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I Maren fik
Maggie Migræne fat
i nøglen til koden,
som står malet i
bibliotekets loft.
Og Viggo og Alrik
er nødt til at flytte
fra Mariefred … og
fra hinanden!

Tid til
den sidste kamp!

K A P I T E L

3 1 6

Hvor blev bogstavet D af ?

”Sig til, når Sløjd-Thomas kommer hen i vores
retning,” hvisker Viggo til Omar.
Det er dagens sidste time, og 4. A har sløjd. Bag
katederet står Viggo bøjet over Sløjd-Thomas’
computer, som Sløjd-Thomas har ladet stå uden at
logge ud. Hvor dumme har de voksne lov til at være?
”Hvad har du tænkt dig at gøre?” spørger Omar
med store øjne.
”Sende en mail til vores rektor Agneta, selvfølgelig,” griner Viggo. ”Fra Sløjd-Thomas. Hvordan
staver man til ’job’? Er det med o eller å?”
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”Med o,” hvisker Omar tilbage.
Omar kaster nervøse blikke hen mod malelokalet,
hvor klassen befinder sig. Sløjd-Thomas er optaget
af at irettesætte nogle elever. De holder åbenbart
ikke på penslen på den rigtige måde. Det vil sige på
Sløjd-Thomas’ måde.
Viggo kigger også op et øjeblik, men han bliver
ikke nervøs. Han kan bare mærke, hvor meget han
hader Sløjd-Thomas. Hader, hader, HADER!
Der er gået to uger siden det der afskyelige møde,
hvor Sløjd-Thomas og Björn, socialrådgiveren,
besluttede, at Alrik og Viggo ikke længere måtte bo
hos Anders og Laylah. Og ikke nok med det! Det
blev også besluttet, at Alrik og Viggo skulle skilles
ad. De skal ikke længere bo sammen!
I dag er det fredag. Det er Alrik og Viggos sidste
skoledag. På søndag skal Viggo flytte til en ny pleje
familie i Småland, og Alrik skal til et sted uden for
Norrtälje, som socialrådgiveren kaldte for et ungdomshjem. Viggo synes nu ikke, det lyder som et
hjem, men mere som et fængsel for unge … som
ingen vil have … eller er i stand til at tackle.
”Skynd dig, Viggo!” hvæser Omar. ”Han kan
komme når som helst.”
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”Ja, ja,” siger Viggo, mens han kæmper med tastaturet.
Åhhh! Bogstaverne hopper og danser for hans
øjne. Hvem var den idiot, der fandt på, at der skulle
være så mange? Hvor blev bogstavet D af? … Dér!
Mor ringede for et par dage siden og hulkede så
meget i telefonen, at det næsten ikke var til at høre,
hvad hun sagde. Hun fortalte, at hun var tilbage på
behandlingshjemmet og havde det så dårligt. Så hende
kan de ikke bo hos. Viggo har svært ved at trække vejret,
hver gang han tænker på, hvordan det hele skal blive.
Katastrofetankerne tårner sig op som tordenskyer.
Alrik har knap nok sagt et ord siden det møde.
Han går rundt som en zombie. Viggo bliver sindssygt
bange, når han ser sin bror sådan. Som om nogen har
trykket på OFF-knappen.
Viggo er lige omvendt, ham er der knald på. ONknappen er på hele døgnet rundt. I mandags, den
første skoledag efter juleferien, sagde Sløjd-Thomas,
at han håbede, Viggo ville ’anstrenge sig for at være
en god kammerat de sidste par dage’. Sådan så alle
kunne ’få et par dejlige minder om hinanden’. Så snart
de fik frikvarter, løb Viggo ud og gav Sløjd-Thomas
et dejligt minde. Mens Suggen og Galten holdt vagt,
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viklede han Sløjd-Thomas’ bil ind i toiletpapir.
Suggen filmede det og lagde det ud på Snapchat.
Og sådan er det bare fortsat. Viggo har slået
rekorden i vildskab og har sørget for en masse dejlige
minder.
Toptilisten for Viggos sidste uge på skolen ser
sådan her ud:
På plads nummer …
10. Startet flere slagsmål, når de har leget
’hvem bestemmer’ i skolegården.

9. Hældt karamelfarve i sæbepumpen ved

håndvasken i klasselokalet (flere i klassen
fik grønne hænder).

