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Forord
Tænk at skabe noget. Starte med ingenting, et blankt stykke papir. Tænk at få en idé. Lade den
spire, gøde den. Tænk at have evnerne. Finde værktøjerne, de rigtige ord. Sætte dem sammen.
Et efter et. Slette nogen af dem. Finde nogle andre, der passer bedre. Blive ved. Indtil man har
skabt en tekst. En fortælling, der ikke var der før. En fortælling, der vil noget. Som rører den der
læser med.
Novellerne i ”Sidste åndedrag – første skridt” er skabt af eleverne på Stevns Bibliotekernes skrivehold for unge.
De er skabt af skriveglæde. De er skabt i trods. For det er ikke nemt at være kreativ, når verden
ser ud, som den gør for tiden, og når den hyggelige skrivecafé er skiftet ud med endnu et par
timer hjemmefra foran computeren. Men eleverne har skabt novellerne af deres kæmpe idérigdom og store talent. Deres vilje og ønske om at skrive.
”Sidste åndedrag – første skridt” er overskriften for alle novellerne. De rummer det mørke. Det
sidste. Det svære. Men de rummer i høj grad også det lyse. Det spæde. De nye muligheder.
God læselyst.

Det er med stor glæde og stolthed, at vi endnu en gang på Stevns Bibliotekerne kan præsentere
årets noveller, som er kommet ud af vores skriveworkshop i sikkert og skønt samarbejde med
Ditte Wiese.
Vi får som læsere en unik mulighed for at få et indblik i vores unge medborgeres liv, tanker og
store skabertrang – det er mega lærerigt for os voksne – derfor god læselyst til jer alle.
May-Britt Diechmann, biblioteksleder Stevns Bibliotekerne

Hver undervisningsgang med skrivespirerne fylder mig med en kæmpe glæde. Tænk at være
fælles om skrivelysten og -viljen. Tænk at være fælles!
Nu har det sejeste skrivehold lavet en novellesamling med samme overskrift, men med helt forskellige emner, skriveformer og fortællestemmer -og jeg er helt utrolig stolt. Det er fantastiske
tekster med vid og og bid og humor. Det er flot og det er dygtigt.
Som en fantastisk mulighed for unge tilbyder Stevns Bibliotekerne et nyt skrivehold fra september 2021 – og jeg får æren af at undervise igen. Det glæder jeg mig helt usigeligt til!
Ditte Wiese, underviser og forfatter
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Indigo Larsen, 17 år
Jer er et 17-årigt non-binært menneske, der bruger de/dem pronominer, hvilket også er det min novelle handler om.
Jeg har altid elsket at skrive og digte mine egne historier, fordi det er min måde at komme af med en masse indetrængte følelser. Normalt skriver jeg fantasy, mest bare fordi det er sjovt, men også fordi der mangler en hel del
repræsentation i den genre, som jeg rigtig gerne vil være med til at bidrage til. Man ser stort set aldrig en tyk handicappet protagonist der er udvalgt til redde verden. Det vil jeg gerne lave om på.
Dittes skrivecafé har virkelig hjulpet mig med at udvikle mine evner inden for det skriftlige i løbet af de sidste par
år, hvilket jeg sætter stor pris på. Ditte er et fantastisk og støttende menneske og en vidunderlig lærer. Vi hygger os
generelt rigtigt meget alle sammen, og der er altid plads til lidt sjov.

En Svale ved Juletid
af Indigo Larsen
Jeg vidste jo godt at dagen ville komme, hvor hun
ikke var her længere. Dagen hvor alle mine chancer ville
rende op. Man skulle tro at ende sine dage som 89-årig
ville betyde, at man havde nået det hele. Med alle de år
ville man uden tvivl kende sin familie ud og ind, ikke?
Jeg ville ønske, jeg kunne sige “ja”. Det ville jeg virkelig.
Men sandheden er, at momse ikke kendte mig. Jeg var
bange. For hvad nu, hvis hun ikke kunne elske mig, når
hun kendte sandheden? Hun var den eneste, jeg aldrig
fik det fortalt. Og nu er det for sent.
Nu er det alt for sent…
Jeg husker intet fra kirken. Alt er sløret. Mor siger, jeg
ikke gik glip af noget, men jeg ville alligevel gerne have
været der. Sådan, rigtigt have været der.
“Er du ved at være klar, skat?” lyder hendes stemme
fra gangen. “Vi skal til at køre, hvis vi skal nå det inden
frokost.”
“Ja, jeg kommer!” Jeg kan ikke ligefrem sige, jeg har
glædet mig. Første jul uden momse, kan kun blive en katastrofe. Min kusine er den eneste der ved, hvordan jeg
har det. Alle andre tror bare, jeg har taget det virkelig,
virkelig pænt. Men Wilma ved, at det ikke er tilfældet.
“Har far og Nelly allerede sat sig ud!?”
“Ja, vi venter bare på dig!”
Med jakken under armen lister jeg ud til de andre. Regnen slår hårdt ned på mig fra oven. Momse ville have
tvunget overtøjet på mig, havde hun stadig været her.
Måske er det præcis derfor, jeg ikke gør det. Jeg elskede
hende. Jeg elsker hende stadig. Men jeg har brug for
at mærke vandet. Det er det eneste, der holder mig fra
at tænke på hende. Hvis jeg går direkte imod hendes
ønsker.
Der er stille i bilen. Ingen siger noget til mit gennemblødte tøj. Det er egentligt ret vildt, hvor langsomt tiden
går, når man bare sidder og stirrer på dråberne flyde hen
langs ruden. Jeg kan se, hvordan landskabet hele tiden
ændrer sig, men alligevel føles det, som om vi ingen vegne kommer. Tiden står stille. Det eneste, der ikke gør, er
mine tanker. De kommer vidt omkring. Det er min søster,
der pludselig river mig ud af tidens uendelige vakuum,
da hun er den første til at åbne munden siden vi kørte
hjemmefra:
“Moar? Sover Svale?”
“Nej, det tror jeg ikke skat. De slapper vist bare af.”
Det er snart et år siden, jeg skiftede navn. Det var utroligt besværligt for dem alle at forstå. Dog ikke i lige så
høj grad som det med pronominerne. ”De betyder to
eller flere personer. Ikke én!” og “Det er grammatisk
ukorrekt. Det kan man altså ikke!” var de to ting jeg
hørte oftest i løbet af den tid. Men gæt engang: de lærte
det alle sammen til sidst. Også selvom det var svært. Så
hvad grunden er til, at jeg aldrig fik fortalt hende det,
har været mig en gåde lige siden den dag, hun forlod os.
Ikke en eneste vigtig person i mit liv var skredet fra mig,
efter de fik det at vide, så hvorfor var jeg lige så bange
for, at hun ville?
Hoveddøren smækker i bag mig. Huset ligner sig selv,
men mangler sin beboer. Vi havde alle besluttet at en
sidste jul her, inden vi ryddede det for indhold, ville være
på sin plads. På trods af at vi er de sidste til at ankomme, og alle kusinerne allerede er her, er der tomt. Der
er så tomt.
“Hvor er du fin!” Wilmas knus er det første der møder
mig. Vi bor en times tid fra hinanden, så det er ikke så tit
vi ses. Jeg har virkelig savnet hende.
“Det er helt underligt.”
“Ja, meget.” Hun smiler det der triste smil. Intet andet
end det ville bedre kunne beskrive mine følelser lige nu.

Alle får et goddag-kram og et smil. Jeg er normal. Alt er
normalt, selvom intet er. De skal se, hvor fucking perfekt
jeg har det, ligegyldigt hvor stor en løgn det så er. Det
er virkelig bare nødt til at blive en god dag, hvis jeg skal
kunne klare mig igennem den. Hvis jeg lyver nok for mig
selv, begynder jeg vel også selv at tro på det til sidst,
ikke? Det er forsøget værd.
Pebernødder, brunkager, vaniljekranse og konfekt stillet
fint frem på stuebordet. “Far til fire i byen” i TV’et vi alle
er samlet omkring. Som alle andre juleaftener før denne.
Så normalt som det overhovedet kan blive. Efterfølgende
er der pandekager i køkkenet, med masser af julesange i
radioen. Disneys juleshow og julemanden, aka onkel Torben, der kommer med de første pakker. Som alle andre
juleaftener før denne. Så perfekt som det overhovedet
kan blive.
Ingen ser min gråd, for jeg holder den indeni.
Julemiddagen består som sædvanlig af de årlige leverpostejsmadder. Eller mit gør i hvert fald. And er overvurderet.
“Hvor længe skal vi sidde her endnu? Klokken er snart
ni,” siger jeg ud af det blå. Sandheden er at jeg altid
har hadet alle former for festmåltider. De snakker alle
så røven går, og det eneste jeg kan stille op, er at nikke
forstående, selvom jeg på ingen måder forstår. Det er
egentligt ret utroligt. Jeg brænder altid sammen efter de
første par sætninger. Det der samtale-fis har aldrig været
mit store talent.
“Skal vi ikke bare begynde at lægge gaverne på plads,
så kan I andre komme, når I er klar,” foreslår Wilma.
“Jo det er nok en god idé. Smut I bare,” lyder det fra
faster Iben, ligesom hun fylder sit glas op for syvende
gang. Imponerende blære hun har. Godt det ikke er alkohol, siger jeg bare.
Nelly og Gustav sidder allerede klar ved træet, da Wilma
og jeg kommer derind. Klar til at åbne pakker. De bliver
pænt skuffede, da vi fortæller dem, at de ligesom først
skal lægges under træet.
Der er egentligt ikke så meget at fortælle. Vi tømmer
de store skraldesække for gaver. Vi slæber dem under
træet. Venter på at de andre skal blive færdige med at
vaske op. Bla, bla bla. Og da det så endelig bliver tid
til det vi alle har ventet på, føles alt pludselig helt, helt
forkert. Hun er her jo ikke som hun plejer at være. I lænestolen med alle de gaver, hun er så utroligt langsom til
at pakke ud.
Alle smiler og griner omkring mig og
fylder rummet med glæde. En glæde der ikke kan nå ind
til mig. Lydene hviskes ud og alt foregår i slow motion
omkring mig. Min lille fætter der jublende åbner kassen
med sin nye racerbane, og min mor med sit nye armbånd. Jeg kan ikke være i det. Er nødt til at komme væk.
Der går nogle minutter før Wilma opdager, jeg er gået.
“Hey,” hvisker hun, da hun finder man ude på trappestenen. Hun har min jakke med. “Tænkte du måske
kunne bruge den her.” Jeg siger ingenting, men hun har
ret. Jeg er ved at dø af kulde. “Hvad skete der derinde?
Lige pludselig var du der bare ikke.” Hun har sat sig ved
min side og ser spørgende på mig. Hvad kan jeg egentlig
svare til det? Jeg ved ikke, hvad der skete. Min hjerne
blev tåget ville ikke samarbejde mere, og så var det eneste jeg kunne tænke på, hende … “Er det momse?”
Og så kommer gråden. Jeg kan ikke holde den inde længere. Ja, det er momse. Det har for helvede altid været
momse. Min kusine lægger beskyttende sine arme om
mig og knuger mig ind til sig, som for at skåne mig for
mig selv. Hun kender mig vist bedre end de fleste.
“Jeg sagde aldrig noget til hende, Wilma. Jeg lod som
om intet havde ændret, selvom alting havde ændret sig!”
Det er svært at få ordene ud for alle de hulk, der hele
tiden kommer i vejen. Efter nogle sekunders stilhed siger
hun endelig noget:

