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1

O k a y

Mit højeste ønske er at få opereret hjernen ud. Så kunne 
den ligge der i et spritfyldt syltetøjsglas henne på hospita-
let og skvulpe rundt til skræk og advarsel for alle andre, 
der begår samme fejl som mig – nemlig at tænke alt for 
meget over tingene. Bagefter skulle lægerne så skrue kra-
niet på plads igen, og jeg ville gå rundt i Sommerslev og 
have ingenting i hovedet. Ingen dumme tanker. Ingen 
spørgsmål. Ingenting. Hvilken lettelse!
 Der er to uger til sommerferien, og jeg hedder stadig 
Sara. Sara Mørk. Navnet er hverken blevet pænere eller 
grimmere siden sidst; det er bare det, jeg hedder, og den, 
jeg er. Det sidste er i øvrigt ikke helt rigtigt. Det har 
jeg også indrømmet over for Frederikke flere gange. For 
ærligt talt aner jeg ikke, hvem jeg selv er. Lyder det un-
derligt? Her følger beviset: En dag i skolen skulle vi skrive 
en side – lige præcis én side – i dansk om, hvem vi er. Vi 
skulle, som vores dansklærer Lille-John formulerede det, 
forestille os, at der trådte en Gandalf-agtig troldmand 
frem foran os og tryllede os om til en side i en bog. Hvor-
dan ville den side så se ud?
 Det var let for Frederikke, det kunne jeg mærke med 
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det samme. Uden så meget som at løfte blyanten fra pa-
piret én eneste gang forklarede hun stille og roligt, hvor-
dan hun så sig selv. Øresneglen havde heller ikke de store 
problemer. Han var endda ved at dø af grin, mens han 
skrev en hel roman om, hvor sindsoprivende fantastisk et 
menneske han er.
 Men hvad skrev jeg selv?
 Først kom der ikke noget. Men det kunne jeg jo ikke 
så godt aflevere. Jeg er trods alt ikke en zombie. Der er 
kun én zombie i klassen, og hende vender jeg tilbage til. 
I stedet endte jeg med at skrive:

“Sjov, havoverfladeagtig, let at gøre ked af det, svær at 
gøre ked af det, sort, rød, hvid, som en sø, hvor alt vandet 
er forsvundet, som et træ, hvor bladene er faldet af, blom-
ster, himlen, gravsten i regnvejr, irriterende, nærtagende, 
elsker solen, når den er ved at forsvinde om aftenen, mas-
ser af savn, ord, der er ved at kvæle mig, tanker som ild, 
der æder mig op, håb, kærlighed, kigger ud over vandet 
og tænker: Hvad er der mon på den anden side?”
 
Lille-John, der slet ikke er så lille endda, rømmede sig 
og så temmelig forvirret ud. “Nå, Sara,” sagde han og 
stirrede på min side. “Det er jo noget … sjovt noget, du 
har skrevet.”
 “Ja,” sagde jeg i betydningen “nå”.
 “Men hvis du virkelig mener, det er den tekst, der bedst 
fortæller, hvem du er … så er det vel sådan, det er.”
 “Ja.”
 “Og det er du helt sikker på, det er?”
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 “Ja,” sagde jeg i betydningen: “Det er der vist ingen 
grund til at snakke mere om. Fat det så!”
 “Okay, Sara. Tak for det.”
 Jeg nikkede og vidste, at jeg løj en lille smule. Nej, lidt 
mere end en lille smule. Det er jeg ellers ikke altid god 
til. Men hvis nu jeg havde skrevet sandheden, ville der 
ikke have stået meget andet end Oskar på papiret. Og 
det ville have medført en orkan af fnisen og grinen fra 
klassen, så timen ville have været ødelagt. På den måde 
kan man sige, at min løgn reddede timen. Og hvad be-
tyder det også, hvad jeg skrev på en dum side i skolen? 
Det vigtigste er jo, at jeg selv kender sandheden. Og den 
lyder sådan her: Oskar fylder næsten hele mit hoved. 
