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EVA & ADAM  
ER TILBAGE!
Eva & Adam blev født i starten 
af 1990’erne. De dukkede første 
gang op i en tegneserie og kom 
derefter med i bøger, tv-serier og 
en spillefilm.

25 år senere kan vi stadig godt 
lide fortællingen om Eva & 

Adam. Men meget har forandret sig siden dengang. Så 
vi besluttede os for, at Eva & Adam skulle genfødes og 
leve her og nu. Og fortællingen om dem blev en helt 
anden – nemlig denne her … 
Håber, du kan lide den!
Hilsner fra
Johan og Måns
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Første kapitel

L
IVET ER FULDT af muligheder. Det svære 
er at vælge imellem dem. Det er det første, Eva 
skriver på sin mobil den dag. Hun smiler, 

mens hun skriver det, og hun håber, at alle, som går 
ind på Evaleve og læser det, bliver glade og får samme 
kriblende lykkefølelse i maven, som Eva selv har.
 Det har kriblet en del i Evas mave de sidste par dage. 
Især når hun tænker på den middag, de lavede for at 
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samle penge ind til klasseturen – og det kram, hun fik 
bagefter. I lyset fra en gadelygte. Hun kan bare ikke 
holde op med at tænke på det.
 Men nu skulle Eva jo skrive. Kom så! Men hvorfor 
egentlig vælge? Grib hver eneste chance! Giv alt! Du har 
kun et liv!
 Det vil Annika like, det er Eva sikker på. Men An-
nika er jo Evas veninde og synes som regel det samme 
som Eva. Det er ikke svært at skrive noget, som An-
nika vil like. Det er næsten, som om de har en fælles 
hjerne, som de deler.
 Eva smiler igen. Det er mandag morgen, og hun 
sidder som så mange andre morgener ude på badevæ-
relset med toiletlåget slået ned. Hun nyder at være i 
fred på det eneste sted i huset, hvor det er muligt. Her 
er kun hende og telefonen og det, hun har på hjerte. 
Tænk, hvis hendes læsere vidste, at toilettet er hendes 
kontor. Nå, det vigtigste er jo, hvad hun skriver.
 Der er så mange på nettet, som ikke har noget at 
bidrage med, tænker hun. De vil bare ses og høres – 
og jagte likes. De smider deres liv væk. Eva har ikke 
tænkt sig at smide sit liv væk. Hvis hun skal ses og 
høres, skal det være, fordi hun har noget vigtigt at 
sige.



AT DELES OM TING

… HEJ, ANNIKA! 
JEG HAR BRUG 

FOR DEN I DAG …

JEG SYNES,  
JEG SÅ DEN  

HER ET STED … HER ER DEN!  
JEG KOMMER 
FORBI MED  
DEN NU!

FINT

OKAY, 
ØJEBLIK, SÅ 
SKAL JEG 
TJEKKE …
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 Pludselig dukker et andet billede fra sidste uge op i 
hendes hoved. Dengang hun stod på scenen ved siden 
af Annika, og de sang som rigtige stjerner. Altså, det 
var selvfølgelig ikke en rigtig scene. Det var i skolens 
kantine. Og publikum var klassen og deres familier, 
som egentlig mest var der, fordi klassen havde brug 
for penge til klasseturen.
 Men alligevel. Det lød så godt. Det sagde alle folk 
bagefter. Adam syntes ligefrem, at Eva lød som en 
prof. Det sagde han, inden de krammede. Der, under 
gadelygten.
 Man må begynde et sted. Alle, som er blevet rigtig 
store, er startet et sted. Eva er sikker på, at mange 
superstjerner både har optrådt for færre mennesker og 
gjort det dårligere end Eva, den første gang de sang 
for et publikum. Så tænk, hvis det her var første skridt 
mod noget rigtig stort?
 Sådan, nu ligger dagens første indlæg på Evaleve. 
Nu kan hele verden læse, hvad Eva har skrevet. Også 
Adam.
 Det er egentlig mærkeligt. I romantiske komedi-
er går de to, der er forelsket i hinanden, og længes 
efter hinanden, og alt er forvirrende – men til sidst 
kysser og krammer de og bliver et par. Det har Eva 
også gjort, altså kysset og krammet med én. Hun og 