“Jeg tror ikke, det var nødvendigt for dig at fortælle hende det. Du er jo hendes barnebarn. Jeg tror, hun
kendte dig bedre end du aner.”
Jeg ser på hende. Selvom tårerne slører mit syn, kan jeg
tydeligt se hendes varme smil. Men til trods for hendes
betryggende ord, har jeg svært ved rigtigt at tro på dem.
For hvordan vil jeg nogensinde vide om de er sande.
“Kom.” Hun rejser sig. “Jeg har en idé.”
Natten er frisk og stille. Vi går side om side langs landsbyhusene. Mod kirkegården. Hun har ikke sagt, hvor vi
er på vej hen, men der er ingen andre ting i byen udover
et nedlagt mejeri, og det er næppe, hvad hun har i tankerne.
Ganske rigtigt stopper Wilma brat op, da vi når til kirken.
“Jeg tror ikke, jeg kan det her.” Det er kun lige akkurat, jeg formår at mase den sætning ud gennem læberne. Hele min mave har krøllet sig sammen, så jeg
knap nok kan hive luften ind nu. Og jeg stirrer bare. Ud i
mørket uden at vide, hvad jeg leder efter. Så mærker jeg
hendes hånd i min. Et lille klem.
“Det ved jeg, at du kan,” siger hun.
Hele familien har allerede været her bortset fra mig. Jeg
kunne ikke få mig selv til det. Graven er så fin. Begroet
med alle hendes yndlingsplanter. En julerose, havehortensia, og et lille hjortetaktræ. Næsten som om hun stadig er her.
Jeg sætter mig ned til hende, eller sådan føles det i hvert
fald, og Wilma ned til mig Jorden er kold og klam, men
jeg er ligeglad. Det håber jeg også, hun er.
Hulkene kommer pludseligt og så højt, at jeg tør sværge,
jeg kan høre ekkoet inde mellem byens andre bygninger.
Jeg tror aldrig, jeg har fortrudt noget så meget som det
her. Det æder mig op indefra. Hvis bare jeg havde sagt
det. Hvorfor var det så fucking svært!
“Svale?” Hurtigt tørrer jeg snottet og tårerne af i mine
ærmer. Havde allerede glemt, jeg ikke er alene. Hun kan
ikke se mig sådan her. Ikke i dag. Juleaften skal forestille
at være en god dag. Jeg kan ikke ødelægge den for de
andre.
“Du forstår det ikke, Wilma. Jeg skulle have fortalt
hende det! Jeg ved godt, hun altid sagde, hun elskede
os, men hvordan kan jeg vide, om det er sandt, når hun
ikke engang kendte den rigtige mig? Hun kunne have
været transfobisk og have hadet mig, og jeg kommer
aldrig nogensinde til at finde ud af det!” Ligegyldigt hvor
meget jeg kæmper for at holde gråden tilbage, er det
umuligt.
Brat vender jeg mig mod gravstenen, da en lille bevægelse synes at forstyrre i kanten af mit synsfelt. Rigtigt
nok kan jeg se, at en lille fugl har sat sig for at kigge på.
“Jeg troede ellers fugle sov om natten …” hvisker jeg
undrende til min kusine, der ser ud til at have gang i
stirrekonkurrence med det lille væsen.
“Den kunne sikkert ikke lukke et øje til lyden af dit
hulkeri.” Vi griner. Jeg snøfter. Stilhed. Noget ved fuglen
virker bekendt…
“Hey, Wilma, hvad er det for en fugl?”
Hun ser på mig: “En … svale.” Mine øjne spiler op. Jeg
kan ikke beslutte mig for, hvem jeg vil se på. Mit blik glider frem og tilbage mellem min kusine og den lille gæst,
indtil det til sidst lander på sidstnævnte. Intenst. Den
flyver op, og i næste sekund sidder jeg med en svale i
hænderne. Alle de tanker og bekymringer, der har fyldt,
siden hun forlod os, er med et ikkeeksisterende. Jeg ved
ikke, hvor mange af de her tegn, jeg har misset før, men
endelig forstår jeg, hvad universet prøver at fortælle mig
- hvad Wilma hele tiden har prøvet at fortælle mig:
“Momse?” hvisker jeg …
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af vejen.

Karen Bakkeskov
Feld Andersen, 14 år
Jer er et 17-årigt non-binært
menneske, der bruger de/dem
pronominer, hvilket også er det
min novelle handler om.
Jeg skriver fordi det er sjovt og det er noget andet i
forhold til det, jeg normalt laver.
Det fedeste ved skriveholdet er nok alle de dejlige mennesker.

Død
af Karen Bakkeskov Feld Andersen
Maven
”Stop!” råbte en lille dreng. En stor og kraftig mand med skæg
og helt klart fra Phagos, den mest beskidte og faldefærdige del
af sommerriget eller Pardrige, stod med fast greb om drengens
håndled, imens han slog med den anden. Maven stod med afstand og vurderede, om manden var det værd at dræbe med det
samme eller skulle gøre sit job færdigt først. Efter en tid vendte
Maven sig om og gik.
Man kunne tydeligt se de fine huse og ordentlige gader fra
lang afsend, da han var på vej hen til sit mål for ugen. Han gik
hen over til åen med den faldefærdige bro, som skilte Phagos
fra Pardrige. Han kiggede hurtigt ned i vandet, rettede lige på
det sorte jakkesæt og satte håret, inden han gik ind i Fraiham.
Fraiham er paradis, mens Phagos er en slum med tyveknægte og
sorthandel fra både Pardrige og Acline vinteriget.
Maven er snigmorder hos den mest eftertragtede, ”snigmorderkongen af Phagos”. Han har øjne og ører overalt, ved at redde
små børn fra at sulte og derefter oplære dem til sin fordel.
Maven sneg sig ind på kongen af Aclines repræsentant og tog
hans hoved i et hug, derefter var han på vej ud i natten igen.
Repræsentanten havde nok ikke gjort noget personligt mod snigmorderkongen, han var der bare.
Maven gabte og huskede ham manden, som bankede den lille
dreng. Nogen grinte lidt længere fremme tæt ved der, den lille
dreng blev banket. Inde i en gyde stod en gruppe mænd, der
havde ølmave med hver deres slags væske i hånden. Blandt dem
så Maven manden. Han begyndte at slentre hen til gruppen.
”Hey” sagde Maven kun et par skridt væk fra gruppen ”Kongen vil snakke med dig,” sagde han som undskyldning og kiggede
på den store mand. Han gav tegn til, at manden skulle følge med
ham og trak ham om bag et par kasser nogle blokke væk.
Så satte han sin timer, tog sine knive og fik det overstået på
under 20 sekunder.
”Ny rekord” sagde han til den livløse mand på jorden.
Før han gik hjem, besluttede han sig for at gå forbi skoven så han
kunne se om de fortryllende næsehorn var kommet frem.
Iris
Hun løb, mens træerne lukkede sig bag hende og skørterne
hvirvlende rundt. Solen var begyndt at stå op skinnende lyserødt
i horisonten. Vagterne løb lige efter hende. Der var en lysning
forude mellem træerne med en sø. Heldet er delvist med mig,
tænkte hun, mens hendes ben løb for hende. Hun rakte ud og
rørte en gren, som løftede hende op og hen mod søen hurtigere, end hun kunne løbe. Pulsen bankede i hendes ører og hun
prøvede at få vejret under kontrol. Træerne bar hende skiftevis
lige det sidste stykke vej og satte hende midt i lysningen foran
søen. Hun vendte sig om og spredte armene ud fra sig. Alle træerne lukkedes om lysningen, så hun var helt alene. Hun kiggede
rundt og stirrede lige ind i et par mørke næsten sorte øjne. Iris
sprang forskrækket tilbage og snublede over en sten. Drengen
eller nærmere manden var høj med mørkt hår og i sort jakkesæt.
”Har du brug for en hånd?” spurgte manden og rakte hånden
frem. Iris skubbede den let væk, rejste sig op og fik det hvide
hår væk fra øjnene.
”Undskyld mig, men jeg har lidt travlt,” sagde Iris til manden
og gik hen til søen. Hun trak lidt op i sine skørter, og tog glasnøglen, der sad i hendes strømpeholder, stak den ned i søen og
drejede den. Der kom en portal til syne i søen. Hun begyndte at
gå ud i søens kolde vand og ind i portalen uden at tage sig af
manden der så til. Og faldt.
Hun vendte sig om i luften for at se om manden fulgte efter,
men han stod stadig helt stille og kiggede ned på hende med et
udtryksløst ansigt.
Så samlede hun hænderne op foran hovedet, mens hun nærmede sig vandet og strøg gennem det varme vand. Hun åbnede
øjnene og mærkede saltvandet stikke i dem, mens alle hendes
klæder svævede i vandet. Blomsterne på hendes blågrå kjole
flød lige så langsomt væk, mens kjolen skiftede farve til en mild
pastel lyserød. Toppen var corsage, som viste hendes former tydeligere, mens bunden var af tyl. Hun så sig om for at se om
nogen så hende, de tyede ikke til nogen, var der overhovedet. Så
begyndte hun langsomt at svømme ind til bredden.
Inde ved bredden stod Asterin, som var mørk i huden med kulsort
hår og sorte øjne. Hendes lange hår var flettet i en tyk fletning.
hendes kjole gik hende til under knæene og havde pufærmer.
”Hvorfor tog det dig så lang tid” spurgte Asterin. ”Jeg blev
forhindret” svarede Iris. ”I vinterriget åbnede jeg den forkerte portal, så landede jeg i Pardrige centrum. Blev så forfulgt af
vagter hele vejen hen til den næste portal.” Hun kiggede væk og
undlod bevist at fortælle om manden.
Maven
Han kiggede ned i søens dyb, hvor prinsessen var faldet ned eller
nærmest sprunget. Han var næsten sikker på det var hende. Så
var prinsessen fra Acline faktisk i Pardrige. Der ville nok ikke gå
særlig lang tid inden en fik til opgave at spore hende og få hende
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Der kom hurtige skridt bagfra. Maven satte sig helt stille ned på
hug og lod som om han var optaget af søen. Ude fra stien kom
en let skabning løbende.
”Maven,” kaldte skabningen. Det lød som Ameer, en spinkel
blondhåret dreng, som var en af kongens nyeste hjælpere. Han
var tæt på. Maven vendte sig om og sprang på ham så de rullede
på det våde græs. ”Du kvæler mig” gispede Ameer. Maven slap
ham med en let latter.
”Hvad er der” spurgte Maven.
”Kongen har en ny mission til dig,” sagde Ameer og rettede på
sit tøj. Ameer havde navy blot stift jakkesæt på med sølvmønstre
på, som indikerede at han var en del af kongens flok, så hvis man
rørte ham, rørte man kongen, og så var det højst sandsynligt slut
for personen. Maven rejste sig op, og kiggede på Ameer med et
dystert ansigtsudtryk, så begyndte han at gå, mens Ameer kom
småløbende efter.
Iris
”Te?” spurgte Asterin ude fra køkkenet.
”Ja, ja, hvorfor ikke?”
Asterins hytte lå af Fraiham. Det var småt med cottagetema.
Store vinduer med tynde gardiner, der havde blomstrer broderet
ind i. Det bestod blot af en etage med et badeværelse, køkken
kombineret med stue og til sidst et soveværelse. Det var det
mindste hus i Fraiham, men lå dog heller ikke så godt. Asterins
hus lå lige ved siden af Phagos, den beskidte del af sommerriget.
Man kunne se hen til broen, der skilte delene fra hinanden
Asterin kom ind med en bakke. Der var to tekopper, som var
udsmykket med blå og guld i cirkelmønstre. Selve teen var hvid
med lilla blomsterblade. Der var også en skål med små honningbolsjer, som havde små sukkersolsikker i midten.
”Hvorfor ville du snakke?” spurgte Asterin.
”Nå jo. Jeg skulle til at gå en morgentur ude i byen, men
vagterne sagde, at det var for farligt, og at jeg skulle eskorteres,
hvis jeg skulle nogen steder, men jeg nægtede og gik ind igen for
at finde dronningen, altså min mor. Hun var ingen steder at finde.
Så gik jeg ind på min fars kontor på anden sal, mens der var to
vagter, der skiftedes til at følges med mig hele tiden. Far sagde
så, at en repræsentant fra mit rige var blevet myrdet, imens han
var i Pardridge. Far tror, at det var at bevidst angreb fra sommerriget og vil sende en flok mænd ud for at dræbe deres livstræ,
Ophesa, så vores livstræ, Ophese forhåbentligt tage over begge
riger. Pardrige befolkning vil have ingen andre steder at tage
hen, så min far kan og vil kunne styre alt,” begynder jeg. ”Far har
sendt et brev ud til Pardriges konge om deres forræderi, og at vi
vil slå tilbage hårdt, hvis de ikke overgiver sig. Men Ophese og
Ophesa er forbundet uden det ene vil det andet ikke kunne være
i live, så begge riger vil blive destrueret …”
Iris gik ned ad brugsens vejen, da hun så en kendt skikkelse
forude med det sorte hår. Det var manden fra før sammen med
en lille spinkel dreng. De var fuldkommen modsætninger. De kom
tættere på og Iris´ puls begyndte at stige kraftigt. Manden føltes
alt for tæt på, selvom de gik på hver deres side af gaden. Han
kiggede på hende, og deres øjne låstes, indtil de var ude af synefeltet.
Iris´ puls begyndte at blive jævn igen, og hun glemte alt om det,
da hun nåede ned til havet for at komme tilbage til Acline.
Maven
Det var tydeligt, at prinsessen ikke var herfra, hvis man kiggede
rigtig efter. Hendes lange hvide hår var usædvanligt i Pardrige.
Det der virkeligt skilte hende ud, var de øjne. Helt krystalblå,
ligesom en drøm.
”Maven, Maven,” kaldte Ameer. Maven kiggede ned på den lille
dreng. ”Er det din kæresteee?” spurgte han.
”Nej” svarede Maven, nok lidt for hårdt. Det gjorde Ameer
helt tavs.
Ameer og Maven gik op ad den eneste hele trappe i Phagos til
snigmorderkongens opholdssted eller det, han var igennem dagen. Da de trådte ind i det store rum, blev de mødt af stilhed. Der
var ikke mere end ni personer.
I midten af rummet var der en stor flyvende terning med ringe og andre små tegninger. Gulvet var af marmor og væggene
cremehvide. Det var en tro kopi af et rum fra Ensmery (en by
i Acline) med glasloft. De fleste troede, at snigmorderkongens
opholdssted ville være dystert, som det havde været med de
gamle konger.
En stuepige kom småløbende hen til Maven, nok en som kongen
havde reddet fra et bordel i nærheden.
”Kongen vil se dig” sagde stuepigen. Maven gad ikke engang
at kigge på hende. Stuepigen stød nervøst og skiftede vægten
på hvert sit ben.
”Gå,” sagde maven og pigen løb videre. Maven gik til højre
ned af en lang gang med højt til loftet. De store vinduer havde
noget glas i sig, så gulvet skinnede med farvede lys.
For enden ad gangen var der en stor mahognitrædør. Døren åbnede af sig selv, og inde bag den stod der et sort skrivebord, en
til flyvende terning i guld. Der stod også store reoler stoppet med
kort og bøger. Bag skrivebordet var der de selv samme vinduer
som ude i gangen så hele rummet var farvet på gulvet. I en trone
blandet med lænestol sad kongen.
”Jeg har ventet,” kom det fra ham. Der var ikke nogen grund
til at svare. ”Sæt dig, jeg har en ny mission til dig.”
Maven satte sig og spekulerede på, hvorfor han allerede fik en
ny mission. ”Nogen vil gerne have mig til at dræbe prinsessen
fra Acline, fordi hun lusker lidt for meget rundt,” sagde kongen.
”Men jeg har ikke tid, så jeg vil give dig en måned til at få hende
dræbt og få så meget information ud af hende som muligt og
samtidig, for at få det til at være sværere for dig: få hende til at
stole på dig.”
”Jeg kan gøre det på to uger,” sagde Maven og gik.
Iris
Iris kom op fra det isnende vand og blev taget om armene af to
vagter. Der var en hel flok af dem. De to vagter løftede iris op
på jorden. Iris vristede sig ud af deres greb. Hun kunne mærke