Han er altid i mine tanker, også når jeg ikke tænker på 
ham. Det er, som om han hele tiden ligger på lur bag 
den næste tanke og venter på at springe frem og råbe: 
“Hej, Sara. Det er mig, Oskar. Oskar fra niende. Jeg ville 
bare lige sige hej.”
 Han er som en sygdom. Sådan en rigtig irriterende for-
kølelse, man ikke kan slippe af med, uanset hvor mange 
liter skoldhed kamillete man hælder i sig, og hvor mange 
dødkedelige timer man tilbringer hjemme under dynen.
 Kan man tillade sig at betegne et andet menneske som 
en sygdom?
 Faktisk er det jo ikke særlig pænt, men lige hvad Oskar 
angår, er der nok noget om snakken. I øvrigt kan han vel 
heller ikke gøre krav på at blive behandlet lige pænt hele 
tiden, når man tænker på, hvad han har gjort ved mig. 
Jeg mener: Han er en besættelsesstyrke. En krigsmagt 
fra et fremmed land, der med tusindvis af kampvogne, 
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krigsskibe og jagerfly har besat min krop og mit hoved 
og efterladt mig …
 “Tænker du på Oskar?” spørger Frederikke og får mig 
i sjælden grad til at føle mig gennemskuet.
 “Nej,” skynder jeg mig at sige. “Hvorfor det?”
 “Du ser bare sådan ud.”
 Nogle gange er Frederikke lige lovlig god til at aflæse 
mig. Jeg har også sagt det til hende. Sagt, at hvis alt andet 
kikser i hendes liv (hvilket det ikke gør, da Frederikke er 
den klogeste i verden), kan hun altid satse på en karriere 
som en af de der scannere ude i lufthavnen. Hun kan 
nemlig se igennem alt.
 Vi sidder nede på skolebiblioteket og venter på, at vi 
skal op i klassen. Vi taler lavt, næsten hviskende, fordi 
bibliotekaren, Severinsen på cirka hundrede år, er en 
mand, om hvem man kan sige to ting: For det første, at 
han forventer, at der er ro på hans bibliotek. Og for det 
andet, at man ikke har den mindste smule lyst til at skuffe 
hans forventninger. Da han går forbi, nikker han venligt 
til Martin, der er hans absolutte yndling, men Martin 
ser selvfølgelig ingenting, da han som altid sidder med 
hovedet begravet i en bog. Frederikke fniser. Jeg kan ikke 
finde ud af, om hun er lidt forelsket i Martin eller synes, 
han er en meganørd. Begge dele måske? Så ser hun på mig 
og siger:
 “Jeg synes bare, du skal gøre noget, Sara.”
 Jeg siger ikke noget.
 “Oskar er jo supersød. Det synes jeg da også. Så du må 
da gøre noget!”
 Noget.
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 Noget hvad?
 Jeg ved ikke, om jeg siger det højt eller blot tænker det, 
men jeg ved, at det er sindssygt let for hende at sidde og 
sige, når man tænker på, at hun er langt bedre til at tale 
om sådan noget end mig. Langt som i herfra og til et 
andet solsystem.
 
Rigtigt gættet: Oskar og mig er ikke kærester. Det er vig-
tigt for mig at understrege. Ikke teknisk set. Men vi er 
efterhånden gode venner. Og det er nok det, der er pro-
blemet: Vi er simpelt hen blevet for gode venner til at 
blive kærester. Det er i hvert fald det, jeg siger til mig selv. 
Det er det, jeg tænker. Men måske er det blot endnu et 
eksempel – et ud af de cirka 35.000 millioner eksempler, 
jeg kunne komme med – på, at jeg tænker for meget over 
de forkerte ting?
 Men hvordan er det så kommet dertil mellem Oskar 
og mig? Hvorfor er vi venner og ikke kærester?