8. Gået ind i 1. B’s garderobe og snuppet
alle huer og smidt dem op i et træ i
skolegården
vildt).

(førsteklasserne

tudede

helt

7. Stukket plasticstumper ind i låsen på

dørene ind til klasseværelserne, så de ikke
var til at låse op (slap for to timer).
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6. Klatret op på skolens tag og bombarderet
dem, der gik forbi, med snebolde og isklumper.

5. Spændt plastfolie ud over skolens toiletsæder.

4. Hejst Antons rygsæk op i skolens flagstang.
3. Bundet snørebåndene sammen på alle
elevernes vinterstøvler i skostativet (flere
nåede ikke skolebussen hjem).

2. Startet en madkrig i skolens kantine

ved at bruge pizzaer som frisbees (en blev
hængende i loftet).

… og på førstepladsen … trommehvirvel …
1. Gået ind på kontoret, da der ikke var

nogen derinde, og bøvset og pruttet i høj-

talersystemet, så det kunne høres over hele
skolen

(9.-klasserne

terminsprøve).
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Lærerne er ved at gå amok over Viggo, men der er
ikke nogen, der har ringet til Laylah og Anders og
klaget, ikke engang Sløjd-Thomas. For alle ved, at
det er Viggo og Alriks sidste uge i Mariefred.
Hver dag har Simon talt ned. I mandags sagde
han ”Fem skoledage tilbage, fattiglus” så hurtigt, at
der ikke var nogen af lærerne, der hørte det.
Dagen efter fortsatte Simon og hans slæng med:
”Fire dage tilbage, dit misfoster.”
Om onsdagen gav Viggo Simon et dejligt minde,
i anledning af at der var tre dage tilbage, ved at snige
sig ud i omklædningsrummet under en idrætstime
og klippe tre store huller bag i Simons mærkevareunderbukser.
Der er mange af drengene i klassen, der gerne
har villet hænge ud med Viggo, nu hvor det er hans
sidste uge. For der sker hele tiden noget, og man
risikerer ikke at få skylden for noget. Viggo får nemlig skylden for alt, og han er ligeglad.
Hvis en komet ramte jorden, så ville alle på Mariefredskolen sige, at det var Viggo Dellings skyld.
Viggo taster løs på mailen til rektor. Gid han
staver alle ordene rigtigt, så hun ikke får mistanke.
Sådan!
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Agneta.Kullberg@mariefredskolen.se

Jeg siger op

Hej!
Jeg siger mit job op, fordi du er en inkompetent rektor. Gå ad hælvede til.
Thomas