irritationen bygge sig op, det er jo ikke første gang, hun er blevet
opdaget, når hun sneg sig ud. Vagterne begyndte at gå, og hun
gik efter dem hen ad stranden og op igennem Ensmerys gader
hen til porten, der førte ind til paladset. Man kunne høre portene
blive lukket bag hende. Hun undrede sig over, hvorfor at de blev
lukket og ikke forblev åben. De porte blev aldrig lukket, ikke
engang om natten. Det var kun i Acline, de var nødt til at lukke
dem fra folk, som boede i Phagos.
Folk løb rundt overalt på paladset. Iris spurgte ikke, hvad der
skete, det ville alligevel ikke gøre en forskel, hvis hun vidste det.
Hun havde fuld tillid til vagterne, da det var hendes håndplukkede fra hendes fars garde. Vagterne førte hende ud gennem
bagdøren i køkkenet og ind i labyrinten, der omgav hele paladset indtil porten. Da de var halvejs igennem og nærmede sig et
kryds, aftalte vagterne, hvem der skulle gå til højre for at aflede
de ubudne gæster, hvis du fulgte efter. Iris gav dem sit hårbånd
og gik til venstre.
Ude af labyrinten løb de nærmest, ind i skoven. Iris hørte lyde
komme fra højre side af skoven, ikke skridt fra tre personer, men
mindst 20 på hest. Så begyndte hun at gå i panik. En flok soldater kom ridende med bue, og pil spændte. Var det her deres plan
fra starten? Har de slet ikke gjort noget mod slottet? Hvad med
min familie? Iris begyndte at løbe med vagterne bag sig.
”Dræb alle, der kommer i vejen, men prinsessen skal være
uskadt,” råbte en af soldaterne. Pile begyndte at flyve igennem
luften omkring Iris. En af vagterne løb ved siden af hende.
”Ikke kig bagud!” sagde han. Hun kunne blot nikke. Hun snublede over en sten, der lå i skovbunden og kiggede bag sig. De
andre lå døde med flere forskellige pile i deres kroppe, og soldaterne kom tættere på dem.
De halede hurtigt ind på dem. Mens Iris begyndte at miste kræfter, kom de bare tættere på. En pil ramte lige i Iris’ ben, og
hun begyndte at halte. Det var en modbydelig smerte, men hun
kiggede ikke på den. Hendes mor havde altid lært hende ikke at
kigge nærmere på skaden, så ville det nok gøre mere ondt.
En pil ramte vagten ved siden af Iris, og vagten slap sit støttende
greb om hende. Hun halvt snublede uden den ekstra hjælp og fik
kigget bagud. Soldaterne var stadig et godt stykke væk. Iris’ ben
gjorde mere ondt fra hvert skridt hun tog. Hendes vagt begyndte
at sakke bagud, men Iris løb videre, løb for sit eget liv, hendes
mål, hvem skulle ellers redde rigerne. Det var kun hende, hun
løb for hende og hendes verden.
En tung skabning væltede hende og med et sus, træk han hende
op på noget stort, og de galoperede væk fra soldaterne gennem
træerne.
Iris prøvede at orientere sig. Hun sad oppe på et stor næsehorn
med mos på toppen af kroppen, hvor der voksede små svampevæsner, som holdt næsehornet og det, der var på det beskyttet.
Pilene, der blev skudt, ramte blot en form for barriere omkring
dem. Først nu kom hun i tanke om, at hun ikke var alene. Bag
sig sad manden fra før med sit sorte har og udtryksløse ansigt.
Iris kunne mærke hans muskler gennem stofferne tøjet, der skilte dem. Hun rettede sig lidt i sadlen, så hun sad længere væk.
Manden træk hende så tæt på igen og hviskede i hendes øre.
”Det bliver svære for svampene at lave en barriere, hvis den
skal strækkes om to personer, så du er nødt til at holde ud lidt
længere.” Det gav et sæt i Iris. Hans stemme var så venlig, da
han sagde det og slet ikke ligesom første gang de mødtes.
Maven
Maven mærkede, hvor stiv prinsessen var, og det gav ham kvalme. Hun var virkeligt en prinsesse, der ville noget. Kunne hun
ikke bare være glad for, at han reddede hende. Altså de næste
par uger ville jo være de sidste for hende. Det ville blive nemt at
dræbe hende, når han ikke længere havde brug for hende. Han
skulle nok få hende til at sno sig om hans lillefinger.
Iris
Soldaterne var ingen steder at se, da de nærmede sig en sø.
Manden stoppede næsehornet.
”Jeg hedder forresten Maven.”
”Iris,” sagde hun til svar. Han hoppede ned og kiggede ikke en
eneste gang på hende.
”Kommer du?” spurgte han.
”Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men jeg har en
fucking pil i mit ben.” Han kiggede på hende, som om det ragede
ham en sten, men så gik han hen til hende. Han stod foran Iris
tog hende og bar hende hen til søen og ned igennem den hen til
Pardrige.
”Hvor skal vi hen?” spurgte hun.
”Ikke længere,” sagde han og satte hende ned op ad et træ.
Maven gik ind i skoven og efterlod Iris. Hun begyndte at spekulere på, om han kom tilbage og kaldte på ham. Hun hørte en lyd
fra skoven. Solen var gået ned, så det var næsten mørkt. Hun
begyndte at få tårer i øjnene. Hun var helt alene. Uden familie,
vagter eller noget. Hun havde ingen idè om, hvem der var i sikkerhed. Alle havde forladt hende.
Hun hørte en raslen ude i tusmørket. Hun spændte i hele kroppen, så det gav et jag der, hvor pilen sad. Det var det sidste strå.
Hendes tårer kom løbende som et vandfald. Hun græd næsten.
Hendes tårer var ikke normale. I det øjeblik kom Maven gående
ud fra skoven med en stor moran over skulderen, et dyr med fire
enorme store bløde tykke vinger og en krop på størrelse med en
bog. I den anden arm bragte han en stor nød.
Han spilede øjnene op i et kort sekund, og så gik han tilbage til
hans normale udtryksløse ansigt. Han lagde moranen og nøden
på jorden. Så gik han hen til Iris og tørrede de røde blods tårer
væk med ærmet. Bagefter tog han sig af pilen i hendes ben og
bandt et stykke stof om det.
”Er du træt?” spurgte han.
”Ikke rigtigt,” svarede hun, selvom hun havde halvt åbne øjne
og kunne sove hvert sekund det skulle være.
Maven gik hen til moranen og hev dens vinger af, lagde dem ved
siden af hinanden og begyndte at pille dets sorte skæl af den. Iris
skulle til at kaste op, så hun kiggede ned på sin beskidte kjole.
”Skal jeg hente dig?” sagde maven. Iris så alt det, han havde
lavet, mens hun ikke kiggede. Han havde åbnet den store nød,

hvor der nu lyste grønt varmt lys op af. Han sad selv på en af
de vinger med et skæl, hvor der var kød på. Høj sandsynligt fra
moranen.

”Virkelig?” sagde Iris med et lille grin. ”Så vil jeg meget gerne
prøve kjolen på med den her.” Iris tog en halskæde, der var tættest på. Den var af guld med små krystaller på.

”Velkommen velkommen”, kom kongen ud og sagde. ”Hun er
da en skøn diamant, du har fundet dig der Maven.” En stuepige
kom gående ind i den store entre.

”Det er ikke nødvendigt.” Iris begyndte at løfte sig selv op fra
jorden et lille stykke tættere mod. Maven smilte et rigtigt smil og
gik hen til hende, løftede hende hen til vingen og satte hende ned
igen. Han rakte hende noget skæl og begyndte at spise.

Iris så sig selv i spejlet og havde aldrig følt sig mere smuk. Damen fra før havde givet hende nogle sko, som matchede halskæden. De havde den samme kæde bare om hendes ankler, som
var forbundet med skoen. Hun gik ud af omklædningsrummet.

”Maden er klar hr.” Kongen rakte hånden hen mod døren, der
nok førte til spisestuen. Maven tog Iris’ hånd, og de gik derhen.