 Svaret er simpelt: Jeg aner det ikke. Men hvis nogen 
skulle ligge inde med svaret, må de meget gerne maile det 
til mig – og hellere i dag end i morgen. Måske er det no-
get med min personlighed? Måske er jeg simpelthen bare 
mere typen, man er venner end kærester med? I så fald er 
det en næsten ubærlig sandhed. En sandhed, jeg ikke har 
den mindste smule lyst til at diskutere med Frederikke.
 “Har du prøvet at invitere ham ud?” spørger Frederik-
sen, da Severinsen er tilpas langt væk til at kunne høre 
det.
 “Ja da,” siger jeg, selvom det kun er delvist rigtigt – skal 
vi sige halvtreds procent.
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 “Og hvad skete der så?”
 “Ikke noget.” Jeg skynder mig at smile på en måde, 
så hun skal tro, jeg skjuler noget for hende. Så hun får 
det indtryk, at der rent faktisk skete noget, men vel at 
mærke noget, der er så top-top-hemmeligt og top-top-
interessant, at jeg selvfølgelig ikke kan sidde og plapre op 
om det her på skolebiblioteket i Sommerslev en dødssyg 
tirsdag formiddag i gråvejr. Hvad havde hun regnet med?
 Sandheden er, at jeg husker forbløffende lidt fra den 
aften, jeg var i biografen med Oskar. Først og fremmest 
husker jeg spændingen i timerne op til, at jeg skulle af 
sted, og mors stormflod af irriterende spørgsmål, og jeg 
husker de mange og lange overvejelser om, hvad for no-
get tøj, jeg skulle have på (og så endte jeg alligevel i det, 
jeg kalder standarduniformen: T-shirt og jeans) og mon-
sunregnen, der tilsyneladende havde taget fejl af Kina og 
Sommerslev og hamrede ned og omdannede gaderne til 
hvirvlende floder, og alle mine bekymringer om mit hår, 
der på det nærmeste blev maltrakteret af regnen, og … 
ikke så meget mere. Ikke rigtig. Hvis resten af aftenen 
havde været et fotografi, ville det have været en anelse 
ude af fokus. Men selvfølgelig kan jeg huske det over-
ordnede. Vi var i Sommerslev Bio (den eneste biograf i 
Sommerslev), og vi så en eller anden romantisk komedie, 
jeg ikke kan huske, hvad hedder, og den var vel sådan set 
okay sjov, og den havde formentlig været endnu sjovere, 
hvis jeg ikke havde brugt den ene halvdel af min koncen-
tration på at skjule, at jeg smugkiggede på Oskar, og den 
anden på at overveje, om jeg turde tage hans hånd. Og 
pludselig kyssede det flotte par i filmen oppe i toppen af 
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Eiffeltårnet, og filmen var slut, og bagefter tog vi en cola 
på en café, Oskar og jeg – faktisk Sommerslevs eneste, 
hvis man ikke tæller caféen i Sommerslev Centret med, 
og det gør man ikke, medmindre man er frygtelig kikset 
eller en af beboerne henne fra plejehjemmet – og snak-
kede om … alt muligt.
 Det sidste – alt muligt – er selvfølgelig lidt ukonkret, 
det kan jeg godt selv høre, men jeg kan simpelt hen ikke 
komme det nærmere. Jeg kan huske, at jeg snakkede som 
et vandfald, og at Oskar nikkede og nikkede, og at jeg 
hele tiden tænkte, at jeg snart burde holde min mund, 
så han kunne få lov til at sige noget, men jeg turde ikke. 
For hvad nu, hvis han ikke sagde noget? Hvad nu, hvis en 
kvælende stilhed kom krybende ind over bordet og lige 
så stille – og tilsyneladende helt uskyldigt – strangulerede 
mit lille, spinkle håb om, at det faktisk kunne blive til 
noget mellem Oskar og mig? Bare tanken gjorde mig syg. 
Ligesom tanken om, at jeg ikke så ham i går og ikke har 
set ham i dag, gør mig syg. Guderne skal vide, at jeg ellers 
har spejdet efter ham overalt.
 Men forgæves.
 “Kommer du, Sara?” Frederikke har allerede rejst sig.
