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[Kære Ria, jeg tænker meget på dig. Glæder mig til at 
høre om skolen, og om ham dér jeres matematiklærer 
er blevet lidt mindre skrap. Skriv til mig snart, ikke 
Sis? Møs fra M]
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– Yes!
Bolden rammer perfekt oppe i yderste venstre 

hjørne. Målmanden har ikke en chance, selvom 
hun kaster sig til den rigtige side. Maya griner 
tilfreds og løber om bag i køen, mens hun råber til 
Katrine, at hun skal stramme sig an. Næste spiller, 
næste skud, råb af ærgrelse og triumf fra banen. 
Snak og latter fra bænkene. De øver straffekast. 
Det er bare træning, men af en eller anden grund 
er bænkene altid pænt fyldt op, når pigerne træ-
ner håndbold. Drengene skal træne bagefter, og 
de kommer gerne i god tid. Også dem, der spiller 
badminton inde ved siden af. Og faktisk også et 
par drenge, Maya aldrig har set i hallen som andet 
end tilskuere.

– Din tur, Maya, råber Katrine fra målet. – Over-
rask mig nu lidt, ikke?
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Maya retter sig op og griber bolden, der bliver 
kastet til hende.

– Pas på, hvad du beder om, råber hun mod målet, 
mens hun dribler et par gange. Hun kan godt lide 
fornemmelsen af det hårde, slidte læder mod sin 
hånd og lyden, når bolden rammer gulvet. Hun kan 
godt lide fornemmelsen af, at de alle sammen kigger 
på hende. Hun kaster med håret og ser rundt. Det 
giver ikke helt den samme effekt, når det er sat op i 
en hestehale, men det er alligevel, som om snakken 
dør ud ovre på bænkene. Godt. Maya ser Katrine i 
øjnene og slår bolden i jorden. En gang, to gange, 
en indånding, og så skyder hun. Det er et godt skud. 
Styrke og præcision, som deres træner altid siger. 
Og Katrine er god, men ikke god nok. Bolden flyver 
forbi bare et par centimeter over hendes fod og lander 
smukt i nettet.

– Har du brug for flere overraskelser? råber Maya, 
da hun løber forbi Katrine på vej hen til bænken, 
hvor hendes vand står.

Katrine svarer med et sødt smil og et los i Mayas 
retning, inden hun stiller sig klar til næste straffekast.

Maya smiler stadig, mens hun skruer låget af flas-
ken. Hun elsker det her. Hallen, lugten af gummi og 
sved, og drengene, der kigger på. Hun kan mærke, 



at flere af øjnene har fulgt hende. Hun kan mærke, 
at de kigger, mens hun drikker. Derfor er det også 
så dumt, det, hun gør nu. Og hun ved det, mens hun 
gør det. Hun ved, at hun kommer til at fortryde, men 
alligevel må hun lige række hånden ned og tjekke 
mobilen. Maya ved det, før hun ser afsenderen på 
de tre nye beskeder. Hun mærker stikket, før hun 
tjekker antallet af mistede opkald.

Og nu ville hun ønske, at ingen kiggede på hende. 
Lige nu ville hun give meget for bare at være grå og 
anonym og ikke hele tiden mærke salens øjne på sig. 
Men hun kan klare det. Det er jo det, hun gør. Hun 
læser én besked ad gangen, hun sletter én besked ad 
gangen.

Maya bøjer sig ned for at binde et snørebånd, 
der ikke er gået op. Hun tager en dyb indånding og 
retter kroppen op med et ryk, så hestehalen bliver 
kastet bagud.

–  Kom igen, Katrine! råber hun fra sidelinjen.  
– Det er altså først i aften, der skal scores.

Og så er hun tilbage på banen.



[Kære Ria, i aften skal vi holde allehelgensfest på sko
len. Det er ligesom halloween. Jeg skal være en mega
scary mumieprinsesse. Tror, du ville elske det. Hvad 
skal du være? Eller holder man overhovedet halloween 
i Mumbai? XOXO M ]
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Der er tåget i rummet. Og dunkelt. Det eneste lys 
kommer fra et par flakkende lanterner i hjørnet. Skyg-
gerne er lange, og tusind edderkoppers spind hænger 
ned fra loft og vægge og gør udsynet endnu ringere.

Hvis man lytter meget godt efter – hvis man altså 
kan høre noget for sit hamrende hjerte – kan man 
måske høre en fjern musik. En hviskende sang. Men 
den er så lav og så langsom, at man nemt bliver i tvivl, 
om den i virkeligheden kommer fra ens eget hoved.

Og hvis man dukker hovedet for edderkoppe-
spindet og vover sig længere ind, hvis man trodser 
alle tegn på fare og går videre, ind i det inderste 
gravkammer, så når man til sarkofagen. Den er lang 
og smal. Man kan se på den, at den har ligget her i 
tusinder af år. Man kan se på den, at den gemmer på 
noget dyrebart, som ikke skal forstyrres.