Maven
Maven havde sovet forfærdeligt. Han havde ondt overalt i kroppen. Prinsessen havde lækket det meste af natten og fortalt om
hendes fars planer. Hun havde mødt ham et par gange, og så
væltede hun ud med information, som kunne få hendes familie
dræbt, hvis det kom ud. Hun var virkeligt naiv. Den anden del af
natten havde han spekuleret over om at destruere verdenen ville
gavne ham eller ej. Han havde ikke rigtig noget svar.
”Jeg skal nok følge dig hen til Ophesa, så du kan stoppe de der
soldater,” sagde han.
”Mange tusind tak.”
”Men så skal du også med til Phagos, skal lige noget der, og
jeg for brug for din hjælp.”
Iris så på Maven med en undren, men svarede: ”Aftale.”
Maven gik ind i skoven og fandt en tyk kæp, som Iris kunne bruge til at støtte sig op af, så de kunne komme videre.
Kødet burde have taget det meste af såret. Senere ville det forhåbentligt være væk.
Iris
Maven tog Iris i armen og pegede på en butik, hvor der var masser af flotte kjoler. Ikke som Aclines kjoler, der tit var hvide, nej,
de her var der masser af mørke, lyse og pastelfarvede kjoler.
Maven tog hendes kæp og lagde den i en busk. Så rakte han sin
arm ud, så de lignede et par.
Butikkens kjoler var mere storslåede inde i butikken. Maven førte
hende hen til en stol, hvor han så gik hen til en dame med en
stor fjerhat på og og en kjole, der gik hende til fødderne. Hun var
mørk med spidse ører og katteøjne så et afskum. Hun klarede sig
godt i forhold til, at hun kom fra skoven.
Iris fik øje på en blå kjole, der var samme farve som hendes
øjne. Den havde flere lag slør og en v-udskæring på ryggen og
ved brystet. Hun rejste sig op og gik hen til den for at røre ved
stoffet.
”Kan du lide den?” spurgte en blid kvindestemme.
”Den er fantastisk,” sagde iris bare og så, at det var kvinden
Maven snakkede med.
”Den unge herre betaler for alt, hvad du vil have.”

Therese Tangstad,
13 år
Jeg kan lide at skrive, fordi alle de
historier, jeg har lyst til at læse, kan
jeg skrive ned, hvis de ikke allerede
findes i forvejen. Og fordi jeg kan bruge min fantasi.
Det fedeste ved skriveholdet er at man får en masse venner, som har samme interesse som en selv. Altså fællesskabet er det bedste på det hold.

En død pige
af Therese Tangstad
Hvornår kommer hun?? Iris er sjældent sent på den. Jeg går
hvileløst rundt, mens jeg venter. Læse … nej jeg kan ikke beslutte mig for at lave noget. Køkkenet! der burde være noget
eller … nej, måske ikke. Jeg ender i stuen, hvor jeg kigger på et
gammelt billede af mine forældre. Det er fra deres bryllup og de
kigger lykkeligt på hinanden. Billedet giver mig et stik i hjertet.
”Hey, undskyld jeg er sent på den jeg sov over mig.” Iris vader
direkte ind som sædvanlig, men denne gang forskrækker hun
mig. Jeg sætter brat billedet ned, så jeg ikke taber det. ”Altså
kommer du? Hvis vi ikke går nu, kommer vi for sent i skole.” Iris
lyder forpustet, hun har sikkert løbet herhen. Hun kigger på mig
igen og rynker brynene ”Du ser ud 100% som du gjorde i går,
sover du aldrig?” Hun siger det med et smil, men hendes blik gør
det klart at hun faktisk er en smule bekymret.
”Næ, jeg sover aldrig,” siger jeg. Hun stirrer på mig et par
sekunder.
”Ha ha meget sjovt, men vi bliver altså nødt til at gå nu.”
Denne gang er hun utålmodig.
”Vent to sekunder, jeg skal lige have mine ting,” råber jeg,
imens jeg løber ind på mit værelse. Jeg finder hurtigt min skoletaske og begynder at smide ting ned i den. Da jeg skal lige til
at gå, får jeg øje på mine bøger og propper så tre af dem ned
i min taske også. Jeg løber ud af værelset og direkte ud ad hoveddøren.
”Hey,” råber hun efter mig. Hun lyder allerede forpustet igen,
”bliver du aldrig træt? Du altid løber og løber uden at blive forpustet og alligevel nægter du at deltage i idræt.” Hun griner over
hele hovedet.
Riiiiiiiiiiiiiiing Klokken forskrækker Iris hver eneste gang og selvfølgelig også i dag. Vi kigger på vores skema og går så direkte til
dansk. Jeg er som sædvanlig færdig med det samme. Sukkende
trækker jeg en bog op af min skoletaske og begynder at læse.
Skoledagen flyver forbi. Jeg ved at man siger at ”tiden flyver,
hvis man har det sjovt” men tro det eller ej, hvis du kun har en
ven, som du kun kan snakke med i frikvarteret, flyver timerne
afsted og før du ved af det, har du fri.
Imens jeg pakker mine ting, kommer Iris glad hen til mig.
”Vil du ikke med hjem til mig? Vi har fået et nyt dyr som
venter på sin for evige familie,” siger hun ivrigt. ”Denne gang er

”Det passer dig så godt,” sagde damen. Iris smilede stolt til
hende. Hun følte sig som da hun var lille og fik sin egen første
kjole. Maven gav damen sine penge og vendte sig om for at kigge
på Iris. Han var målløs. Den var perfekt til hende. Han smilte lidt
og rakte atter sin arm ud, så de kunne fortsætte til Phagos.
Maven
Ameer stod henne ved en lille bod over for kjolebutikken. Maven
gik hen til den med Iris ved sin side og efterlod en lille seddel i
hånden på Ameer.
Jeg kommer med byttet.
Giv beskeden til kongen.
Iris
Lugten af Phagos sad allerede i Iris´ næse, da hun fik øje på
broen. Hun havde aldrig været der personligt, men havde hørt
masser af historier om stedet. I starten troede hun, hele sommerriget var Phagos indtil hun selv begyndte at rejse mellem
verdenerne uden tilladelse.
Iris mærkede uroen krybe ind på sig. Der var mørkt og skummelt
og en masse kroge. Hun kendte jo heller ikke Maven. Nu gik hun
i panik. Hun skulle til at bryde sammen. Hun var i en frygtelig by
med en mand der nemt kunne få hende af vejen.
Okay slap af, træk vejret du kan det her, tænkte hun. Det skal
nok gå alt sammen. Hun mærkede et lille trøstende klem fra
Mavens hånd.
”Der er nogen, du kort skal møde, og derefter fører jeg dig til
Ophesa,” sagde han. Hun kiggede på ham, nikkede og mærkede,
hvordan han igen klemte hendes hånd. Det var på en eller anden
måde betryggende.
Maven trak hende ind til siden i en gyde og satte sig på jorden,
som om han skulle fri til hende. Han trak noget frem og spurgte
”Kan du se, hvad det her er?”
”Ja, en kniv.”
”Godt, hvis der sker noget, skal du ikke tøve med at bruge
den,” sagde han og puttede den i hendes strømpebånd. ”Skal vi
gå ind?” spurgte han og nikkede mod et stort hus der så mindre
faldefærdigt ud end de andre.

Kongen gik hen, og satte sig ved bordenden. Maven førte Iris hen
og sidde ved siden af. To klap fra kongen, og der kom tjenere ind
med mad og andre gæster, der satte sig ved bordet.
”Nå prinsesse eller skal jeg kalde dig for Iris?” spurgte kongen.
”Bare Iris, tak.”
”Jaer Iris så du ved godt, at jeg bare kan aflevere dig til hver
konge, jeg vil og få en god mængde penge? Et retorisk spørgsmål, du skal ikke svare. Hvad vil du så give mig i stedet for?” Iris
kiggede ned i sin mad og overvejede at lade være med at svare,
da der kom en eksplosion så hele huset rystede. Maden faldt på
gulvet, glas blev splintret.
”Maven,” sagde Iris med rystende stemme. Iris rejste sig op
og kiggede rundt. Gulvet under dem begyndte at gå fra hinanden, og Iris faldt.
”MAVEN!” skreg iris. Maven kom og tog hendes hånd.
”Hvad sker der?” spurgte han.
”Det ved jeg ikke.” Hele jorden forsvandt. Der var helt sort
omkring hende på nær nogle få glimt af lys. Hun kunne ikke få
luft. Hun skrabede sin hals med neglene og kiggede desperat
Maven i øjnene, han indså, hvad der var galt og trak en grå kugle
op af lommen og gav den til hende.
”Slug den,” sagde han. Iris tog den famlende mellem sine
fingre, mens Maven holdt om hende til hun slugte den.
Hun begyndte langsomt at få luft igen. Hun klamrede sig stadig
til Maven og begyndte at græde. Der var stjerner for hendes øjne
og planeter. Skulle hun dø nu?
”Maven kan du se det?” Hun kiggede rundt igen og så hun var
ude fra Asterin, ude af Pardrige, hun var væk fra selve planeten.
Det var så smukt, men så så hun kroppe med hvide isplamager
på, længere fremme. Jordklumper også svævende rundt. Iris begyndte at ryste af frygt. ”Maven har du set det … D-de er døde.”
”Maven har du set det?” spurgte hun igen. Hun vendte sig tilbage
og kiggede ind i glasøjne. ”Maven” sagde hun. Hun vristede sig
fri af hans greb og stødte ind i en anden krop. Bag sig flød Asterin med de samme glasøjne. Hun rystede over hele kroppen og
kunne ikke gøre andet end at svæve rundt og støde ind i krop
til krop.
Hun lukkede øjnene men ingen tårer tilbage og ventede ...

”Hvorfor ikke?” svarede iris og slappede mere af.

det en Skt. Bernhard-hvalp. Den er hun et halvt år gammel.” Iris
ansigt lyser altid op, når hun snakker. Jeg svarer hurtigt ja, og
så er vi på vej.

som er fikseret på vejen eller rettere sagt på Iris og Vivi. Hun går
hen til dem og laver en eller anden armbevægelse. Noget blåt og
nærmest gennemsigtigt flimrer lige over Iris og Vivi.

Iris har glemt sine nøgler, så vi sidder og snakker ude foran hendes hoveddør i et kvarter, inden hendes mor kommer hjem og
låser op for os.

”Hvad har du gang i? Lad dem være!” Jeg prøver at lyde, som
om jeg er den der bestemmer, men gråden får min stemme til
at knække over.

”Pas på vores nye gæst, hun er en smule ivrig,” siger hun
smilende.

”Jeg tager dem med videre, bare rolig. Jeg er ikke et eller
andet specielt bare en afhenter.”

I det sekund jeg ser hunden, glemmer jeg alt andet. Den er
sindssygt cute! Den løber direkte hen til mig og lægger sig i mit
skød.
Jeg ved ikke, hvor længe jeg har siddet her indtil videre. Det
kunne være 5 minutter eller 5 timer. På et eller andet tidspunkt
går Iris’ mor. Jeg ved ikke hvor længe eller hvorhen, men senere
kommer hun ind igen for at snakke med Iris. De eneste ord jeg
opsnapper, er hund, Vivi? Og tur. Hvilket får mig til endelig at
kigge op.
”Nå, hvis du er færdig med at stirre på Vivi, kunne vi gå en tur
… hvis du altså har lyst,” siger Iris.
”Det vil jeg sindssygt gerne,” svarer jeg lidt for ivrigt. ”Hvor
længe har jeg egentlig siddet her?”
Iris griner. ”Cirka et kvarter.”
”Skulle vi gå med hunden?”
”V I V I. Vivi. Ja, kan du lige hente snoren? Den ligger derhenne.” Hun peger på et lille bord i hjørnet med en hundesnor,
et glas med et eller andet brunt i, måske kold kaffe, men jeg
har ikke tænkt mig at spørge, en skål med hundemad og en lille
æske med godbidder.
”Skal vi have godbidderne med?”
”Ja, kan du tage et par stykker? Bare put dem i lommen, så
går vi.” Jeg tager hurtigt snor og godbidder og skynder mig så
ud ad døren.
Der er lige åbnet en ny park cirka 10 minutter væk fra Iris’ hus,
så vi beslutter os for at gå derhen. Jeg forstår egentligt ikke,
hvorfor alle går så meget op i den park. Det er bare nogle træer
og blomster. Da vi har gået 20 minutter, skriver Iris’ mor om vi
kan købe mælk og chips med hjem, så vi tager over til Rema
1000, som ligger på vejen hjem. Vivi må ikke gå med ind, så jeg
sidder sammen med hende og fodrer hende med godbidder ude
foran Rema, imens Iris går ind og køber tingene.
”Nu er det vist også min tur til at gå med Vivi,” er det første
Iris siger, da hun kommer ud af Rema, ”og du skal ikke give hende flere godbidder så bliver hun bare tyk.” Vi griner og går over
til lyskrydset. Lyset bliver grønt og vi går over. Men halvvejs over
vejen kommer en bil kørende. Jeg flipper ud og hopper hurtigt
bagud for at undgå at blive ramt af bilen. Den er hurtigt væk, og
da Iris ikke kommer med en kommentar om, at man skal huske
at se, hvor man kører, bliver jeg pludseligt rigtig rigtig bange. Jeg
vender mig langsomt om og … nej nej nej. Nej! det kan ikke være
sket. Jeg synker sammen på stedet og begynder at græde. Min
eneste ven og den fantastiske hund. Der er begge to … nej, jeg
kan ikke engang tænke det. Gennem tårene kan jeg se en gammel tiggerdame rejse sig ved butikken. Jeg skænker hende ikke
to tanker, før jeg ud af øjenkrogen kan se, at hun begynder at
ændre sig. Nu er det ikke længere en gammel dame, men en ung
kvinde i begyndelsen af 20’erne med langt sort hår, et par øjne