 Severinsen rømmer sig højt, og som alle på skolen ved 
jeg, at det på severinsk – der ifølge Frederikke er en blan-
ding af russisk, swahili og serbokroatisk – betyder: Se så 
at komme ud!
 Martin har lånt halvdelen af biblioteket med hjem. 
Sådan ser det ud, da han stavrer hen ad gangen som en 
zombie. Lidt ligesom den zombie, der går i klassen, og ja, 
som jeg lover at vende tilbage til.
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 “Skal vi tage et smut ned til søen i eftermiddag?” Jeg 
ser på Frederikke og ved ikke, hvorfor jeg spørger. Søen 
er ikke noget videre interessant sted, men det er okay 
hyggeligt, og vi sidder tit dernede og snakker.
 “Det kan jeg desværre ikke,” siger Frederikke. “Jeg får 
besøg af min farmor.”
 “Okay, hils hendes ulækre gebis.”
 Vi griner. Jeg kender godt Frederikkes farmor. Den ra-
reste og friskeste ældre dame, jeg nogensinde har mødt, 
med det klammeste – og måske eneste – gebis, jeg nogen-
sinde har set. Jeg skal lige til at spørge, hvor gammel hun 
er, da jeg pludselig bliver afbrudt af et vaskeægte mirakel. 
Det udspiller sig lige for øjnene af os og består af noget så 
umiddelbart almindeligt som en niendeklassesdreng, der 
træder ud fra et klasselokale lidt nede ad gangen.
 Oskar.
 Søde, fantastiske, overlækre Oskar. Han standser op og 
vinker til os.
 Og måske er det netop i det øjeblik, mistanken planter 
sig i mig. Eller øjeblikket efter, hvor Frederikke vinker 
tilbage og smiler over hele hovedet.
 Det er grimt at mistænke folk for noget. Jeg ved det 
godt.
 Men den måde, hvorpå Frederikke smiler til Oskar, gør 
det umuligt for mig at lade være. Og hendes stemme fra 
før: Oskar er jo supersød. Det synes jeg da også. Jeg mærker 
et lille stik i hjertet. Et lillebitte stik, ikke mere. Så er jeg 
okay igen.
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2

S L u T  m E D  
D R Ø m m E v æ R E L S E T

Forestil dig Sommerslev Centret oversvømmet af zom-
bier. Er det svært? Okay, lidt måske, men prøv allige-
vel. Tænk på Betonklodsen – som nogen kalder centret 
(blandt andet mor) – invaderet af tusindvis af frådende, 
halvt opløste zombier, der stavrer rundt mellem hinan-
den på jagt efter frisk menneskekød, mens de vender det 
hvide ud af øjnene og stinker af råddenskab. Og forestil 
dig panikken blandt de rædselsslagne mennesker, der blot 
er ude for at handle en stille lørdag formiddag og plud-
selig befinder sig midt i et inferno af menneskeædende 
galninge uden mulighed for at slippe væk.
 Lyder det langt ude?
 Jeg ved det godt, undskyld, men det er altså sådan no-
get, Frederikke og jeg tit går og snakker om, mens vi går 
hjem fra skole eller som nu: hænger ud ovre i centret. 
Sikkert bare fordi vi keder os lidt. Og misforstå mig ikke: 
Det er egentlig ikke, fordi jeg har noget imod zombier, 
bare de holder sig langt ude af mit liv. Hvilket de som 
regel også gør.
 Bortset fra én.
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 Nemlig den zombie, der i allerhøjeste grad er til stede 
i mit liv. Hver dag faktisk, hver evig eneste dag, blot to 
eller tre meter fra mig inde i klassen. Der sidder hun, 
zombien Regitze Alexandersen, og stirrer tomt ud i luften 
uden at sige et kvæk. Det er sgu lidt uhyggeligt, ærligt 
talt. Og nu kom jeg oven i købet til at bande, men det er 
bare for at understrege, at jeg mener det. For det er sinds-
sygt uhyggeligt at have Regitze siddende så tæt på. Man 
kan næsten se på hende, at det eneste, hun lurer på, er at 
rejse sig op og sætte tænderne i os andre én efter én …
 “Der kommer hun,” siger Frederikke og afbryder mine 
tanker.
