  kan	  vi	  ikke	  gøre	  noget?