Viggo er super tilfreds med ordet ’inkompetent’.
Alrik har lært ham, at det betyder, at man er dårlig
til noget. Det lyder som et rigtigt voksenord.
”Så skal vi i gang med at rydde op!” råber SløjdThomas fra malerummet, så alle kan høre det.
”Husk det, jeg plejer at sige. Der findes ikke noget
så effektivt som at have ORDEN i sagerne!”
Viggo smiler indeni ved tanken om, hvad SløjdThomas vil sige, når han åbner skabet med alle
sømmene, skruerne og møtrikkerne. Viggo har
nemlig rodet det hele sammen, så det ligger hulter
til bulter. Det kommer til at tage Sløjd-Thomas flere
timer at sortere.
”Nu kommer han!” hvæser Omar ud mellem
tænderne. ”Viggo? Er du færdig? VIGGO!”
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Ja, det er han faktisk. Viggo sender mailen,
dukker sig og kravler ud under katederet. På vej tilbage tackler Simon ham med skulderen og hvæser:
”Dig og Alrik får så mange tæsk, der kan ligge på
jer, at I ved det!”
Det har han sagt flere gange hver dag, lige siden
Viggo klippede hans mærkevareunderhylere i stykker. Men Viggo trækker bare på skuldrene. Han vil
skide på Simons trusler.
Sløjd-Thomas går i gang med sin inspektions
runde for at tjekke, om der er ryddet ordentligt op.
Der er nemlig ikke nogen, der får lov til at gå, før
alting er skinnende rent, og hver eneste lille ting er
lagt på plads. Viggo og Omar gør ekstra grundigt
rent på deres borde. Viggo polerer ovenikøbet
bordet med sit trøjeærme. Sløjd-Thomas fnyser
mistænksomt, da han går forbi.
Lige da Sløjd-Thomas skal til at åbne sømskabet,
ringer hans mobil. Han kaster et hurtigt blik på
skærmen og vender sig så om mod klassen.
”Stille!” siger han og ser vigtig ud. ”Det er rektor,
der ringer.”
Småsnakken i klasseværelset lægger sig. Alle kigger på Sløjd-Thomas.
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Viggo møder Omars skrækslagne blik.
”Åh nej,” mumler Omar. ”Nu er vi på skideren!”
”HEJSA, AGNETA!” svarer Sløjd-Thomas med
høj og selvsikker stemme.
Af en eller anden grund råber Sløjd-Thomas
altid, når han snakker i sin mobiltelefon.
”Hvad kan jeg hjælpe dig med, smukke?”
Så bliver han pludselig meget tavs. Alle i lokalet
opfatter Agnetas oprørte stemme i mobilen. Ingen
kan skelne ordene, men alle kan høre, at hun er
vred. Meget vred!
Sløjd-Thomas’ øjenbryn ryger længere og længere op i panden. Han ser mere og mere forbavset
ud. Viggo synes, han ligner en hjernedød kødpølse.
”Jamen … jamen?” stammer Sløjd-Thomas og
slår ud med hånden i en jeg-er-uskyldig-bevægelse.
”Må vi gå nu?” råber Nadia og peger på uret på
væggen. ”Vi har faktisk fri.”
Sløjd-Thomas vifter affærdigende mod klassen.
”Ja, ja, forsvind bare!” hvæser han. ”… NEJ!
Ikke dig, Agneta.”
Alle eleverne styrter hen mod døren, men Viggo
og Omar er hurtigst.
Så snart de kommer ud i skolegården, laver
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de highfive. Yes! Dér fik de skovlen under ham!
Gad vide, hvad Agneta sagde til Sløjd-Thomas?
De griner så meget, at de er lige ved at vælte.
Suggen og Galten kommer forbi og får at vide,
hvad der er sket. De laver brofist med Viggo og
siger, at det bliver dødkedeligt på skolen, nu hvor
han skal flytte.
Så løber de videre og råber:
”Hej hej, Viggo!”
”Snakkes!”
”Jeg er også nødt til at løbe,” siger Omar. ”Min
bus går om lidt.”
Han og Viggo skubber lidt venskabeligt til
hinanden.
”Vi ses!” siger Omar. ”Eller …”
Med et bliver de alvorlige, for ingen af dem ved,
hvornår de får hinanden at se igen.
Omar giver Viggo et hurtigt kram. Viggo bliver
stående og ser efter ham. Han forsøger at mærke
efter, om han er ked af det. Men han kan ikke rigtigt
mærke noget. Det lader til, at katastrofetankerne
har taget sig en kaffepause. Det eneste, Viggo kan
mærke, er, at det bobler og spjætter inden i ham.
Cool, at det lykkedes at sende den mail fra Sløjd-
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Thomas’ computer! En megasej ting at gøre som
det sidste! Hævn føles bare så fedt.
Og Omar er helt okay og sjov, tænker han. Omar
er en rigtig ven. Håber, de kan holde kontakten,
sådan som de har aftalt.
Viggo vender sig om for at gå hjem. Så får
han øje på en person bag cykelstativet. Og straks
vælter katastrofetankerne ind over ham igen.

K A P I T E L

3 1 7

Hvordan skal jeg klare mig?