”Du må ikke tage dem! Det… Nej… Det kan du ikke!”
”Jeg kan, og jeg vil medmindre … ja, du ser faktisk ud som
om du er dum nok til at sige ja. Okay, vi kan lave en aftale …
når du dør, så får jeg din sjæl i stedet for, at du kommer videre
til efterlivet. Så er pigen og hunden her som ”levende spøgelser”
indtil du dør, så tager jeg din sjæl og de kommer videre… aftale?”
”Det er ikke engang en svær beslutning, så JA! Ja selvfølgelig!”
”Det er den dummeste beslutning, du nogensinde kommer til
at tage i hele dit liv, men nu er det for sent at ombestemme sig!”
Hun laver endnu en håndbevægelse og pludselig føltes det som
om alting stopper, som om alting zoomer ind, så ud og så lyder
der et lille pop.
”Hvad laver du?” Iris kigger på mig en smule irriteret. ”Du bliver nødt til at gå for at komme over vejen inden det bliver rødt.”
”Hva’… ja, øh, ja selvfølgeligt kommer nu.” Jeg kan ikke lade
være med at stirre på Iris og Vivi. Posen med mælk og chips er
væk.
”Vi skal hjem nu inden mor bliver bekymret.” Iris sætter farten op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så jeg følger bare efter
hende. Iris snakker hele vejen tilbage uden pause, hvilket er
heldigt, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal sige.
”Hey mor vi er hjemme!” råber Iris det sekund, vi er inde af
døren. Da ingen svarer rynker Iris brynene og går længere ind
i huset ”Mor!” stadig intet svar. Iris går ind i køkken og det står
hendes mor. ”Mor hvorfor svarer du ikke? Jeg har råbt gennem
hele huset.” Iris lyder helt sindssygt irriteret, men hendes mor
svarer ikke. Faktisk kigger hun ikke engang op fra de tomater,
hun er ved at skære. Iris vifter sin hånd op og ned foran hendes
mor ansigt, men der er stadig ingen reaktion.
”Iris, der er noget du skal vide. Sæt dig ned, så fortæller jeg
dig, hvad der er sket,” siger jeg. Iris har et forvirret udtryk i ansigtet og sætter sig langsomt ned.
”Okaaay, hvad er der?” Iris skuldrer rører næsten hendes ører
og hendes stemme er meget lille.
Efter at jeg har forklaret det hele, ser Iris helt underlig ud i hovedet. Hun tager en dyb indånding og siger så:
” D e n
eneste grund til, at jeg tror på dig er, at jeg aldrig har hørt dig
lave en joke.” Hun siger det med et smil, men efter et sekund
begynder hun at græde. Vivi som stadig er i snor og snoren i iris
hånd, lægger hovedet i Iris’ skød. Gennem alle tårene spørger
Iris eller rettere prøver på at spørge, det er en smule svært at
høre, men jeg får det til noget i stil med:
”Hvis ingen kan se mig, hvorfor kan du så?” Med et lille suk
svarer jeg stille.
”Fordi jeg er allerede død.”
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Thilde WagnerBentin, 11 år
Jeg kan godt lide at gå i skriveklubben, fordi det er virkelig sjovt
at skrive, og du får også et fællesskab med dem, der er der.
I min historie har jeg taget
onlineundervisning ind med Corona.

Bandens hemmelighed
af Thilde Wagner-Bentin
”Forhelvede, Oskar, de opdager os, hvis vi ikke løber nu!”
BANG!
…
”Maria, Maria, kan du høre mig?” Det var en meget fjern
stemme Maria begyndte at kunne høre. ”Maria, er du vågen?”
”Ja, det tror jeg. Hvor er jeg? Hvem er du?” spurgte jeg.
”I går blev du og din bror ramt af en politibil, og nu ligger
du på hospitalet,” forklarede stemmen.
”Hvad? Hvor jagtede politibilen os?”
”Det tror jeg godt, du ved. Hvis du er klar, og der ikke er
sket noget, så skal du op og afhøres på politistationen.”
”Shit, hvad sagde du?”
”Ikke noget,” sagde stemmen.
”Hvor er Oskar?”
”Han liger på en anden stue.”
”Må jeg se ham? Jeg skal sikre mig, at han er okay,” sagde
jeg.
”Du kan se ham klokken 15, når det er besøgstid. Det er
om et kvarter. Vi skal lige rense dine sår, så går vi,” forklarede stemmen.
”Min sår?” mumlede jeg.
”Ja, du har nogle skrammer i hovedet.”
”Hej Oskar, er du okay?” sagde jeg stille.
”Ja, hvad med dig?” spurgte min bror.
”Jeg har det fint,” sagde jeg. ”Ikke for noget, men kan I
lige gå?
Vi skal lige have noget søskendesnak,” sagde jeg til personalet.
”Hvorfor skulle de gå?” spurgte Oskar, da vi var blevet
alene.
”Fordi i går blev vi ramt af en politibil, og de ved, hvad
du har gjort, og hvis jeg har det fint senere, skal jeg op på
politistationen!”
”Holy shit, må de overhovedet tage dig med? Du er kun
11.”
”Det tror jeg, men det får de ikke lov til. Vi bliver nødt til
at flygte,” sagde jeg.
”Okay, vi siger, at vi skal have noget luft, og så skrider vi,”
sagde Oskar hurtigt.
”Tro du, vi kan det?”
”Hvis vi kan gøre det vi lige har gjort, kan vi alt.”
”I må gerne komme nu,” sagde jeg til personalet uden for
døren.
”Altså vi har begge to virkelig ondt i hovedet, kan vi måske komme uden for og få lidt luft?” spurgte Oskar.
”Ja, selvfølgelig.”
”Kom nu, det er nu vi bliver nødt til at løbe,” hviskede
Oskar.
”Okay, I skal komme ind nu,” sagde den ene medarbejder.
”Nej, de er stukket af.”
”Det bliver politiet sur over. Vi skal hurtigt efter dem! Men
hvor er de gået hen?”
”Jeg ved det ikke,” sagde den anden medarbejder.”
”Vi gjorde det! Vi flygtede,” sagde Oskar.
”Ja, men hvor skal vi tage. De har opdaget, at vi er stukket af.”
”Det er rigtigt, men ingen andre ved, at vi er efterlyst,”
sagde Oskar.
3 uger tidligere
”Ej, hvor er det kedeligt at have onlineskole. Jeg vil bare
gerne i rigtig skole,” sagde jeg.
”Ja, jeg mangler også en ny hobby, vent lige, der er en
der ringer. Ja, hej, det er Oskar. Okay. Nej. Det gør jeg ikke.
Okay, det siger jeg. Vi ses. Hej.”
”Hvem var det?”
”Nå, det var ikke nogen,” sagde Oskar.
”Oskar, sig det!” plagede jeg.
”Nej, det rager ikke det. Det er ikke noget en 11-årig skal
blande sig i,” sagde han. ”Jeg går lige.”
”Men er du ikke i onlineskole?” spurgte jeg.
”Jo, men jeg er ligeglad. Og det rager ikke dig, hvor jeg
skal hen,” sagde han og gik.
Jeg fulgte efter hen til et hus. Hvem er det han er sammen
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med? Ryger han? Er det en rockerklub eller hvad med motorcykler over det hele?
”Oskar, hvad laver du?” spurgte jeg.
”Maria, du går hjem lige nu. Og du siger ingenting til nogen. Du skal ikke ringe til mor og far og sige det. Det rager
ikke dem.”
”Jo, det gør. Du kan ikke bare skride derhjemmefra, når
mor og far er ude og rejse og har været væk i et år og vi
ikke ved, hvornår de kommer tilbage. Så kan du ikke rende
rundt og lave alt muligt andet. Du skal være derhjemme og
passe på mig.”
”Du er 11 år, du kan godt klare dig selv. Eller det burde
du kunne.”
”Nej, jeg burde netop ikke kunne klar mig selv i alder af
11. Der burde du være der for mig.”
”Fuck nu bare hjem med dig og gør klar så der er mad, når
jeg kommer hjem.”
”Glem det. Hvis du ikke kommer med mig hjem lige nu, så
kommer du til at bo alene,” siger jeg rasende.
”Oskar, hvad sker der? Hvem er den lille lorteunge?” En fyr
stod foran mig. Nu var jeg for alvor sur.
”Du skal ikke kalde mig en lorteunge, dit fede svin,” sagde
jeg. Han grinede af mig.
”Nå, der er nok nogen, der er lidt aggressiv.”
”Det er min lillesøster, Maria,” sagde Oskar.
”Hvad laver hun her? Skal hun være en del af banden eller
hvad?” spurgte fyren.
”Nej,” sagde Oskar.
”Ja!” sagde jeg.
”Nej, du skal sgu da ikke være med,” sagde Oskar.
”Det skal du ikke bestemme. Jeg skulle jo bare klare mig
selv, ikk’.”
”Hold nu bare …”
”Hvad skal hun holde? Man taler ikke grimt til andre der er
med i banden,” sagde fyren.
”Mig og min lillesøster tager hjem nu,” sagde Oskar.
”De er sgu da meget søde,” sagde jeg.
”Nej, det er de ikke. De er ikke gode for dig, og du skal
ikke være mere sammen med dem,” sagde Oskar. ”Jeg er der
også kun fordi ellers sker der os noget.”
I starten da han sagde det, var jeg i tvivl om han mente det,
eller om han bare ville mig ude af gruppen. Men hvis han
ville have mig ud af gruppen, så ville han have sagt det. Jeg
troede på ham, for han blev mindre sur og spurgte mig, hvad
jeg ville have til aftensmad. Han plejede ellers altid at sige,
at jeg skulle lave det og det, så jeg ikke havde noget valg.
Jeg tror han var glad for, at jeg gik ud af banden.
Da jeg skulle sove den nat, havde jeg en mærkelig følelse
i min krop. Jeg følte, at jeg havde gjort noget forfærdeligt,
som et drab, men det havde jeg jo ikke. Jeg kunne ikke slippe tanken, og tanken gjorde mig også skidt tilpas, så jeg
gik ind på min brors værelse. Men han var der ikke. Han var
som forsvundet. Jeg ledte i hele huset, men uden held. Eller
lidt held var der, for da jeg gik ind på mit værelse igen, så
jeg Oskar udenfor. Jeg ved ikke, hvad han skulle, men han
kiggede overalt, som om det var hemmeligt, det han lavede.
Jeg skyndte mig at få noget tøj på og listede ud.
Selvfølgelig skulle han over til banden. Den her gang ville
jeg holde lav profil, så han ikke opdagede mig, men det var
lidt svært at gemme sig og også skulle kunne høre, hvad de
sagde på samme tid. Jeg listede mig så tæt på, jeg kunne.
”Vi må finde en måde at gemme os for politiet på og en
måde vi kan stjæle på, uden at blive opdaget. For da Jonas
gjorde det, blev han opdaget,” sagde fyren fra tidligere. Jeg
kunne næsten ikke høre, hvad de sagde. Jeg skulle lidt tættere på.
”Hvad var det?” sagde en af de andre.