Adam kyssede, da klassen legede S, P eller K til Evas 
fødselsdagsfest. Og efter sidste uges fest i kantinen 
krammede de. Men de kommer ikke sammen. Har 
aldrig gjort det. Det er slet ikke som på film. De er jo 
bare venner.
 Eva er meget glad for, at de er blevet venner. Adam 
er nok også glad. Måske bipper hendes mobil snart. 
Når Adam har set dagens indlæg på Evaleve.
 Om 10 år er der måske over en million mennesker i 
verden, som er inde på Evaleve hver dag. Eva har må-
ske sin egen YouTube-kanal. Eva skriver måske også 
sine egne sange. Det er måske gennem sangtekster, at 
hun fortæller alt det, hun nu skriver om på Evaleve? 
Det er ikke til at vide. Alt er muligt!
 Men måske tager hun helt fejl? Måske er det fod-
boldspiller, hun skal være. Det er måske det, hun er 
skabt til? Tænk at rejse til VM eller OL og kæmpe 
om medaljer! Tænk, hvis der bliver 
straffesparkskonkurrence 
i finalen, og Eva går 
frem for at skyde 
det afgørende 
straffe …
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 ”Eva, jeg håber, at det lykkes for dig i dag! Kom ud, 
så tjekker vi!”
 Tobbes stemme lyder venlig på den anden side af 
badeværelsesdøren. Som om verdens mest irriterende 
storebror pludselig er blevet sød. Det lyder ikke sand-
synligt. Hvad vil han?
 Eva åbner døren, og der står Tobbe og griner.
 ”Wow. Jeg ville bare lige se, om du havde sminket 
dig. Og ja – men desværre, det hjælper heller ikke i 
dag.”
 Eva går forbi Tobbe og lader, som om han ikke fin-
des.
 ”Men selvom du er dyreven og vegetar og sådan, så 



13

skulle du måske alligevel prøve noget sminke, som er 
testet på dyr. Så ville du måske se lidt bedre ud. Eller 
hvad med at tage en maske på, så behøver du ikke at 
sminke dig … Gorillamaske eller orangutang. Prøv 
det, det kan jo ligesom ikke blive værre.”
 Nu kan hun ikke længere ignorere ham.
 ”HOLD KÆFT, IDIOT!” råber Eva.
 Tobbe griner bare. Okay, det er ikke alt, der er mu-
ligt. En ting er i hvert fald helt umulig: at Tobbe hol-
der op med at være verdens mest irriterende storebror. 
Glem det!

Det støvregner, og Eva er sent på den. Hun må løbe 
hele vejen til busstoppestedet for at nå bussen, og hun 
må løbe igen, da den stopper ved skolen. Hun vil være 
svedig, og håret vil stå ud til alle sider, når hun kom-
mer ind i klassen. Og derudover er hendes bukseben 
våde, fordi to møgunger hoppede i en vandpyt, lige 
da hun gik ind i bussen, så det sprøjtede op på hende.
 Men alligevel er Eva i strålende humør, da hun når 
frem til skolen. For hun tjekkede lige sin mobil, og 
der var nogen, som havde sendt et foto af sig selv. Eva 
tager mobilen op og ser på det igen.
 Han smiler til hende, der på mobilen. Verdens stør-
ste smil, han ser faktisk lidt skør ud.
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Så glad blev jeg, da jeg læste Evaleve i dag. Cirka lige så 
glad, som dengang jeg hørte nogen synge vildt godt i kanti-
nen …

Hun ser på Adams smil og opdager, at hun står og 
smiler til sin mobil. Adam kunne lide det, hun skrev. 
Og da hun sang.
 Eva bliver ved med at smile. Alting føles rigtig 
godt. På trods af regn og sved. På trods af Tobbe og 
de små drenge, der sprøjtede på hende, og alle andre 
irriterende drenge i hele verden.
 Eva sender et tak og en smiley tilbage, inden hun 
går ind i skolebygningen. Men så stopper hun pludse-
lig og tager en selfie – af sit eget glade smil. Selvføl-
gelig skal hun også sende et billede, ellers virker hun 
superkedelig. Eva sender billedet til Adam og skynder 
sig op ad trappen.