Det giver et stik i brystet på Viggo. Det er Alrik, der
står derhenne ved cykelstativet. Helt alene.
Hvordan skal det gå Alrik på det der ungdomshjem? tænker Viggo bekymret. Alrik bliver den
yngste på stedet. Og hvordan skal jeg overhovedet
klare mig uden ham?
Han småløber hen til sin storebror.
”Hej,” siger Viggo. ”Hvad laver du?”
Alrik sender ham et træt blik.
”Har du glemt det?” spørger han lavt.
”Glemt hvad?” siger Viggo med store øjne.
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”Anders og Laylah skulle jo hente os her,” siger
Alrik. ”Vi skal ud at handle.”
Den seneste uge har Anders og Laylah taget fri
fra arbejde om eftermiddagen for at være sammen
med Alrik og Viggo. Sammen har de lavet en masse
sjove ting efter skoletid: gået i biffen, set en håndboldkamp mellem Guif og Sävehof, spist på en
libanesisk restaurant, været i badeland. Og i dag skal
de til Södertälje for at købe lidt nyt tøj og en kuffert
til dem hver. Alrik og Viggo har aldrig haft deres
egne kufferter. Da de kom til Mariefred, havde de
deres ting i hver sin sorte affaldssæk.
Anders og Laylah er så sygt søde, at det næsten gør
alting værre, synes Viggo. På en eller anden underlig
måde ville det føles lettere, hvis de kunne blive rigtig
uvenner, inden han og Alrik forlader Mariefred.
”Nåh ja,” siger Viggo. ”Kufferter. Undskyld. Det
havde jeg glemt.”
”Hold dog op med at sige undskyld hele tiden!”
sukker Alrik og begynder at pille ved sin mobil.
”Okay,” hvisker Viggo og kigger ned på sine sko.
De siger ikke noget i et stykke tid. Der er ligesom
ikke rigtigt nogen ord, der kan ændre noget. Håbløsheden ligger som et blytungt tæppe hen over dem.

