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TILEGNET SUSAN VAN METRE, 

SOM HAR TROET PA ORIGAMI-YODA 

LIGE FRA BEGYNDELSEN.





 Det er mørke tider på skolen …

 Hvordan det hele begyndte? Ja, det kan jeg 

faktisk fortælle dig helt præcist.

 Det begyndte den første skoledag. Første dag 

i syvende klasse. Vi fi k ikke så meget som en hel 

god dag. Kun fem minutter eller deromkring.

 Det var ligesom den scene, hvor Han Solo 

og prinsesse Leia tror, de skal spise frokost 

med Lando. De tænker: ”Det skal gøre godt med 

en pandekage med chokoladesovs,” og da de så 

ankommer til kantinen … er det Darth Vader, der 

står og venter på dem. (Og der er nul pandekager).

DARTH PAPER 
SLAR IGEN

SKREVET AF TOMMY



 Om morgenen den første dag i syvende klasse 

hang Sara, Kenny, Rhondella, Lance, Amy og mig 

ud inde på skolebiblioteket. Vi havde alle 

sammen en følelse af, at alt var helt perfekt, 

at hele året ville blive perfekt. Vi hilste på 

hinanden, og Kenny præsenterede mig for Murky, 

én, han kender, som går i sjette, og de fortalte 

mig en historie om en langt ude oplevelse, de 

havde haft på skaterbanen i sommerferien. Og at 

den havde haft med Origami-Yoda at gøre.

 Og så dukkede Harvey pludselig op ud af det 

blå.

 ”Snakker I om papirstutten Yoda? Jeg er ked 

af at måtte overbringe jer nyheden, venner, men 

han er helt irrelevant nu.”

 Og så begynder han at nynne: ”Bom bom bom 

bom-ka-bum bom-da-bum.” Det var det tema, der 

altid bliver spillet, når man ser Darth Vader i 

Star Wars-fi lmene. 

 Han rakte hånden frem, og dér var han: Origami-

Vader, foldet af sort papir, med små, skinnede 

sølvøjne og et rødt papirlyssværd.

 Situationen kunne have udviklet sig på mange 

forskellige måder. Jeg skulle for eksempel lige 
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til at sige: ”Sejt!” for jeg syntes faktisk, han 

var sej.

 Men før nogen af os andre nåede at sige noget 

som helst, sagde Rhondella: ”Nåh, hvor er han 

sød!”

 Og Sara sagde: ”Ja, han er totalt sød, Harvey.”

 Og Amy sagde: ”Han er bare så lillebitte!”

 Harvey blev selvfølgelig rasende. Han talte med 

en høj fi stelstemme, og det er aldrig et godt tegn.

 ”Darth Paper er ikke sød!” råbte han.

 ”Jeg er vild med hans lille lyssværd!” hvinede 

Sara.

 ”Vil du ikke lave et lyserødt et til mig?” 

spurgte Rhondella.

 ”Jeg kunne have sagt mig selv, at I ville 

reagere på den måde!” hylede Harvey.

 Jeg prøvede at berolige ham. ”Harvey, slap 

aaaf. De siger jo bare, at de godt kan lide ham. 

Kom, lad mig se lidt nærmere på ham.”

 Jeg rakte ud efter fi guren, men han trak den 

til sig.

 ”Rend og hop, Tommy!” snerrede han og gik i 

vrede hen mod døren.

 Men så vendte han omkring, holdt Darth Vader 

3



op foran sig og sagde, idet han efterlignede 

Vaders stemme til perfektion: ”Undervurdér ikke 

den mørke side af Kraften!”

 Og så gik han.

 ”I er altså bare for mærkelige,” sagde 

Rhondella.

 ”Hvad har vi nu gjort?” spurgte Kenny. ”Det 

er da ikke vores skyld, at …”

 Men Rhondella hørte ikke efter længere, for 

i samme øjeblik ankom en af de andre piger, og 

så gik de i gang med deres: ”Åh, jeg har sådan 

savnet dig!” og: ”Hvor var du i sommer?” og 

udvekslede knus og kram. Derefter satte alle 

pigerne sig ved et af bordene, og vi satte os 

ved et af de andre. Der røg den perfekte morgen 

… og det perfekte år.

Du glemte at nævne, at jeg også kan efterligne Darth 
Vaders tunge åndedræt til perfektion.

Tommys kommentar: Åh, nej! Ikke nok med at Harvey (og 
Darth Vader) har ødelagt det hele, han har også igen lokket 
mig til at lade ham skrive sine åndssvage kommentarer. Argh!

Harveys kommentar:
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DARTH PAPER
VS. ORIGAMI-YODA

SKREVET AF TOMMY

VS. ORIGAMI-YODA

Heldigvis dukkede Dion lidt senere op med 

Origami-Yoda.