nogen, så sker der noget med dig!” sagde han.
”Truede du mig lige?”
”Jeg sagde ikke, hvad der ville ske, men du har bare at
holde din fede kæft!” sagde han. Da vidste jeg bare, at jeg
skulle løbe, og det var nu. Så det gjorde jeg.
Jeg kiggede bag mig. Oscar tog fat i min skulder og rev mig
ned på jorden. Jeg har aldrig været så bange i hele mit liv,
så jeg råbte bare:
”Jeg siger ikke noget. Du må ikke slå mig.” Han kiggede
på mig.
”Jeg kunne ikke finde på at slå dig. Vi skal bare væk og
det er nu!” sagde han og pegede hen på de andre drenge,
som kom.
Vi løb og løb og løb. Jeg kiggede bag mig og så et glimt at
nogle blå blink, der fulgte efter os.
”Politiet er efter bag os,” råbte jeg til Oskar. Jeg kunne
høre, han råbte et eller andet, men jeg kunne høre hvad.
BANG!
…
”Maria, Maria, an du høre mig?” Det var en meget fjern
stemme Maria begyndte at kunne høre. ”Maria, er du vågen?”
”Ja, det tror jeg. Hvor er jeg? Hvem er du?” spurgte jeg.
”I går blev du og din bror ramt af en politibil, og nu ligger
du på hospitalet,” forklarede stemmen.
”Hvad? Hvor jagtede politibilen os?”
”Det tror jeg godt, du ved. Hvis du er klar, og der ikke er
sket noget, så skal du op og afhøres på politistationen.”
”Shit, hvad sagde du?”
”Ikke noget,” sagde stemmen.
”Hvor er Oskar?”
”Han liger på en anden stue.”
”Må jeg se ham? Jeg skal sikre mig, at han er okay,” sagde
jeg.
”Du kan se ham klokken 15, når det er besøgstid. Det er
om et kvarter. Vi skal lige rense dine sår, så går vi,” forklarede stemmen.
”Min sår?” mumlede jeg.
”Ja, du har nogle skrammer i hovedet.”
”Hej Oskar, er du okay?” sagde jeg stille.
”Ja, hvad med dig?” spurgte min bror.
”Jeg har det fint,” sagde jeg. ”Ikke for noget, men kan I
lige gå? Vi skal lige have noget søskendesnak,” sagde jeg til
personalet.
”Hvorfor skulle de gå?” spurgte Oskar, da vi var blevet
alene.
”Fordi i går blev vi ramt af en politibil, og de ved, hvad
du har gjort, og hvis jeg har det fint senere, skal jeg op på
politistationen!”
”Holy shit, må de overhovedet tage dig med? Du er kun
11.”
”Det tror jeg, men det får de ikke lov til. Vi bliver nødt til
at flygte,” sagde jeg.
”Okay, vi siger, at vi skal have noget luft, og så skrider vi,”
sagde Oskar hurtigt.
”Tro du, vi kan det?”
”Hvis vi kan gøre det vi lige har gjort, kan vi alt.”
”I må gerne komme nu,” sagde jeg til personalet uden for
døren.
”Altså vi har begge to virkelig ondt i hovedet, kan vi måske komme uden for og få lidt luft?” spurgte Oskar.
”Ja, selvfølgelig.”
”Kom nu, det er nu vi bliver nødt til at løbe,” hviskede
Oskar.

”Det lød som en der tog et skridt.”

”Okay, I skal komme ind nu,” sagde den ene medarbejder.

”Shit, det er sikkert bare vinden,” sagde Oskar.

”Nej, de er stukket af.”

”Du har sikkert ret, men vi bliver nødt til at tjekke, så vi
er sikre,” sagde fyren.
Jeg var så godt som død, hvis ikke jeg skyndte mig væk, men
problemet var, hvis jeg gik, ville de høre mig.
”Der er en her, drenge,” sagde den ene fyr lige bag mig.
”Maria, hvad laver du her?” sagde Oskar. Det var det sidste jeg kunne huske fra den aften.
Jeg ved ikke, hvad de var sket, men jeg lå uden for i mange
blade om morgenen. Først da jeg hørte min brors stemme,
gik det op for mig, hvor jeg var. Jeg fandt en spids pind og
rejste mig op. Oskar var tæt på.
”Hvad fuck sker der?” spurgte jeg.
”Jeg kunne spørge dig om det samme. Hvorfor lusker du
rundt og følger efter mig?” sagde han.
”Hvorfor slår du mig ned og forsvinder om aftenen, når
jeg sover?”
”Undskyld, Jeg fik et chok, da jeg så det var dig, og så
råbte drengene, at jeg skulle slå dig ned, og det gjorde jeg.”
Først nu gik det op for mig, at de andre drenge der også. Jeg
tog Oskar med lidt væk.
”For det første: jeg ringer til mor og far! For det andet:
Jeg ringer til politiet! Og for det trejde: du er fucked op i
hovedet.”
”Du holder din kæft om det her. Du skal ikke sige noget til
politiet, eller mor og far eller nogen andre. Hvis du siger det

”Det bliver politiet sur over. Vi skal hurtigt efter dem! Men
hvor er de gået hen?”
”Jeg ved det ikke,” sagde den anden medarbejder.”
”Vi gjorde det! Vi flygtede,” sagde Oskar.
”Ja, men hvor skal vi tage. De har opdaget, at vi er stukket af.”
”Det er rigtigt, men ingen andre ved, at vi er efterlyst,”
sagde Oskar.
”Nej, ikke endnu, men det finder folk ud af, når politiet får
det i nyhederne,” sagde jeg. ”Oskar, er det ikke en politibil
der?”
”Shit, det er det. Løb for helvede.”
”Stop, stands, det er politiet.” En mand stillede sig ud foran og holdt os, til politiet kom og gav os håndjern på, hvilket
er mærkeligt de må, siden jeg kun er 11.
Vi kom hen på politistationen. Først kaldte de mig ind for at
blive afhørt.
”Maria, kom inden for. Du skal nu fortælle mig alt der skete,” sagde politimanden.
”Vi var ude og løbe en tur, og så kørte politiet os ned,”
sagde jeg.
”Nej, det er jo ikke rigtigt. Vi så jer dræbe drengene.”
”Jeg har ikke dræbt nogen!”
”Hvis jeg skal tro på det, så bliver du nødt til at fortælle
mig hele historien OG DENNE GANG SANDHEDEN” sagde han

hårdt. Så jeg fortalte hele histoirien og denne gang sandheden – næsten.
Han sagde, at han lige skulle have en kop kaffe og derfor
ville der lige gå et par minutter før, han ville tage Oskar ind.
Da jeg kom ud, fortalte jeg Oskar, at jeg havde fortalt hele
sandheden. Eller næsten hele sandheden.
”Jeg sagde, at du ikke dræbte dem.”
”Det gjorde jeg heller ikke. Kun én af dem. Resten var
besvimede,” sagde Oskar.
”Ja, og det så politiet siger de, men de tror på, at jeg ikke
gjorde det.”
”Så du sagde, at jeg dræbte dem?”
”Nej, jeg sagde, at vi ikke gjorde det, men sagde de, at de
havde set dig gøre det.”
”Så det du sig…” men længere kom han ikke, for politibetjenten kom tilbage mod os.
”Okay, jeg har en plan.”
”Nå ja, for den sidste plan gik jo fantastisk,” sagde Oskar.
”Uuh huhuhuuuu,” græd jeg.
”Hvorfor græder du?” spurgte Oskar.
”Det gør jeg heller ikke. Jeg lader som om.”
”Hvorfor græder du?” spurgte betjenten.
”Jeg har ikke gjort noget. Mig og min bror var bare derude, og så kom drengene, og jeg troede de ville gøre os

Nanna Rosell Holt,
12 år
Jeg elsker at skrive, fordi det er hyggeligt, men også
fordi jeg syntes at det er spændende at leve sig ind
i det man skriver og bare føle, at man skriver noget
spændende.
Det fedeste ved skrivecaféen har nok været
at få udgivet mine noveller i en bog og i avisen

En dårlig dag
af Nanna Rosell Holt
Det blæste. Det regnede. Det var skoledag. Jeg gik til skole.
Havde ikke lavet lektier. Uglet hår og stadig træt. Hvordan
kunne det blive værre? Det skal jeg sige dig. Når man hedder
Alma, er 15 år, skal intet gå godt! Måske tror du, at det går
galt. Der har du 100% ret!
På vej til skole. Stod i mine egne tanker og BOM. Jeg faldt
lige ned i en stor vandpyt. Great. Jeg stod der. WHAT TO DO?
Jeg var gennemblødt og kom nok for sent til skole. Blødte lidt
her og der. Og ja, hvad kan jeg sige. Det var bare en dårlig
dag. Eller det var en herredårlig dag. Jeg besluttede at gå
hjem igen. Skole var alligevel noget lort. Ingen venner og
man får bare lektier for. Så whatever.
En halv time senere stod jeg foran mit hus. Lysene var slukket, så jeg var alene hjemme. Yes. Jeg tog i håndtaget, men
der var låst. Jeg tog min taske af og kiggede efter mine nøgler. Endnu mere GREAT. Jeg havde også glemt mine nøgler.
Nej, hvor jeg elskede det! Så stod man der. Skulle man blive
her hele dagen eller skulle man tage i skole eller gøre noget
helt tredje.
Jeg tænkte over det. Nemt valg, selvfølgelig den tredje mulighed. Men hvad skulle den tredje mulighed dog være? Skulle det være at gå en tur, tage ind til København, spise på café
eller restaurant? Det fandt jeg hurtig ud af. Der lød et skrig
nede fra gaden og derefter et brag. Jeg var helt blank. Jeg
vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Eller gjorde jeg?
Jeg besluttede, at jeg skulle se, hvad det var (selvfølgelig).
Jeg begyndte at løbe. Hvad nu hvis det var et indbrud eller
en morder?! Jeg kom ned for enden af gaden, der hvor braget var kommet fra. Jeg så mig omkring. Intet var sket. Men
hvad kunne det så have været? Der var ingen, intet og atter
intet. Det var dog underligt, tænkte jeg.
Jeg hørte skridt bag mig. Mit hjerte stoppede i et par millisekunder.
“Hvad er det dog du står og laver” sagde en gammel mand
bag mig. Han så lidt knotten ud. Hvidt gråt hår og skæve
briller. “Altså jeg tog jo lige en lur og så kommer man ud to
en lille pige der står og leger med knaldperler hvad er det
for noget?!”
“For det først jeg er ikke en lille pige. For det andet jeg
leger ikke med knaldperler. Og for det tredje så... vent lige
hvad laver sådan som en knotten mand her?” sagde jeg. Jeg
kunne se at han var nu endnu mere knotten. Han vendte sig
om og gik sin vej.
Luften var kølig og med mit drivvåde tøj, begyndte det at
være isnende koldt. Parken var kun fire minutter herfra på
gåben. Da jeg nu tænkte, det var en god idé, så skulle jeg jo
gøre det. Det kunne også være, at jeg fik varmen igen.
Da jeg var nået derned, begyndte det at regne. Ikke normal regn, men sådan virkelig hård regn. Det gjorde nærmest
ondt at blive ramt af det. Jeg så, at der var et halvtag. Jeg
begyndte at løbe. Nu begyndte det også at lyne.
”Kan det blive meget værre?” sagde jeg til mig selv og løb
ind under halvtaget. Der var en lille bænk, som jeg satte mig
på. Det lignede en gammel grillplads. Der var i hvert fald en

noget, så min bror krammede mig, og lige pludselig kom der
en og gjorde dem noget, og så løb vi væk. Uh huuhuhuhuhu,”
sagde jeg. Han lignede en, der ikke vidste om jeg spillede
skuespil, eller om det var rigtigt. Til sidst overgav han sig og
gav mig et kram. Jeg tog hans nøgler uden han opdagede
noget.
Politibetjenten sagde: ”Du kommer hjem i morgen, så du
bliver her og overnatter.” Jeg begyndte at græde igen.
”Uhubuhuhu, i et fængsel, huhuhuuu.”
”Nej, du kommer hen på hospitalet og sover i en blød
seng.”
”Okay, uhuuuu.”
”Kom her, jeg kører dig derhen,” sagde betjenten.
”Hvad med mig?” sagde Oskar.
”Ja, du er 15 og vi mistænker dig stadig, så vi anholder
dig.”
”Maria, gør noget! Hjælp!”
”Jeg går ikke uden mor bror …” sagde jeg.
”Så må du blive her,” sagde politibetjenten.
”Hvor skal jeg så sove?”
”I fængsel!”
”Ah, det skal jeg så ikke og det er helt sikkert,” sagde jeg.
”Men så må du lade din bror blive her,” sagde betjenten.
”Undskyld, Oskar,” sagde jeg.