Fem minutter senere smiler Eva igen, fordi hun får 
øje på Annika henne ad gangen. Men Annika vinker 
afværgende og lægger en finger over munden for at 
stoppe Eva, inden hun når at sige hej.
 Eva tier stille, følger Annikas blik hen ad gangen 
og forstår straks, hvad hun kigger på. 10 meter derfra 
står Alexander og Jonte med ryggen til pigerne.



OG HER, BØRN, KAN I SE 
VERDENS STØRSTE KÆFT – 

DEN TILHØRER EN DRENG, SOM 
HEDDER ALEXANDER. DEN 
MÅLER FIRE METER MELLEM 

MUNDVIGENE ...

 ”Alle kan jo se, hvordan Annika glor efter dig hele 
tiden,” nærmest råber Jonte. ”Så er det vel jer to? Jeg 
kan spørge hende fra dig?”
 ”Nej, stop nu det der!”
 Alexander lyder meget bestemt.
 ”Hvorfor? Der er da ikke noget galt med Annika?”
 ”Nej, men jeg er ligeglad,” siger Alexander. ”For 
mig er der kun Linda. Hun er den eneste i klassen, 
som passer til mig. Det bliver hende og mig, sådan er 
det bare.”
 Alexander sætter sit skateboard på gulvet og spar-
ker sig hen ad gangen. Eva ser på Annika, der ligner 
verdens mest ulykkelige menneske.



 Det er så typisk drenge at slynge den slags ud. 
Tænk, hvis Alexander vidste, hvor ked af det Annika 
lige blev. Hun, som har gået og været forelsket i Ale-
xander og er blevet så glad, hver gang han bare har set 
på hende. Men han aner det ikke. Han forstår ingen-
ting – for sådan er det bare: Drenge forstår ingenting. 
De fatter nul og niks!



  HVAD ER  
 DER GALT  
  MED MIN 
HØRELSE?
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Andet kapitel

A
DAM CYKLER NED ad en skråning i 
regnvejr. Det går lidt for hurtigt, og da han 
ser en bil køre frem i vejkrydset 20 meter 