23

_

_

DRAUGEN

Viggo får en klump i halsen. Han vil gøre Alrik
glad, men det er svært. Han har forsøgt at vise Alrik
film på mobilen med numre, som han har lavet på
skolen på det sidste. Indimellem har det fået Alrik
til at grine, men så bliver han hurtigt til en zombie
igen. Og med et sidder katastrofetankerne og svider
i brystet på Viggo igen.
Hvordan. Skal. Han. Klare. Sig. Uden. Alrik?
Han aner ikke, hvordan det skal gå. Han har jo
altid haft Alrik.
Ikke tænke på det, tænker han og bider sig hårdt i
læben. Jeg må ikke begynde at græde. Ikke her. Ikke
i skolegården.
Viggo går i gang med at ævle løs om den mail,
han skrev på Sløjd-Thomas’ computer til rektor,
men Alrik står bare og fumler med sin telefon. Viggo
taber tråden, står der uden at sige noget og tegner
mønstre i sneen med skoen.
Alle eleverne forlader skolegården. Viggo kigger
ud på vejen. Kommer Anders og Laylah ikke snart?
”I to forstår virkelig at holde afstand!” lyder en
stemme pludselig helt tæt på dem.
Viggo snurrer rundt og får øje på Iris, der står der
med hænderne i jakkelommen.
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”Hvor har I været hele ugen?” spørger hun vredt.
”Hvorfor svarer I ikke engang på mine sms’er? Vi
har faktisk en sortheks, der når som helst kan give
sig til at vække det der monster under gulvet. Har
I helt glemt det?”
Alriks øjne bliver helt sorte.
”Har du glemt, at vi er blevet tvunget til at flytte?”
”Og til hver sit sted!” siger Viggo. ”Du forstår
ikke, hvordan det føles!”
”Hvis der er nogen, der forstår det, så er det da
mig!” udbryder Iris. ”Jeg er også flyttet fra min
søster, men det har I måske glemt!”
Så går Viggo amok. For pludselig kan han mærke,
hvor vred han er på Iris.
”Det var ikke det samme med din lillesøster,”
skriger han. ”Du flyttede fra hende. FRIVILLIGT.
DU bestemte det SELV. Vi bestemmer INGENTING! Det er det, du aldrig kommer til at fatte! OG
DET ER ALT SAMMEN DIN SKYLD!”
”MIN SKYLD?” skriger Iris. ”Hvordan kan det
være MIN SKYLD?”
”Hvis ikke du havde ladet sortheksen tage dig
til fange, så havde vi ikke behøvet at redde dig,”
skriger Viggo. ”Og så var vi aldrig havnet på den
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skide overvågningsfilm … og så …”
Viggo er helt forpustet nu. Han er så vred. Det
føles, som om der damper sort røg ud af ørerne på
ham. Iris fnyser. Viggo synes næsten, det ser ud,
som om hun griner hånligt.
”Du har ødelagt ALTING!” brøler Viggo.
Og så kaster han sig over Iris. Han slår og fægter,
mens tårerne sprøjter, men Iris hopper bare væk
så let som ingenting. Det gør Viggo endnu mere
gal. Han slår ud efter hende gang på gang uden at
ramme. Til sidst synker han sammen på jorden og
ligger bare der og klynker.
Iris står helt stille uden at fortrække en mine.
Alrik går hen og lægger armene om sin fortvivlede lillebror. Vugger ham. Sådan som han gjorde,
dengang Viggo var lille og græd efter mor. De er
begge to ligeglade med, om nogen fra skolen ser
dem. Lige nu er det totalt ligegyldigt.
”Hvordan skal … jeg klare mig uden … dig,
Alrik,” snøfter Viggo.
”Du skal nok klare dig,” mumler Alrik. ”Rejs dig
op!”
Viggo kommer på benene og kaster et arrigt blik på
Iris, mens han tørrer sig i ansigtet med jakkeærmet.
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Så er der en bil, der dytter.
”Det er Laylah og Anders,” siger Alrik og trækker
Viggo med sig hen mod bilen.
Ingen af dem siger et ord til Iris.
Iris kigger efter Alrik og Viggo, da de hopper ind i
bilen og kører uden at kaste et eneste blik på hende.
Nå, det var så farvel, tænker hun. Efter alt, hvad
jeg har gjort for dem.
Iris er også vred. Alrik og Viggo, de har bare vildt
ondt af sig selv. Men de skal faktisk ikke skilles for
evigt, sådan som det er sket med Iris og Gloria. Alrik
og Viggo kan snakke i telefon med hinanden hver
dag. De har hinanden, også selvom de ikke kommer
til at bo sammen. Men nu er de sure, og så er de ligesom et par egoistiske pattebørn, der kun tænker på
sig selv. Akkurat som sortheksen gerne vil have det.
Sortheksen, ja. Iris har ingen anelse om, hvorfor
der ikke er sket noget i biblioteket endnu. Da maren
fik koden i Estrids drøm, regnede de med, at der
kunne komme et monster op af gulvet når som helst.
Men nu er der gået over to uger, og der er stadigvæk
ikke sket noget. Iris ved sådan set godt, at den form
for magi kræver en masse forberedelsestid. Måske
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er det derfor.
En ting er i hvert fald helt sikker: Sortheksen
Maggie Migræne giver aldrig op. Aldrig.
Åh, Viggos ord om Gloria gjorde ondt. Hvordan
kan han sige, at Iris forlod Gloria frivilligt? Hvad
ved han om det? Iris var tvunget til at stikke af for
at kunne være en heks. Det føltes som et fængsel at
være derhjemme og forsøge at blive ’normal’, som
far sagde. Gloria blev rasende, da Iris tankemani
pulerede sin familie. Manipulationen virkede på far
og hans nye kone, men ikke på Gloria. For det stemte
ikke overens med Glorias vilje. Hun betragtede ikke
Iris som et problem. Gloria ville ikke glemme Iris.
Her bagefter har den tanke strejfet Iris, at tanke
manipulationen måske var en fejltagelse. Men hun
var så vred og ked af det og vidste hverken ud eller
ind. Og så blev det, som det blev. Nu er det for sent
at lave om på det, for der findes ikke nogen for
trydelsesformel for tankemanipulationer.
Flere gange har Iris tænkt på at sende en sms til
Gloria. Men hun gjorde det ikke alligevel. Viggo fik
det til at lyde, som om Iris er uvenlig og følelseskold. Men hun forsøger jo bare at beskytte Gloria,
og også sig selv. For alt, hvad der har med hendes
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familie at gøre, gør så ondt at tænke på.
Og hvad skulle jeg skrive? tænker Iris. Hvad kan
jeg sige, som kan få Gloria til at forstå og holde op
med at være vred? Gloria er kun syv år. Hendes
erindringer om mig kommer til at blegne. Hvad
enten hun ønsker det eller ej. Det gør også så ondt
at tænke på.
Skolegården er helt tom nu. Det begynder at
blive mørkt. Biler suser forbi på gaden. Alle er på
vej hjem til deres familier. Iris bliver stående i et
stykke tid og tænker på sin lillesøster Gloria, der
bor i Hamburg i Tyskland. Så langt væk.
Iris savner hende så meget, at det gør ondt i
kroppen.
Får jeg nogensinde Gloria at se igen? tænker hun.
Sandsynligvis ikke.
Men Gloria er ikke i Hamburg. Hun er tættere på,
end Iris tror.
Meget tættere på.