 “Hvem?”
 “Menneskeæderen.” Hun nikker hen mod indgangen.
 Når man taler om solen … Ganske rigtigt. Zombien 
Regitze og hendes vanvittigt smukke mor træder ind i 
Sommerslev Centret, moren kaster et fortravlet blik på sit 
prangende guldur og næsten trækker af sted med Regitze.
 “Hvor mon de skal hen i den fart?” hører jeg mig selv 
spørge.
 
Det passer selvfølgelig ikke, at Regitze aldrig siger et ord. 
Selvfølgelig gør hun det, en gang imellem, når hun bliver 
spurgt om noget af lærerne for eksempel, eller hvis en fra 
klassen henvender sig til hende. Så svarer hun, højst med 
et ord eller to, for straks at vende tilbage til sin apatiske, 
indesluttede zombie-rolle. Der er også noget med hendes 
udseende. Det har ændret sig. Hun er stadig smuk, ja, no-
gen – og det vil nok i virkeligheden kun sige Frederikke 
– vil faktisk mene, at hun er endnu smukkere nu, end da 
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hun startede i klassen for et par måneder siden. Og den-
gang var hun uden sammenligning den smukkeste pige 
på skolen. Nu har hun klippet sit lange hår af og er helt 
korthåret. Nærmest en drengefrisure, og håret er farvet 
sort. Hendes hud er bleg, hendes øjne tit matte og trætte.
 “Hvordan kan et menneske ændre sig så meget på så 
kort tid?” spørger Frederikke og rejser sig for at gå. “Må-
ske skulle vi prøve at snakke lidt med hende.”
 Jeg nikker på vej mod udgangen. Men jeg ved også 
godt, at det ikke bliver til noget, for vi har allerede prø-
vet flere gange uden held. Regitze gider ikke tale med os. 
Hun er i sin egen verden. Og det er en verden, hun ikke 
har tænkt sig at lukke nogen ind i.
 
Udenfor skinner solen, og Regitze er glemt igen. Det er 
en varm eftermiddag, luften er fuld af dufte og lyde inde 
fra skoven. Der er kommet vand i springvandet henne 
på torvet, og Frederikke insisterer på, at vi skal sidde lidt 
med tæerne i vandet og lytte til vandets rislen og tale om 
… alt. “Alt” betyder i virkeligheden lejrskolen.
 For der findes næppe den ting, der er blevet mere gen-
nemdiskuteret end de tre dage, hvor hele klassen siger 
farvel til Sommerslev og drager dybt ind i skoven for at 
bo i en over hundrede år gammel bjælkehytte. Tænk lige 
over det: tre dage væk fra skolen og bøgerne og madpak-
ken og min mor og min lillebror, Jonathan, og hverdagen 
og kedsomheden og … Tre dage væk fra alting!
 Også Oskar.
 Selvfølgelig er tanken om tre dage væk fra Oskar tem-
melig ubærlig. For nu at sige det mildt.
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 “Hvad med at gå i biografen i aften?” siger Frederikke 
og standser op.
 “I biografen?”
 “Ja. Du ved sådan et sted, hvor man betaler penge for 
at se en film på et stort lærred. Og hvor man kan købe 
popcorn og …” Hun prikker mig i siden og fniser. “Eller 
skal du noget?”
 Det sidste er også en joke, det er jeg udmærket klar 
over. En indforstået vittighed mellem Frederikke og mig, 
for vi ved begge to godt, at man aldrig spørger nogen i 
Sommerslev, om de skal noget. Og især ikke om aftenen. 
Det giver ingen mening. For ingen skal nogensinde noget 
i Sommerslev om aftenen. Det er byen simpelthen for 
kedelig til.
 “Ja, jeg skal på café med nogle sindssygt spændende 
veninder, jeg aldrig har fortalt dig om,” smiler jeg. “Vi 
har bare ikke fundet ud af, hvilken en af Sommerslevs 36 
fede caféer vi skal vælge.”