foran ham, bremser han, så dækkene hviner. Cyklen 
glider på den våde kørebane, og Adam når lige at 
tænke, at nu går det galt. Og samtidig, midt i lyden af 
hvinende cykeldæk, motorlarm fra bilen og en hund, 
som pludselig begynder at gø, hører han, at det bipper 
nede i lommen.
 Det er ret vildt, tænker Adam, imens han på 
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mirakuløs vis får stoppet cyklen uden at vælte. Han er 
så superfølsom over for netop den lyd. Men det er jo 
også lyden, som kan betyde alt.
 Adam hopper af cyklen og sukker højt.
 ”Pas nu på, ikke. Det kunne være gået galt.”
 Adam vender sig om. En gammel dame med en 
gravhund står på fortovet og ser på ham med rynket 
pande. Hunden rynker også panden. Det ser sjovt ud, 
men Adam forsøger at lade være med at smile.
 ”Mm,” siger han bare.
 Hunden gør højt ad Adam og ser ud, som om den vil 
bide ham i benet. Måske cyklede han lidt for hurtigt, 
men han var jo ikke i nærheden af at køre damen og 
hendes hund ned. Hunden hopper frem mod Adam, 
rykker i snoren og savler klamt. Hvis det havde været 
en større hund, en schæfer eller noget, ville Adam 
have været dødbange.
 Det kilder i maven, da han tager telefonen op af 
lommen. Han gør det langsomt. Som om han vil 
trække det lidt ud. Displayet viser en mistet samtale, 
så hørte han altså rigtigt, da han syntes, at den ringe-
de. Tusinde tanker når at hvirvle gennem hans hoved 
på et sekund – inden Adam opdager, at det var Molly, 
som prøvede at ringe til ham. Igen.
 Maven falder straks til ro.
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 Underligt. Hvorfor holdt det op med at kildre i ma-
ven? Samtalen var jo fra Molly, verdens dejligste pige. 
Det var i hvert fald Adams mening for bare nogle må-
neder siden. Han var ked af, at han skulle flytte til en 
ny by. Dybt ulykkelig over hver eneste kilometer, som 
ville skille dem ad.
 De var bare venner, ham og Molly. De virkede så 
ens og kunne lide de samme ting. Atletik og pølser for 
eksempel – og hinanden.
 Der var bare et problem. Et stort og pinligt pro-
blem. Adam kunne ikke kende forskel på at være for-
elsket og være venner. Han troede idiotisk nok, at han 
var forelsket i Molly – og at hun var forelsket i ham. 
Og han var så hjernedød, at han til og med fortalte 
hende det. Det blev pinligt. Total katastrofe.
 For de var ikke mere end venner, og hvordan kunne 
han have troet andet? De havde ikke nogen kontakt i 
lang tid, efter at han afslørede sine følelser, så pinligt 
var det. Det var forfærdeligt. Han kan stadig huske, 
hvordan det føltes. Måske kommer han aldrig til at 
glemme det. Men til sidst mødtes de og fik talt om 
det. 
 Adam ser for sig, hvordan det gik til. Det var til 
atletikstævnet. Alle misforståelser blev redt ud. Nu er 
de venner igen og sms’er, chatter og skyper, så tit de 
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kan. De er rigtig gode venner, men ikke mere end det. 
Og da Adam ser Mollys navn på displayet, stopper det 
med at krible i hans mave.
 Det bedste er måske bare at være venner, tænker 
Adam. Man kan jo lige så godt have pigevenner som 
drengevenner. Han er vist egentlig også ret god til at 
få pigevenner. Måske har han det faktisk bedre med 
piger end med de fleste andre drenge? Han var ven-
ner med Molly i sin gamle klasse, og selvom hun bor 
mange kilometer væk, er de stadig venner. Og nu, i 
den nye klasse, har han faktisk fået en ny pigeven. En, 
som sender fotos til ham og får fotos tilbage … Og de 
er jo bare venner.
 ”Hørte du ikke, at jeg kaldte på dig?”
 Adam ser op. Der kommer Alexander rullende på 
sit skateboard.
 ”Hvor er du egentlig, Adam? Hallooooo! Her er 
jeg.”
 Adam smiler.
 ”Det kan jeg godt se.”
 ”Aha, jeg troede ikke, jeg eksisterede. Det klip, jeg 
sendte i går, for eksempel. Nul kommentarer fra dig. 
Og sig ikke, at du ikke havde strøm på mobilen!”
 Alexander smiler, men Adam kan mærke, at han 
ikke laver sjov. Adam har faktisk haft tankerne et 



andet sted. Han forstår godt, hvis Alexander har følt 
sig glemt.
 ”Nej, nej. Jeg så det. Og grinede. Jeg …”
 Han tier. Kom der ikke lige en lyd fra mobilen igen? 
Nej, det var vist bare noget, han forestillede sig.
 Adam trækker sin cykel hen mod skolen. Alexan-
der laver tricks på sit skateboard ved siden af ham og 
snakker løs, mens Adam kun hører efter med et halvt 
øre. Da de kommer ind i skolegården, vinker Alexan-
der og drøner hen mod den store dør.
 ”Vent, Alexander! Jeg skal tale med dig!”
 Det er Jonte, der råber, mens han småløber hen 
mod Alexander. Adam drejer over mod cykelstativet 
henne i hjørnet af skolegården. Han synes, Jonte er 
fjollet.