”I ser hinanden igen i morgen.”
Den næste dag vågnede jeg op i en hospitalsseng igen, men
denne gang uden at være indlagt. En af lægerne bankede på
døren om kom ind.
”Hvornår får jeg min bror at se igen? Kan jeg komme hen
på politistationen?” spurgte jeg.
”Det er det, jeg vil snakke med dig om. Din bror flytgtede
påen eller anden mærkelig måde i går aftes, da du var gået.
Politiet har stadig ikke fundet ham.”
”Er han okay?”
”Altså han er jo flygtet, så det ved vi ikke. Men jeg går
igen. Du skal ud og have lidt frisk luft,” sagde lægen.
”Okay, jamen tak for information,” sagde jeg. Det bankede på døren igen.
”Hej, jeg hedder Filip og jeg er den, der skal have dig med
ug få lidt frisk luft. Sæt dig i kørestolen.”
”Men … jeg kan godt gå,” sagde jeg.
”Bare gør det,” sagde han hurtigere end jeg kunne nå at
slutte min sætning. ”Sæt dig nu bare.”
Jeg satte mig i stolen. Han kørte mig ud.
”Det er her du skal have frisk luft,” sagde han.
”Okay,” sagde jeg.
Maria, det er mig Oskar, skynd dig, vi skal væk inden nogen
ser, det er mig …”

væltet grill. Der var også et slags lille hus. Det var faktisk
mere en lille bod. Jeg ville se, hvad det var. Der var en seddel: “Tredje ung dreng død af stoffer”.

Klokken var lidt i to. Jeg havde været bevisløs i lidt under
tre timer. Jeg hørte fodtrin ude på gangen. Jeg så Cristian
komme gående.

Jeg hørte et skrig og så et bang. Nu igen, tænkte jeg. Jeg
skyndte mig alt, hvad jeg kunne igennem regnen. Blæsten
fik mig ned i fart, men nu ville jeg se, hvad det var.

”Så nu er du endelig vågen?” sagde han. Jeg var for træt
til at snakke. Det dunkede stadig i mit hoved. Jeg kunne
egentlig ikke helt huske, hvad der var sket. Jeg rejste mig,
men kom ingen vegne. Jeg var bundet. Der var reb om mine
ben og hænder. Jeg fik fremstammet nogle ord.

Jeg tror ikke, jeg nogensinde har løbet så hurtigt, som jeg
gjorde der. Lige der! Jeg kom for sent. Igen. Men hvad kunne
det være. Det var altid lige tæt på mig. Jeg havde en mærkelig fornemmelse. Jeg kunne ikke lide det. Men det skulle
jeg. Jeg kunne jo ikke leve hele mit liv med en følelse, jeg
ikke kunne lide. Det var en mærkelig følelse. Som om der
var noget, der kiggede på mig. Jeg hørte fodtrin bag mig.
Jeg vendte mig om.
”Øhm hej. Hørte du også det der skrig og bang?” sagde
en mandestemme.
”Cristian?” sagde jeg spørgende. Du undrer dig måske
over, hvem Cristian er, men det er den person, som jeg leverer pakker for. Det er mit fritidsarbejde. Jeg arbejder mandag
og onsdag sammen med to andre piger. ”Men hvad filan laver
du her? Skal du passe dit arbejde eller noget?” spurgte jeg
lidt undrende.

“Hvorfor har du dræbt Sonja?”
”Hun vidste for meget,” svarede han med en dyb stemme.
”Af hvad vidste hun? Altså at du var en morder?”
”Nej. Eller jo. Hun vidste, at jeg solgte narko. Hun vidste,
at jeg solgte dårlig narko så de døde. Hun havde regnet ud,
at der var narko i mine pakker, og at hun havde set en avisartikel om, at folk blev ved med at dø af narko. Altså dem
hun har afleveret pakker til. Så jeg var nødt til det. Ellers var
det lige i spjældet i otte år.” Der gik lidt tid. “ Du har en ting,
jeg gerne vil have. Det er faktisk det eneste, der betyder
noget her.” Han stoppede. Nu kunne jeg se at han rystede.
Der var stilhed. Mit hjerte bankede på livet løs, fordi jeg vidste, at jeg nok døde i dag. Jeg ville prøve at trække tiden.

”Jeg er egentlig bare ude at gå en tur. Er det nu forbudt?”
sagde han. Vi stod i stilhed, fordi vi ikke helt vidste, hvad vi
skulle gøre eller tale om.

”Hvor lang tid har du haft egentlig solgt alt det der narko
til folk?” spurgte jeg.

”Men syntes du ikke, vi skal ringe til politiet. Altså hvad
nu hvis det er noget farligt?” Jeg begyndte nu at tænke på
braget og skriget igen.

”Hvis jeg alligevel bliver dræbt af dig i dag, hvorfor må jeg
så ikke vide mere? Det giver da nul mening. Eller det måske
fordi du er så dum?”

”Altså tror du ikke bare, det er en eller anden, der er væltet? Det tror jeg altså, så no worries.” sagde han. “Nå altså,
jeg skal videre.”

Han blev mundlam. Han vendte sig mod mig. Med store
skridt gik han hen imod mig.

”Så ses vi vel?”
Det var stoppet med at regne, og jeg ville begynde at tage
hjemad og håbe på, at min mor snart kom hjem, så hun kunne lukke mig ind. Efter seks minutter var jeg hjemme. Jeg
gik ud i vores lille have og ville se, om der lå en fodbold. YES!
Jeg så, at vinduet til stuen var halvt åbent. Jeg kastede min
taske indenfor og kravlede selv igennem vinduet. Jeg gik ud
på wc’et og smed mine ting og tog et varmt bad. Jeg begyndte faktisk at blive nervøs over, hvorfor at vinduet var
åbent ... Min mor var ikke sådan en, der bare lige glemte at
lukke vinduet eller glemte at låse døren. Jeg tænkte på, om
der kunne have været et indbrud, men der var intet sket, da
jeg var kommet ind, så jeg håbede på at det bare var at hun
havde glemt det.
Da jeg var færdig med badet, satte jeg mig ind i stuen og
tændte fjernsynet. Jeg fik følelsen igen. Den der følelse af, at
der var noget, der stirrede på mig. Jeg kiggede mig omkring.
Der var ingen eller intet.
Først sad jeg bare og halvlyttede til nyhederne, men da de
nævnte et mord, spidsede jeg ører.
“Mord i Valbyparken”... “Klokken 9.57 blev der fundet en
død pige. Hun blev skudt i brystet. Ingen tegn på hvem der
kunne have gjort det. Pigen hed Sonja og var 14 år.”
Jeg slukkede for fjernsynet. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg
tænkte. Sonja var en af de piger, jeg afleverede pakker
med... og hvorfor var Cristian i parken der? Og lige i dag. Og
bare ude at gå en tur, det var jo en mærkelig grund. Han er
aldrig ude at gå. Det her var ikke en tilfældighed.
”Cristian er en morder?” sagde jeg for mig selv.
”Ja, det er jeg.”
Jeg vågnede op med en dunken i mit hoved. Alt var uklart.
Og det tog lidt tid at finde ud af, hvor jeg egentlig var. Jeg
var i min stue. Men med alle gardiner trukket for. Der var
mørkt, og man kunne kun lige skimte, hvad der var rundt
omkring mig. Jeg havde det dårligt, og jeg havde smerter og
var virkelig sulten (så var der da noget, der var lidt normalt).
Det eneste jeg kunne høre, var det store ur. Tik tak, tik tak.

”Hey stop med at spørge!”

”Du ved godt, at du kommer til at blive skudt i dag, så lad
please vær med at komme med dumme bemærkninger til
mig, dit usle kræ.”
Jeg kunne se at han var bange. Eller forskrækket. Det kan
godt være, at han kom til at skyde mig no matter what, men
han skulle godt nok ikke sige, at jeg er et kræ.
”Slap af, slap af er du da bange for at blive disset af en lille
pige som mig eller hvad?”
Jeg kunne se vreden i hans øjne. Han gav mig en hård lussing.
”Av!” råbte jeg. Jeg kunne se, han trak en pistol op af
lommen. Havde jeg fortrudt at jeg gjorde ham vred? Æhm
næ egentlig ikke.
”Skat jeg er hjemme nu,” råbte min mor, “og træk lige
gardinerne fra. Det ser ud som om du er i gang med at lave
et dødsritual.” Jeg smilede.
”Du må hellere løbe,” sagde jeg. “ Jeg lover jeg ikke sladre!”
”Jeg slår dig ihjel, hvis du sladrer om det her,” sagde han
vredt.
Derefter hoppede han ud ad vinduet, som om intet var sket.
Man kan vel sige, at jeg har haft verdens værste dag. Ikke
bare ved at vælte i en vandpyt og glemme mine nøgler. At
blive kidnappet og hørt et mord og blive reddet ved, at ens
mor kom hjem fra arbejde. Jeg må sige dig, det er noget, der
ikke sker vær dag.
Det er nu tre dage senere. Jeg sagde, hvad der var sket.
Politiet er efter ham.
Han er efter mig.
Jeg ved ikke hvor han er.
Jeg ved ikke om han stadig overvåger mig.
Jeg ved ikke om han er rejst til et andet land.
Jeg ved ikke om han er død.
Jeg ved ikke om han er i fængsel.
Men en ting ved jeg. Jeg ved, at han stadig ønsker mig død
og vil dræbe mig, om så det er det sidste han gør.
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Dina Schiøtt
Klitgaard, 17 år
Jeg synes ikke selv, at jeg har
skrevet i lang tid. Men jeg elsker det,
fordi jeg synes det er hyggeligt og
morsomt. Man kan skrive en
historie, lige under den genre man vil, som f.eks. romantik, fantasy eller action.
Det bestemmer man selv, ligesom når man finder på
hvordan personerne og landskaberne skal være, og se
ud.
Det fede ved skrivecaféen er, at selvom holdene ikke er
særlige store, så griner alle og har det hyggeligt. Alle
kommer godt ud af det med hinanden.
For det andet, så lærer man også meget. Hvis jeg f.eks.
ser på de historier jeg var begyndt på, inden jeg startede
på skrivecaféen, så tænker jeg ”åh nej”. Mine historier
gav ikke rigtig nogen mening, og alle hovedpersonerne
er selvoptagede, men nu kan jeg se, hvad jeg skal plante
i historien.

Konsekvensen for verden
af Dina Schiøtte Klitgaard
2008
Byen er så livlig. Grønne træer, grønt græs og farverige blomster.
Masser af børn der er yngre og ældre end mig, løber rundt og
leger i parken, der ligger overfor rådhuset. Himlen er blå, fyldt
med hvide candyflossskyer, og fugle flyver rundt og synger. Det
løfter mit humør. Har verden virkelig været sådan?
2050
”De damer og De herrer. Tak for at I ville møde op i dag. For
at gå direkte til sagen, så er forureningen blevet værre. I skal
derfor fortsætte med at gå med jeres iltmasker, når det er nødvendigt. Bygningsarbejdere over hele verden, er gået i gang med
at bygge isolationer, som vi mennesker, dyr og planter kan leve
i, i fremtiden. Til en anden nyhed, så blev en baby fundet i en
skov i Sverige for en uge siden. Til folks overraskelse ligner den
baby et menneske, men man fandt ud af, at det faktisk er et træ.
Om der kommer flere til verden, aner vi ikke, men vi må være
opmærksomme, på hvis der gør. Derfor vil der også blive lavet
regler senere hen, som er:
Man må ikke slagte, plukke eller høste mad mere.
Man må heller ikke bruge materialer som for eksempel træ, plastic og gummi mere.
Det er af hensyn til træmennesker, naturen og dyrene. Maden
behøver I ikke at bekymre jer om, da man vel kan sige det vil
blive kemisk lavet fremover, sådan så det både smager, ligner og
giver samme proteiner og næring som oprindeligt mad. Der kommer også til at blive indført vigtige kategorier, man kan arbejde
indenfor: Isolationernes inspektion, Dyrebeskytter, Naturbeskytter, Menneskebeskytter og Reglernes inspektion. Det var alt for
nu, tak for jeres tid”
”Hr. rådmand, jeg har nogle spørgsmål!”
3096
”Hvor langt tilbage kom du?” siger Aspen
”2008”
”Du nået længere. Det forbløffende hvor langt du kan komme,
i din alder. Imponerende. Du er hurtig til at lære.”
”Tak Aspen”
Det svært at forstille sig, at denne by er den samme som den var
dengang. Men så alligevel ikke. For takket være dem, er verden
blevet til den, som den er i dag.
”Det du ser. Det du får fortalt. Det er historie, som både er
vigtigt og nyttigt, og som ville være bedst, hvis du ikke glemte.”