 Sidste år hjalp Origami-Yoda os alle sammen med 

forskellige ting. Han fi k for eksempel folk til at 

holde op med at kalde Tom for ”Ostereje”, og han 

hjalp Mike, så han ikke begyndte at græde, når 

han døde i rundbold. Og han afstedkom også det 

forbløffende mirakel, at caféhyggeaftenerne blev 

hyggelige. Det var Origami-Yodas fortjeneste, at 

jeg turde byde Sara op til dans, og at alle os, der 

aldrig nogen sinde havde danset til en fest før, 

endte med at danse en skør dans, som hedder twist.



 Desværre er Origami-Yoda i år udfordret af 

Darth Papers ødelæggende kraft, og det ser ikke 

ud til, at han kan hamle op med den.

 Efter den første skoledag gik alt bare galt. 

Nu er det oktober, og Darth Paper har ødelagt 

stort set alt det gode, Origami-Yoda var årsag 

til sidste år. Nu kan pigerne ikke lide os mere. 

Lærerne kan ikke lide os. Vi kan ikke engang 

rigtig lide hinanden.

 Sara, som jeg troede nærmest var min kæreste, 

skal på date med Pomfrit. Jeps, du læste rigtigt: 

Sara og Pomfrit!

 Rhondella vil ikke tale med Kenny, og Lance 

og Amy har slået op med hinanden. Og Mike er 

igen  begyndt at græde i timerne i tide og 

utide.

 Men Dion er den, det er gået værst ud 

over. Han er blevet bortvist fra skolen, og 

skolebestyrelsen holder snart et møde, hvor den 

skal beslutte, om han skal overfl yttes til skolen 

for Særligt Krævende Unge og Børn (SKUB). Det 

er den skole, de rigtig slemme børn går på, men 

Dion er ikke rigtig slem. Amys storebror sagde, 

at den mest adfærdsvanskelige, ondskabsfulde og 

 Desværre er Origami-Yoda i år udfordret af 

 begyndt at græde i timerne i tide og 

 Men Dion er den, det er gået værst ud 
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halvvoldelige dreng i deres klasse blev sendt 

til den skole … og fi k bank af de andre børn! Det 

er lidt ligesom Jabba the Hutts lejr, bortset 

fra at der ikke er noget band, hvis musikere 

består af rumvæsner.

 Hvis det sker, er det slut med Origami-Yoda. 

Og vi tror, at det er Darth Paper, der står bag 

det hele. Jeg kan bare næsten ikke tro, at Darth 

Paper/Harvey virkelig er så ond!

 Men nu da Dion ikke har været i skole de 

seneste to uger, er vi andre faldet tilbage i 

vores sædvanlige roller som tabere. For når Dion 

ikke er her, er Origami-Yoda her selvfølgelig 

heller ikke, da det er Dion, der går rundt med 

ham på fi ngeren og sørger for, at han kan give 

os alle sammen gode råd .

 Sidste år prøvede vi at fi nde ud af, om Origami-

Yoda var fup. Om han virkelig havde Kraften, 

eller om det bare var Dion, der lavede numre 

med os. Men hvis du vil vide mere om det, må du 

læse alle papirerne i den første sagsmappe. Den 

her sag handler om noget andet.

 Den sagsmappe, jeg nu har oprettet, skal frelse 

halvvoldelige dreng i deres klasse blev sendt 

ham på fi ngeren og sørger for, at han kan give 

.

 Sidste år prøvede vi at fi nde ud af, om Origami-
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Dion og Origami-Yoda fra skolebestyrelsen. Og 

hvordan har jeg så tænkt mig, at den skulle 

kunne redde dem? Jeg aner det ikke. Men Origami-

Yoda sagde, at jeg skulle gøre det.

 Det var det sidste råd, Origami-Yoda nåede 

at give os. Siden da har vi været overladt til 

os selv. Eller … gid det bare var så vel. For i 

stedet for Dion og Origami-Yoda må vi nu trækkes 

med Harvey og Darth Paper!

Trækkes med Darth Paper siger du? Tåber! Hvis I bare 
havde sluttet jer til Darth Paper, kunne vi sammen have 
hersket over hele skolen. Papirstutten Yodas elendige 
råd er intet mod den mørke side af Kraften.

Min kommentar: Der kan I selv se.

råd er intet mod den mørke side af Kraften.

Min kommentar: Der kan I selv se.

NB: DET HER ER lKKE JABBAS ROCKBAND
. 

SÅDAN SER OTTENDEKLASSERNES KOR UD
!!!

Harveys kommentar:
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