K A P I T E L

3 1 8

Gloria Ackermand!

Gloria lytter til stemmen i den næsten tomme togvogns højtalersystem. Det er ikke til at forstå det,
når de taler svensk.
”Hvad siger de, far?” spørger Gloria. ”Er vi snart
i Mariefred?”
I morges rejste Gloria og hendes mor og far fra
Hamburg i Tyskland. Først med fly. Så med tog.
Gloria vil have, at de skal være fremme nu. Hun kan
ikke vente et eneste sekund mere.
”Gloria Ackermand! Hold op med at plage!”
siger hendes far. ”Jeg forstår ikke, hvad der er med
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dig? Sid stille, og lad være med at trykke næsen
mod vinduet. Har du ikke en bog med, som du kan
læse i?”
Gloria finder sin Harry Potter-bog frem. Selvom
hun kun er syv år gammel, læser hun rigtig godt.
Det var Iris, der lærte hende det. Men lige nu er
hun ikke i stand til at læse en eneste linje. Hvis
hun ikke tager fejl, så er hendes søster i Mariefred.
Og Gloria skal finde hende. Er nødt til at finde
hende.
”Tænk, at du endelig får Gripsholm Slot at se
nu, Gloria,” siger hendes mor og smiler. ”Det har
du bare længtes så meget efter! Får du sommerfugle i maven, nu hvor vi er så tæt på?”
Gloria nikker og fremtvinger et forventningsfuldt smil. Hun er blevet rigtig god til at lyve på
det seneste. Hun har ikke engang dårlig samvittig
hed længere.
”Nå, I skal til Mariefred!” siger en mand, der
sidder over for Gloria.
Manden, der taler tysk med svensk accent, har
et pænt jakkesæt og slips på. Hans sko er så blanke,
at Gloria næsten får lyst til at bøje sig frem for at
se, om man kan spejle sig i dem.
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”Åh, De taler tysk,” udbryder Glorias far.
Og vips er de i fuld gang med at tale med hinanden, far, mor og manden med de blanke sko.
”Vores datter har plaget og plaget os om at tage
til Mariefred,” ler Glorias far og ryster på hovedet.
”Så nu skal vi på weekendtur i byen, hele familien.”
Ikke HELE familien! har Gloria lyst til at skrige.
Det får hun lyst til, hver gang hendes forældre
taler, som om Iris ikke findes.
Iris’ tankemanipulation af sin far og stedmor er så kraftig, at de kun kommer i tanke om
hende, når hun står lige foran snuden af dem.
Hvis nogen spørger, er de allerhøjst i stand til at
sige, at Iris går på en kostskole og derfor ikke bor
hjemme. Ellers er hun vasket helt ud af hjernen på
dem.
Men sådan er det ikke for Gloria. Tankemanipulationen virkede ikke på hende. Hun tænker på
sin storesøster hele tiden. Hun er både ved at dø
af savn og vildt gal i hovedet. Gloria vil have Iris
til at komme hjem. Det hele skal blive, sådan som
det var, før farmor døde. Inden far og Iris blev
uvenner, og Iris stak af hjemmefra.
Lige siden Iris forsvandt, har Gloria ledt efter
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hende på nettet. Hun har søgt på ordet heks på
forskellige sprog og håbet på at finde et spor efter
Iris. Juleaften fandt hun Iris på et Instagram-billede.
Det var uskarpt, men Gloria kunne genkende Iris
med det samme. Hun stod og holdt et bur, og ved
hjælp af en Google-oversættelse kunne Gloria forstå, at der stod noget om heksejagt og en eller anden
mystisk sygdom i Mariefred.
Næste dag, da de pakkede gaver op, begyndte
Gloria at græde. Tårerne var ægte, for det føltes så
slemt, at Iris ikke var med, og at far og mor ikke
engang kunne huske hende. Men da de spurgte,
hvorfor hun græd, løj Gloria og sagde, at hun havde
glemt at skrive det til nissen, som hun inderst inde
ønskede sig allermest: en rejse til Mariefred. Og
efter det blev hun ved med at plage, indtil mor og
far gav sig. Nogle gange kan man tankemanipulere
helt uden magi.
”Det er vores datters interesse for historie, der
gør, at vi rejser til Mariefred,” praler Glorias mor