 “Det kan jeg godt se,” siger Frederikke og griner. “Jeg 
kender alt til problemet. Men først skal du altså lige i 
biografen med mig.”
 “Hvad skal vi se?”
 Hun trækker på skuldrene. “Det finder vi ud af.” Hun 
læner sig frem og giver mig et knus, inden hun sætter sig 
op på cyklen og kører. “Vi ses, Sara.”
 “Ja, hej.”
 “Forresten, Sara?” Hun standser op og kører tilbage.
 “Ja, min egen.”
 “Skal jeg ringe til Oskar og spørge, om han vil med?”
 “Ringe til … altså, Oskar. Den Oskar?” Jeg kan selv 
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høre, hvor dumt det lyder. Som om der render tusindvis 
af Oskar’er rundt i byen, jeg bare aldrig har lagt mærke 
til. “Ja, hvorfor ikke?”
 “Godt. Så er det en aftale. Jeg ringer til ham. Vi ses 
klokken syv inde ved bio.”
 Hun forsvinder. Men jeg opdager det næsten ikke. Jeg 
hører kun hendes stemme: “Skal jeg ringe til Oskar og 
spørge, om han vil med?”
 “Vil du have en milliard, Sara?” Det kunne hun lige så 
godt have spurgt om. Ringe til Oskar. Frederikke – jeg 
elsker dig!
 
Resten er dagen er jeg det, mor plejer at kalde helt rundt 
på gulvet. Det vil vist nok sige noget i retning af rastløs 
i ekstrem grad, fuldstændig ude af stand til at slappe af, 
spændt som en fjeder. Mor kan selvfølgelig mærke det. 
Hun kan mærke alt.
 “Hvad er der galt, Sara?” spørger hun ca. fem minutter 
inde i aftensmaden.
 “Mm,” siger jeg bare og stikker til min pasta.
 “Og vil du venligst oversætte mm til et sprog, jeg for-
står?”
 “Mm-mm.” Denne gang trækker jeg også på skuldrene.
 Mor sukker. Højt og dramatisk. Løfter hovedet en 
anelse, så hendes blik gennemborer mig.
 Min mor er formentlig det eneste væsen på jorden, der 
kan høre, hvad andre tænker. Hun kunne optræde med 
det i cirkus.
 “Ikke noget,” tilføjer jeg i håb om, at det kan lukke 
munden på hende.
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 “Er det noget i skolen?”
 Og sådan bliver hun ved. Ved og ved og ved. Jeg hørte 
engang, at jægere stopper koks i støvlerne, når de tager 
på grævlingejagt. For grævlinge bider, og når de får fat i 
benet, slipper de ikke, før de hører knoglen kvase. Sådan 
er mor. Ligesom en grævling …
 Men jeg smiler bare. Jeg kan simpelthen ikke lade være. 
For jeg har det så godt. Faktisk har jeg det bedre, end 
jeg har haft længe. Alt kører for mig. Det går godt med 
Oskar. Han standsede endda op og vinkede til mig i dag. 
Og smilede med sin overlækre mund. Og jeg skal i bio-
grafen med ham i aften. Sidde ved siden af ham. Måske 
rører hans arm ved min. Måske hvisker han noget til mig 
under filmen, der får mit øre til at kildre. Måske … Og 
snart skal jeg på lejrskole, og selvom det bliver tre dage 
uden Oskar, bliver det tre dage med Frederikke. Tre dage, 
hvor vi skal gå rundt og grine af, hvor tumpet drengene 
fra klassen opfører sig.
 Så ja, jeg er glad.
 “Det var godt,” siger mor. “Hjælper du lige med at tage 
ud af bordet?”
 
Nede på værelset (mit værelse ligger nede i kælderen) be-
gynder jeg for alvor at glæde mig til biografturen. Jeg 
har det, ligesom når man er vågnet fra en dejlig drøm. 
Opstemt, tror jeg, det hedder.