Men hvis man så alligevel er tykhovedet nok til 
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at fortsætte – måske fordi man ikke tænker sig om, 
måske fordi man skal spille smart over for sine ven-
ner – og vover at rokke en smule på sarkofagens låg, 
så vil man pludselig lægge mærke til, at den hviskende 
sang ikke længere er hviskende, men skinger, man 
vil høre musikken blive højere, man vil føle væggene 
snævre sig sammen, og man vil se, hvordan låget 
langsomt, ganske, ganske langsomt bliver skubbet 
helt til side. Og dér vil man se hende.

– Hvem vover at forstyrre min søvn? hvæser hun 
med rusten stemme.

Hun har ligget der i århundrede efter århund-
rede, men hun er stadig så smuk, at det får en til 
at gispe. Det lange, sorte hår og det store hoved-
smykke, der pryder panden. De gnistrende øjne. 
Og når man har gispet over hendes skønhed, kan 
man passende gå i gang med at gispe af skræk, 
for hun rejser sig op nu. Den ægyptiske prinsesse 
Alikosh har hvilet, siden hun blev forgivet af sin 
stedmor og hendes forræderiske ypperstepræst, og 
nu vil hun have hævn …

Maya lader sine øjne stirre dødt ud i luften. Hen-
des bevægelser er langsomme og stive. Hun har kun 
ligget i kassen i tre minutter denne gang, men hun 
føler sig mere og mere som prinsesse Alikosh, tung 



17

og stiv og temmelig knotten. Hun fortryder næsten, 
at hun meldte sig frivilligt til det her.

– Min hævn vil ramme dig – og dig! siger hun 
hæst og peger ud mod den lille gruppe af sjetteklas-
ser, der står skrækslagne foran hende.

Og der er en af pigerne, der skriger, og prinses-
sen ler en ond latter, og nu er de to, der skriger, og 
Maya er kommet i tanke om, hvorfor hun meldte 
sig. Den måde, de ser på hende på, fulde af angst og 
beundring, både piger og drenge. Det er næsten al 
tiden i kassen værd. Prinsesse Alikosh giver tegn til 
de to mumier, der lydløst er kommet frem fra deres 
skjul, om, at de skal bringe de formastelige bort, og 
de bliver jaget ud.

Maya strækker sig, hun glæder sig til en lille pause, 
men nu råber Tilde henne fra døren, at næste hold 
allerede kommer. Og alle skynder sig tilbage på deres 
pladser, og Maya kravler forsigtigt ned i sarkofagen 
igen. Og hun lægger sig ned og folder armene over 
brystet. Hendes øjne svier af al den røgelse, men det 
var jo hendes egen idé, så det kan hun ikke rigtig 
beklage sig over.

– Er der ikke nogen, der kan skubbe låget på plads?
Maya hviskeråber. Hun kan ikke selv lukke sar-

kofagen. Men ingen reagerer.
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– Hey, siger hun lidt højere. – Kom lige og hjælp 
mig. Jeg kan sgu da ikke ligge her helt åben.

Nu hører hun skridt. Rolige skridt. Maya kan 
mærke en lille irritation, de skal jo skynde sig. Endelig 
dukker et hoved op ved sarkofagens kant.

– Kaldte du?
Tilde ser helt rolig ud. Hun har tydeligvis ikke 

haft travlt.
– Ja, vil du ikke lige skubbe låget i?
Maya glatter på håret. Retter på kostumet. Tager 

sit døde blik på. Men Tilde bliver bare stående. Ser 
interesseret ned på hende.

– Der er godt nok ikke meget plads dernede, hvad?
Maya prøver at trække på skuldrene, men støder 

mod siderne af kassen. Hun sveder. Vil helst bare op 
derfra og være skræmmende igen.

– Næ, det er lidt trangt. Skynd dig nu. Var næste 
hold ikke på vej?

Tilde hæver øjenbrynene. Hun ser helt uforstå-
ende ud. Og så endelig ser det ud, som om hun forstår.

–  Altså lige før? Nej nej, jeg hørte vist forkert. 
Det må du sørme undskylde, Maya. Så har du ligget 
dernede helt uden grund!

Men Tilde ser ikke spor brødebetynget ud. Hun 
sender Maya et stort smil og rækker en hånd ud for 



at hjælpe hende op. Maya tager Tildes hånd. Hun 
kan ikke lade være med at grine. Tænk, at hun bli-
ver ved at falde for det. Tilde har benyttet selv den 
mindste lejlighed til at hævne sig siden sidste uge, 
da Maya holdt massagesalon i flere timer med Tilde 
som yndlingsoffer.

Maya når lige at svinge benet over kanten, da en 
af pigerne fra Blå råber henne fra døren.

– Alle på plads. Næste hold på vej!
– Hovsa, nu skal du vist ned i din kasse igen. Du 

kunne næsten lige så godt være blevet dernede, hva’?
Tilde smiler beklagende.
– Bare rolig, jeg skal nok skubbe låget på plads, 

siger hun sukkersødt.
Maya siger ikke noget. Hun ved, når hun er slået. 

Hun lægger sig ned i kassen for hundrede syttende 
gang. Men før hun folder armene over brystet, viser 
hun lige Tilde, hvor pæn prinsesse Alikosh’ lange-
mand er.