over for manden med de blankpudsede sko. ”Gloria
vil absolut se Gripsholm Slot.”
”Så du er interesseret i historie!” smiler manden
og vender sine isblå øjne mod Gloria.
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Da Gloria møder mandens blik, er der et eller
andet inden i hende, der gør, at hun får lyst til at
krumme sig sammen og gemme sig. Der er noget
uhyggeligt ved ham. Hun kigger straks ned i sin
bog og lader, som om hun er i gang med at læse.
”Gloria!” siger hendes mor lidt strengt. ”Svar
pænt, når nogen siger noget til dig.”
”Ja, jeg er interesseret i historie,” siger Gloria,
så høfligt hun kan.
”Det lyder godt,” siger manden.
Han lægger det ene ben over det andet og
begynder at vippe med sin blankpudsede sko. Han
tager en notesbog op af lommen og skriver lidt i
den.
I næste øjeblik rejser Glorias far sig op og slår
ud med hænderne:
”Nej, nu er jeg altså nødt til at få mig en kop
kaffe og en af jeres berømte kanelsnegle. Der er da
restaurantvogn her på toget, ikke?”
”Længst bagude,” siger manden og slår ud med
hånden.
Gloria rejser sig også op. En kanelsnegl lyder
som alle tiders idé. Ikke fordi hun er sulten, hun
vil bare væk fra den ubehagelige mand. Men inden
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hun kan nå at tage et skridt, vender manden sin
notesblok om mod hende, så det kun er hende, der
kan læse, hvad han har skrevet.
”JEG KENDER IRIS,” står der.
Gloria bliver så overrasket, at hun straks sætter
sig ned, ja, det er lige før, hun falder ned på sædet.
Hendes mund står vidtåben. Manden lukker notesblokken. Han kigger ud gennem vinduet, som om
han har fået øje på noget interessant der.
”Gloria?” siger hendes mor.
”Gå I bare,” siger Gloria. ”Jeg … jeg har kvalme.
Jeg er køresyg. Køb en kanelsnegl til mig også. Det
er nok godt at spise lidt .”
Gloria kan næsten ikke fatte, at det er lykkedes
hende at lyve så hurtigt og så godt. Hun sidder som
forstenet. Mor og far forsvinder.
Manden bøjer sig frem mod Gloria.
”Du er Iris’ søster, ikke?”
Gloria er så forbavset, at hun ikke er i stand til at
svare. Hvor ved han det fra? Og hvem er han?
”I ligner hinanden rigtig meget,” fortsætter
manden. ”Så snart jeg så dig ude på perronen, vidste
jeg, hvem du var. Jeg er ven med Iris, og hun har
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fortalt så meget godt om dig og sagt, hvor meget
hun savner dig.”
Gloria kan mærke et gys af lykke ned langs rygraden. Et øjeblik glemmer hun, at hans øjne er af is.
”Hør nu godt efter, Gloria,” siger manden. ”Jeg
lover at sørge for, at du og Iris kan mødes. Men vi
har ikke ret meget tid, for dine forældre kan komme
tilbage når som helst. Der findes nemlig ikke nogen
restaurantvogn på dette tog. Det var bare noget, jeg
sagde, så jeg kunne komme til at snakke med dig
alene.”
”Hvornår kommer jeg til at mødes med hende?”
hvisker Gloria. ”Hvornår?”
”Snart,” svarer manden.
Han åbner notesblokken og giver hende sin
kuglepen.
”Skriv dit mobilnummer her,” siger han kort.
”For du har vel din egen telefon? Og så må du ikke
sige en lyd til dine forældre. Iris vil jo ikke se dem.
Men jeg tror godt, jeg kan overtale hende til at
mødes med dig.”
”Iris har mit nummer,” siger Gloria. ”Men hun
har ikke svaret på nogen beskeder, og hun …”
Nu kan de høre mors og fars stemmer i den anden
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ende af togvognen. Åh, er de allerede på vej tilbage
igen? Manden sætter pegefingeren for munden som
tegn på, at hun skal være stille.
”Skynd dig at skrive,” siger manden. ”Iris skal
nok forklare det hele senere. Men så er du nødt til
at holde på vores hemmelighed. Lover du det?”
”Det lover jeg,” hvisker Gloria.
Men det løfte skal Gloria komme til at fortryde. Hun
skal komme til at fortryde det rigtig, rigtig meget.