”Hvor langt tilbage kom du?” siger Aspen
”2008”
”Du nået længere. Det forbløffende hvor
langt du kan komme, i din alder. Imponerende. Du er hurtig til at lære.”

”Mmh,” mumler jeg.
Min hånd ligger på træets stamme, og jeg kan mærke, den er
mager. Det her træ er et af de få træer, der stadig står op. Kontakten jeg kan få med planterne i isolationerne, kan jeg ikke få
med dem her. Det eneste jeg ser, er en mørk tomhed fyldt af
lidelse fra træer der blev kvalt, på grund af iltmangel.
”Willow?” Jeg lægger mærke til hånden på min skulder, og får
øje på Sonny. ”Øh, hvor er Aspen?”
Jeg ryster på hovedet og trækker på skuldrene, vender blikket
mod træet. Sonnys hånd stryger mig over håret, og jeg kan fornemme et smil, der har plantet sig i hendes ansigt. Sikke en
overraskelse. Hun sidder med mig og venter på Aspen, mens
hun fortæller mig lidt om byen. Jeg tror hun har læst om den, i
en bog.
”Aspen!” udbryder hun, da vi får øje ham, og bagefter over
mod hans ven. Jeg gemmer mig væk bag Sonny, og begraver
mit hoved i hendes bluse. Han kigger på os. Hvorfor? ”Teddy?!”
”Jeg har ledt efter dig. Det er vores tur til at patruljere!”
Jeg kigger op over Sonnys skulder og får øje på Aspen, og kigger
op på Sonny, der kigger på mig.
”Argh, kommer!”
”Aspen! Jeg kom ikke kun for at hente Willow. Jeg kom også
for at fortælle jer noget. Jeg har hørt fra Jennie, at hendes chef
har fortalt, at alle fra reglernes inspektion, står for at holde et
møde om en uge, i chefkuplen.”
”Ud fra dit ansigtsudtryk, dit eneste ansigtsudtryk, går jeg ud
fra at det er positivt,” siger Aspen.
”Jep. Det tror jeg. Jennie smilede i hvert fald, da hun fortalte
det,” svarer Sonny. Aspen smiler, og sender os en tommelfinger
op, før han løber hen til Teddy. Sonny samler mig op. Jeg lægger
hoved på hendes skulder, og hører hende fnise.
Hjemme hos Sonny og Willow
”Er du sulten?” spørger Sonny.
Jeg ryster på hovedet og bevæger mig hen mod mit værelse.
Gulvbrædderne knirker. Det går langsommere at komme derhen,
end jeg havde forventet. Værelset føles længere væk, og min
krop tungere end en stor megagiga spand, fyldt om til randen
med guldbarer. Hvad … sker der?
Det mørkt. Jeg løfter kluden af panden, og kigger på klokken. Jeg
prikker til Sonny, der ligger foroverbøjet på min seng.
”W-Willow?” Hun trykker mig ind til sig, og aer mig over håret.
Hun ryster af bekymring. ”Willow. Hvor det godt at du er vågnet.
Du besvimede i forgårs, og er først vågnet nu. Imens du var
besvimet, passede naturbeskytterne på dig, og Aspen og jeg har
passet på dig.”
Sonny sidder med mine hænder i sine. Jeg kan se det i hendes
øjne. Hun skjuler noget omme bag det smil, der sidder fast på
hendes ansigt. Hun er bange. Eller … hun var bange. Hvorfor?
Hvad var det, og hvorfor fortæller hun mig det ikke?
”Sonny?”
”Du må ikke arbejde så lang tid, eller så hårdt igen. Det overanstrenger dig åbenbart. Du besvimer af det. Lov mig at tage
den mere med ro, fra nu af. Okay, Willow?”
”Okay,” siger jeg med munden. Nej. Men hvis jeg sagde noget
andet, hvem ved så udover Sonny selv, hvad der ville kunne ske?
Udenfor
Fordømt. Fordømt, fordømt, fordømt, fordømt, fordømt, fordømt, fordømt, FORDØMT! Jeg puster ud, og lader mig falde med
ryggen ned i en bunke med affald af gamle chips poser, dåser,
plasticposer og enkelte glasskår.
Jeg lukker øjnene, og kører en masse tanker og idéer igennem
mit hoved, som måske kunne være en grund til at gøre Sonny bange. ARGH! HVORFOR FORTÆLLER HUN MIG DET IKKE?!
Hva’!.
Jeg rejser mig, og sætter mig på tagets kant. Jeg lader benene
dingle frem og tilbage, så hælene banker ind i muren. Jeg river
glasskåret, der har sat sig i min arm ud, og smider det tilbage
til bunken. Smerten er ikke lige så slem, ikke ligesom når man
kigger ud på landskabet her. Godt nok er det mørkt lige nu, men
når det lyst kan man se det. Desuden kan man prøve at forstille
sig det, ikke?

kedelig kiks. Det helt normalt. I hvert fald nu. Der ikke noget der.
Det ikke fordi jeg ikke har været her før … men jeg får et underlig
deja vu over at være har lige nu.
”NU. HOLDER. DU. DIN. MUND. DOKTOR! Jeg har passet Willow, fra da jeg fandt hende. Jeg ser hende som min datter, så du
VOVER lige på at sige det igen!”
”Sonny?” siger jeg forvirret.
”Undskyld frøken, men jeg må bede Dem om at være stille.
Desuden siger jeg det, fordi De ikke skulle blive chokeret, hvis
det faktisk endte med at jeg havde ret. Som jeg tit har, sjovt
nok.”
”Jeg håber ikke, at du har ret, doktor,” kan jeg høre Sonny
sige vredt.
Sonny? En skumfidus seng? Regn? Mit hoved dunker og føles
tungt. Min krop føles som om den har fået en masse slag. Blevet
mørbanket.
”Willow?”
Første gang jeg ser Sonny med et andet ansigtsudtryk. Hun er
bleg, hun ryster og græder så meget at hun bliver nødt til at tørre
sine øjne flere gange, så hun faktisk kan se noget. Inden jeg ved
af det, sidder hun ved siden af mig, med mit ansigt imellem sine
hænder. Hun læner sig frem og krammer mig. Hun snøfter, men
prøver bevidst at stoppe det.
”Gør det ikke igen, gør det ikke igen. Jeg … jeg var tæt på at
miste dig. Jeg vil ikke, jeg vil ikke”
Jeg begraver hovedet i hendes skulder, og bliver ved med at
tænke på, hvad hun sagde. Kaldte … sagde hun, jeg var som en
datter? Kan jeg værre det? Jeg tænker lidt over det, men kommer i tanke om … hvad med…
”Hvad med mødet?” siger jeg.
”Mødet? Jo, altså, det er blevet holdt. For længst. Jeg var ikke
med, for da lå du allerede her. Jeg ville meget hellere være her,
end der. Men jeg har fået at vide hvad det gik ud på. Bare rolig.”
Det hjalp. Hun er stoppet med at snøfte, og smiler. Stadig med
tårer i øjnene, men hun smiler. Sig ikke at det kunne være …
”Du heldig. Det ved du godt, ikke?” Ham som Sonny kaldte
doktor taler til mig. ”Molly og Simon fandt dig bevidstløs, foran
det gamle fængsel. Du var faldet ned fra taget. Du havde både
hul i hoved og maske. Man kunne se, du ikke lige var faldet, da
de fandt dig. Underligt nok var du ikke død. Du trak stadig vejret.
Men du nåde faktisk at dø. Puls og hjerte var stoppet. Selv dine
tårer var stoppet med at falde. Vær glad for at det var på hospitalet, for det gjorde, at vi kunne nå at få liv i dig igen. Men du har
været væk i et halvt år. Bare så du ved det. Men imellem tiden,
har naturbeskytterne passet på dig. De har givet dig gødning, og
tændt for sprinklerne når det var nødvendigt. Du skal være glad
for at kunne være to steder på samme tid. For hvis det havde
været et menneske, var personen ikke til at redde”
”Ja tak doktor. Du behøver ikke at skræmme hende til døde.”
Aspens stemme når mig fra døren. Hans reaktion er ikke den
samme som Sonnys, når han kommer ind og ser mig vågen.
Han smiler og viser tommelop. Klassisk. Man kan se - eller i mit
til fælle - mærke at hans hånd er lige så stor som toppen af mit
hoved, når han har lagt den forsigtigt.
”Din lille ballademager. Har jeg ikke fortalt dig, at du ikke må
kravle rundt på tagenes kant?”
”Nej egentlig ikke. Du har altid fortalt - på grund af undervisningen -, at det at kravle rundt på tagene, giver mig et bedre
indblik i forskelligheden på verden i dag, og før igennem tidens
løb, end hvis man står på jorden”
”Aspen?!” siger Sonny forarget. Jeg kigger frem og tilbage på
dem, og overvejer om det var en god idé at havde fortalt det.
NIKS! Men Aspen overlever.
”Sonny? Hvad gik mødet ud på?” spørger jeg. Hun smiler igen,
efter at havde kigget væk fra Aspen, og over på mig.
”Man har endelig fundet en måde at mindske forureningen.
Derfor skulle syd, øst og nord isolationerne, mødes med vest for
at hjælpe hinanden med at sætte det i gang. Den her kuppel er
den eneste kuppel der ikke er taget afsted endnu, fordi alle var
bekymret for dig”
Alle var bekymret for mig, og man har ... man har … man har …
man har fundet en måde at mindske forureningen på?

Himlen er en tyk, grå, tung grødmasse, og jorden er en tør og

”Du ser ud 100% som du gjorde i går, sover du
aldrig?” Hun siger det med et smil, men hendes
blik gør det klart at hun faktisk er en smule
bekymret.
”Næ, jeg sover aldrig,” siger jeg.

Selvfølgelig skulle han over til banden. Den her
gang ville jeg holde lav profil, så han ikke opdagede mig, men det var lidt svært at gemme
sig og også skulle kunne høre, hvad de sagde
på samme tid. Jeg listede mig så tæt på, jeg
kunne.

Konsekvensen for verden af
Dina Schiøtte Klitgaard

En død pige af
Therese Tangstad

Bandens hemmelighed af
Thilde Wagner-Bentin

Han kiggede ned i søens dyb, hvor prinsessen
var faldet ned eller nærmest sprunget. Han var
næsten sikker på det var hende. Så var prinsessen fra Acline faktisk i Pardrige. Der ville
nok ikke gå særlig lang tid inden en fik til opgave at spore hende og få hende af vejen.

Jeg tror ikke, jeg nogensinde har løbet så hurtigt, som jeg gjorde der. Lige der! Jeg kom for
sent. Igen. Men hvad kunne det være. Det var
altid lige tæt på mig. Jeg havde en mærkelig
fornemmelse. Jeg kunne ikke lide det.

Jeg vidste jo godt at dagen ville komme, hvor
hun ikke var her længere. Dagen hvor alle mine
chancer ville rende op. Man skulle tro at ende
sine dage som 89-årig ville betyde, at man havde nået det hele. Med alle de år ville man uden
tvivl kende sin familie ud og ind, ikke?

DØD af Karen Bakkeskov
Feld Andersen

En dårlig dag af
Nanna Rosell Holt

En svale ved juletid af
Indigo Larsen
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