FJOLLEDE 
JONTE
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 Adam tager en dyb indånding og stopper. Han kan 
ikke vente, til han har stillet cyklen i stativet, han må 
straks tjekke. For det har bippet igen.
 Adam tager mobilen op af lommen og ser, at der er 
kommet en sms – og den her gang holder det ikke op 
med at kilde i maven, da han ser, hvem det er fra. Nej, 
det kilder faktisk dobbelt så meget. Det føles, som om 
alle sommerfugle i hele verden pludselig har samlet 
sig i hans mave.
 Eva. Det er fra Eva.
 Tak 
 Et ord. Det er alt. Men det er, som om hun skriver 
det på en særlig fin måde. Og så smileyen. Hun blev 
nok rigtig glad for, at Adam likede det, hun skrev på 
Evaleve. Det betyder noget for hende.
 Tak. Et eneste ord. Det er ligesom utroligt fint kun 
at sende et ord. Når det bare er sådan et godt ord, så 
behøver man ikke sende billeder.
 Det er sejt at have en ny ven. En rigtig ven – som er 
pige.
 Adam låser cyklen og tager cykelhjelmen af. Og så 
bipper det i lommen igen. Denne gang har Eva sendt 
et billede. Og selvom det var så fint og godt nok bare 
med tak og en smiley, så bliver Adam endnu mere 
glad, da han ser Eva smile på skærmen.
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 Adam trækker hånden gennem håret – og fortryder 
pludselig, at han ikke vaskede det i morges.

Da skoledagen er ovre, og Adam er på vej hjem, er 
hans mave stadig fuld af uro. For han tænker på Eva. 
Og på, at deres blikke mødtes tre gange i løbet af da-
gen. Eva havde set på Adam, lige da han havde set på 
hende. Og så havde hun sendt ham et smil, og han 
havde sendt et tilbage. Eva smiler på en meget speciel 
måde, synes Adam.
 Han har også sagt hej til hende. To gange. Og hun 
havde sagt hej til ham. Sådan som venner gør. Adam 
ville gerne have sagt lidt mere, men der var ikke mu-
lighed for det lige der. Det er nemmere med telefonen. 
Adam tager den op og overvejer, om der er noget, han 
kan sende til hende.
 Adam klikker på den selfie, som Eva sendte i mor-
ges, og tænker på det, de gjorde til Evas fest. En ting, 
som venner ikke plejer at gøre – de kyssede. Altså 
bare da de legede S, P eller K. Men alligevel … Og så 
krammede de. Hvis ikke det var for det pinlige, der 
var sket med Molly, havde Adam måske lagt mere i 
det. Men han vil ikke dumme sig igen. Han vil ikke 
sige noget, som han bare fortryder bagefter. Men han 
kunne godt tænke sig, at de mødtes. Hvad kunne de 



gøre sammen, som ikke ville virke mærkeligt? En 
venneting, det skulle måske være noget …
 I det samme går Adam forbi biografen og ser en 
plakat med en pige, der løber i noget, der ligner blod. 
Det er klamt, og hun ser panisk ud. Dæmonernes hotel 
3 står der med dirrende bogstaver. Inden han når at 
fortryde, sender han en sms: Har du set den nye Dæmo-
nernes hotel?



 Eva må have haft mobilen fremme, for hendes svar 
kommer næsten straks: Nej. Har du?
 Adam svarer lynhurtigt, inden han når at fortryde: 
Nej. Men det skulle man måske?
 Så bliver han pludselig bange for, at han er gået for 
langt. Bare ham og hende, det går jo ikke. Det ville 
hun aldrig sige ja til. Det ville jo være, som om de 
kom sammen. Eller som om han gerne ville have, at 
de gjorde det. Han sender hurtigt et spørgsmål mere.
 Måske Alexander og mig og dig og Annika?
 Eva sender en glad smiley, en thumbs up og skriver: 
Jeg spørger hende i aften!
 Det kilder vildt i Adams mave hele vejen hjem. Han 
får næsten helt ømme muskler af det.


