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LØRDAG DEN 31. AUGUST

Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle 
gange ved jeg, hun er det.

Som i dag.

Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet 
spurgte hende, om ikke hun ville gi’ mig en af de nye 
cool iPhones, som kan alt muligt. Jeg anså sådan én 
for at være en livsnødvendighed kun overgået af 
regelmæssig vejrtrækning.

Findes der måske en bedre måde at blive accepteret 
i SCP (sød, cool og populær)-kliken på min nye skole, 
Westchester Privatskole, end at imponere dem med 
en lækker ny mobil?

Sidste år var jeg nærmest den ENESTE elev på 
skolen, der ikke havde sådan en. Så jeg købte en 
ældre, billig model på Ebay.
Den var større, end jeg havde håbet, men jeg 
tænkte, at det ikke kunne gå helt galt, når den kun 
kostede 100 kr.



2

Jeg lagde mobilen i mit skab og lod mine omgivelser 
forstå, at nu kunne man ringe til mig på min nye mobil 
med al den nyeste juicy sladder. Derefter talte jeg 
bare minutterne til, at mit socialliv eksploderede.

Jeg blev vildt nervøs, da 
to af SCP-pigerne kom 
gående ned ad gangen 
hen imod mig, mens de 
snakkede i deres mobiler.

De kom direkte hen 
til mit skab og var 
supersøde. Så inviterede 
de mig til at sidde ved deres bord til frokost, og 
jeg var ligesom cool og sagde: ”Øh … ok.” Men dybt 
i mit indre hoppede jeg op og ned og dansede min 
”happy dance”.

Så skete der noget vildt underligt. De sagde, de 
havde hørt om min nye juicy designermobil, og at alle 
(resten af SCP-slænget) glædede sig til at se den.
Jeg skulle lige til at forklare dem, at jeg havde sagt 
”juicy sladder på min nye mobil” og IKKE ”ny sladder 
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på min juicy mobil”. Men jeg nåede det desværre 
aldrig, for lige dér begyndte min mobil at ringe. Sygt 
højt. Jeg gjorde mit bedste for at ignorere det, 
men begge SCP-pigerne gloede på mig med så’n et 
”skal du ikke ta’ den?”-udtryk.

Selvfølgelig havde jeg ikke lyst til at tage den, 
da jeg havde en fæl 
fornemmelse af, at 
de ville blive pænt 
skuffede, når de så min 
nye mobil.

Så jeg stod bare der 
og bad til, at den 
ville holde op med at 
ringe, men det gjorde 

den ikke. Og pludselig stod alle på gangen bare og 
stirrede på mig.

Til sidst gav jeg op, åbnede skabet med et brag og 
tog telefonen. Hovedsagelig for at sætte en stopper 
for den forfærdelige larm.
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Jeg var lissom: ”Hallo? 
Øøh … undskyld, du har 
fået forkert nummer”.

Og da jeg vendte mig 
om, så jeg, at begge 
SCP-pigerne løb ned 
ad gangen, mens de 
råbte ”få det væk! få 

det væk!”. Jeg gik ud fra, at det nok betød, at de 
alligevel ikke ville spise frokost med mig, og dét er 
bare nederen!

Det vigtigste, jeg lærte sidste år, var, at det 
at have en skodmobil eller slet ikke at have en 
kan smadre dit sociale liv fuldstændig. Horder af 
festramte piger glemmer regelmæssigt at tage
trusser på, når de går i byen, men der er ikke en 
eneste, der går nogen steder uden sin mobil. Dette 
var grunden til, at jeg havde plaget min mor om at 
købe en iPhone til mig.

Men hun sagde: ”Søde Nikki, hvis du virkelig gerne vil 
have sådan en, kan jeg ikke se nogen grund til, at du 
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ikke bare sparer sammen til sådan én og køber den 
for dine egne penge.” Ingen grund? Ha, jeg kan komme 
i tanke om masser af grunde til det. Her er tre 
rigtig gode grunde:

Grund nr. 1:
Min mor skal blive bedre til at administrere sine 
penge, og det ville ske, hvis hun gik ud og købte 
mig en ny mobil. Det ville også tilfredsstille 
mit behov for et kamera, en MP3-afspiller, 
internetforbindelse, CD’er og film – og på den måde 
spare hende flere hundrede, ja, næsten flere tusinde 
kroner. Og fordi jeg er sådan en uselvisk og beskeden 
datter, er jeg villig til at ofre alle disse ting en ad 
gangen, så jeg kan hjælpe hende med at virkeliggøre 
sin drøm om økonomisk frihed.

