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Du er et menneske før alt andet!
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Noget, der hopper

På uret over døren stod den store viser 

næsten lige op i vejret og den lille viser på 

8. Snakken gik gennem hele klasselokalet. 

Man kunne tydeligt mærke, at det var  

fredag i 3.b. 

“Vi skal ud og spille fodbold i frikvarteret, 

ik’?” spurgte Nikolaj, mens han så ud på 

himlen hvor solen allerede sendte sin  

sommervarme af sted. “Jo, Bo løber, så 

vi får de gode mål. Han sidder tættest på 

døren,” svarede William med et smil.
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“Super. Skal vi også spille fodbold sammen 

i weekenden?” kom det fra Nikolaj med 

hovedet halvt inde i sin skoletaske, der lå på 

bordet. 

“Aftale!!”, svarede William straks.

Samtidig trillede en klump ud af  

siderummet. Den efterlod et spor af vådt, 

ulækkert slim på bordet. 

Birger trådte ind af døren. “Godmorgen, 

er I friske?” lød det med Birgers venlige 

stemme. 
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Rundt om i klassen lød en masse spredt 

mumlen. “Hmm…” “Ja…” “Ahh...”.  

Og Emil kom som altid med et flabet svar: 

“Nej, det er jeg ikke”. Som altid svarede 

Birger: “Men du er vågen. Det er dejligt at 

høre, Emil!”

Langsomt kom Nikolajs hoved med det  

lyse hår ud af skoletasken efterfulgt af hans 

hånd, der havde godt fat i penalhuset. 

Nikolaj åbnede sit penalhus. På sit lille 

skema inde i penalhuset kunne han se, at de 

skulle have hele to timer dansk med Birger. 
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Han lagde penalhuset på hjørnet af bordet 

og tænkte undrende; “Hvordan kan Birger 

være så glad. Han er jo dansklærer?!”

Han lagde slet ikke mærke til, at der nu lå 

noget klamt og vådt slim bag penalhuset. 

Men der kom mere og mere liv i den 

klamme, våde slim. 

“Splat, splat, splat.”

“Arhhh nej, hvorfor nu det?” tænkte 

Nikolaj. Han kendte den lyd alt for godt.  

Nu kunne han ikke kun høre den.  
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Han kunne også se den runde, slimede 

tingest hoppe op og ned bag penalhuset.  

Det var, som om den lavede små opvarm-

ningshop til en trampolinkonkurrence. 

Nikolajs mave fik en snurrende  

fornemmelse. Det var, som om maven ville 

vende sig på vrangen.

Klumpen var rød, blød og på størrelse med 

en stor blodappelsin. Og temmelig slimet. 

Hvis den var synlig, var den tit ved hans 

penalhus og skoletaske. Den kom frem på 

de mest irriterende tidspunkter. Netop, når 

Nikolaj havde brug for, at den ikke var dér. 

Den var et slimmonster.
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“Lad nu vær’!! Gå væk!” Irriteret, men 

forsigtigt, forsøgte Nikolaj at slå ud efter 

slimmonsteret. Den kendte Nikolaj alt for 

godt, så i det samme hoppede den til siden. 

Nikolaj ramte penalhuset, der fløj på  

gulvet og landede med et brag, så hele  

klassen kunne høre det.

“Hvad sker der?” lød det oppe fra tavlen.

“Det var bare Nikolaj, der smed sit penalhus 

på gulvet,” svarede Alma, mens hun vendte 

sig mod Nikolaj og rakte tunge. 

“Vi skal vel ikke til at have problemer med dig 

igen, Nikolaj?” kom det bestemt fra Birger. 
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“Det var ikke min skyld,” svarede Nikolaj, 

selvom han vidste præcist hvilket svar, der 

kom retur fra Birger. “Det siger du hver 

gang…” 

Nikolaj samlede surt sit penalhuset op fra 

gulvet og tænkte: “Hvorfor forstår de det 

ikke? Det er jo ikke mig, der gør det. Det er 

den, der driller og hele tiden laver ballade. 

Det var ikke mig der startede. Jeg prøvede 

bare...” . 

På sit lille skoleskema, der sad fast på  

penalhuset, kunne han se, at der heldigvis 

var noget at se frem til efter dansktimerne. 
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Der var nemlig historietime med Signe. 

Hun var den bedste lærer, han kendte, og 

hun sørgede for, at det var til at holde ud at 

komme i skole.

Spørgsmål
Hvorfor tror du, at Nikolaj bliver sur på  

slimmonsteret?