 Livet er godt. Jeg elsker at være ude om aftenen, særligt 
om sommeren, hvor luften summer af liv, og hvor folk på 
gaden nikker og smiler til en. På en rigtig sommeraften er 
det næsten, som om alle er en lille smule forelskede. Jeg 
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er i hvert fald. I Oskar. I tanken om at skulle se Oskar i 
aften. Høre hans stemme. Forsøge at få ham til at grine. 
Jeg sætter mig på kanten af sengen; det sted, hvor jeg ofte 
sidder, når jeg ikke ved, hvad jeg skal lave. Når jeg venter 
og glæder mig til noget. Jeg ser på mit skrivebord. Det ro-
der. Vandglas, tekrus, et penalhus, hvor indholdet ligger 
spredt ud over hele bordet, blyanter, farvekridt, et gam-
melt, pinligt Hello Kitty-viskelæder, jeg burde have smidt 
ud for længst, skolebøger, en pose med gymnastiktøj. Det 
er så almindeligt, mit skrivebord. Det ligner ikke noget, 
man på nogen måde kan forbinde med Drømmeværelset. 
Måske fordi jeg ikke har brug for Drømmeværelset mere? 
Fordi jeg omsider har indset, at jeg blot vil være som alle 
andre. Blot vil …
 Har jeg overhovedet fortalt om Drømmeværelset?
 Undskyld, men det er altså ikke kun på mit bord, det 
roder. Det er også inde i mit hoved. Det må være derfor, 
jeg har glemt at fortælle om det. Eller også er det, fordi 
jeg ikke føler, det er en del af mit liv længere.
 Det er et overstået kapitel. Færdig, slut.
 Men Drømmeværelset er altså … undskyld, Drømme-
værelset var altså … noget, jeg kaldte det lille rum, der 
opstod, når jeg lagde det grønne sengetæppe hen over mit 
bord og tændte den lampe, jeg fik af far, lige før han rejste 
og aldrig kom tilbage. Her kravlede jeg så ind og talte 
med to dæmoner, jeg selv har opfundet. Ran og Nergal 
hed de. For det meste talte jeg bare med dem. Men for 
et stykke tid siden tilkaldte jeg dem, da Regitze var efter 
mig. Og det var altså, før hun blev mærkelig sådan for 
alvor. Men det skulle jeg ikke have gjort. For dæmonerne 
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… ja, de hjalp mig faktisk. Men pludselig gik det hele 
bare totalt over gevind, og stakkels Regitze var ved at 
blive slået ihjel af Nergal. Det er også derfor, jeg ikke 
vil bruge Drømmeværelset mere. Det er simpelthen for 
farligt. Jeg kan ikke styre Dæmonerne. De har deres egen 
vilje. Faktisk – og det er egentlig lidt pinligt at indrømme 
– gik jeg for et par dage siden hen til skrivebordet, lagde 
hånden på bordpladen og sværgede højtideligt, at det er 
slut med Drømmeværelset. Jeg sværgede. Og det føltes 
godt. Det føltes rigtigt. Tilbage står helt normale Sara 
Mørk inde på sit helt normale værelse, hvor hun lever sit 
helt normale liv, der faktisk slet ikke er så tosset endda.
 Jeg tager øjenskygge og læbestift på. Ikke meget, bare 
nok til, at Oskar lige akkurat skal lægge mærke til det. Jeg 
ser på mig selv. Jeg ser egentlig okay ud, synes jeg. Jeg har 
altid godt kunne lide farven på mit mørke hår. En god 
mellemting mellem sort og brunt. Jeg har arvet det fra far, 
men det er vist også det eneste. Og så humørsvingnin-
gerne. Dem mener mor i hvert fald, at jeg har fra ham. 
Jeg synes, hun overdriver. Det meste af tiden har jeg det 
godt. Og tanken om, at Drømmeværelset er overstået, 
gør kun det hele bedre. Men det allerbedste – ham, der 
lige nu giver mig et sug i maven af forventning – står 
henne foran biografen om … Jeg ser på uret. Om en halv 
time. Yes!