Grund nr. 2:
Jeg får så ufatteligt lidt i lommepenge, at det 
vil tage mig to år at spare penge nok sammen til 
at købe en. Til den tid ville den ikke være cool 
længere, og alle ville mobbe mig med, at jeg havde en 
skodtelefon.
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Grund nr. 3:
Jeg er kunstner, og jeg ELSKER at tegne manga, 
tegneseriestriber, doodles og lignende og afprøve en 
masse forskellige stilarter. Så jeg bruger ALLE mine 
penge på kunstsommerskole, skitsebøger, blyanter og 
andet grej. Jeg er så FATTIG, at jeg har lavet en 
aftale med en McDonald’s om at få de burgere, der 
har ligget for længe.
Senere, da min mor kom hjem fra storcenteret og 
havde købt en ”skolestart”-gave til mig, var jeg 
rimelig sikker på, hvad det var.
Hun snakkede løs om, hvordan det at starte på en 
ny privatskole ville blive en ”hård tid med enorm 
personlig udvikling”, og at den bedste ”måde at 
håndtere det på” ville være at ”kommunikere” mine 
tanker og følelser.

Jeg var totalt
                  EKSTATISK
Fordi man kan jo kommunikere med en 

NY MOBIL!
Ik?! J
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Jeg hørte ikke rigtig resten af, hvad min mor sagde, 
fordi jeg allerede 
dagdrømte om alle 
de cool ringetoner, 
musik og film, jeg 
skulle downloade. 
Det ville være 
kærlighed ved 
første blik!

Men da min mor ENDELIG var færdig med sin lille 
tale, smilede hun til mig, krammede mig og gav mig 
EN BOG.

Jeg åbnede den og bladrede 
febrilsk i den, i håbet om at 
hun måske havde gemt min nye 
mobil indeni.

Det gav jo meget god 
mening (på det tidspunkt), 
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for der stod i alle reklamerne, at det var den 
tyndeste model på markedet.
Men langsomt gik det op for mig, at min mor IKKE 
havde købt en telefon til mig, og at min såkaldte 
gave bare var en lille dum bog! L

Jeg gav hende et fake smil, mumlede: ”Tak, mor,” løb 
op på mit værelse og smækkede døren. Så kan man 
tale om et totalt MEGAKNUST hjerte.
Så opdagede jeg, at ALLE siderne var BLANKE.

Jeg var lissom: ”Det. Gjorde. Hun. Bare. Ikke!”

Jeg havde fået to ting af min mor: en dagbog og et 
uigenkaldeligt bevis for, at hun rent faktisk er

KLINISK 
HJERNEDØD!!

Absolut ingen skriver deres inderste følelser og 
største dystre hemmeligheder ned i en dagbog 
længere! 
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Hvorfor?
Fordi hvis bare en eller to personer fik indblik i alle 
dine hemmeligheder, 
kunne det 
smadre dit ry 
fuldstændigt!

Det er meningen, 
at man skal poste 
den her slags 
juicy stuff online 
på sin BLOG, så 
MILLIONER kan 
læse det!! 

Kun en TOTAL NØRD skriver dagbog.

Jeg fatter ikke, at min mor rent faktisk tror, at 
jeg vil vise mig på min nye skole med en skrigende pink 
dagbog. Hvad regner hun med?

Den ligner noget, en 3.-klasseselev ville tage med til 
pyjamasparty hos en veninde og lade gå på omgang, 
så hendes veninder kan læse alt om hendes fantasi 
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om at lege sandhed eller konsekvens med det mest 
nuttede medlem af hendes yndlingsboyband.

Det her er den VÆRSTE gave, jeg nogensinde har 
fået! Jeg havde bare lyst til at skrige:

”Mor, jeg har 
ikke brug for 

en åndssvag 
bog med 
250 
blanke 

sider!!”

Hvad jeg har brug for, 
er at være i stand til at 

”kommunikere” mine ”tanker og 
følelser” til mine venner ved at bruge min helt egen 
mobiltelefon.

Vent! Dumme mig. Jeg glemmer det hele tiden. Jeg 
har ikke nogen venner. ENDNU. Men med en ny 
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lækker mobil ville det hurtigt ændre sig, og jeg bør 
være forberedt.

Og jeg har IKKE tænkt mig at skrive i den her 
dagbog igen.

ALDRIG! 
NOGENSINDE!!


