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– Kun 7 dage tilbage J
Fredag morgen vågner Sally før morgenvæknin-

gen. Først forstår hun ikke, hvor den brummende 
lyd i hendes øre kommer fra. Den sniger sig ind i 
hendes drøm og skaber mærkelige billeder af sum-
mende fluer og noget med en dør, hun ikke kan få 
op. Og så vækker den hende.

Sally famler søvnigt efter telefonen. Og smiler, 
da hun ser beskeden på skærmen. Søde Mia. Så er 
det okay at blive vækket for tidligt. Sally kæmper et 
øjeblik for at blive så vågen, at hun kan svare:

– Jaaaah! En uge mere og så ses vi. Det bliver så 
godt!!!

Næste fredag er hjemrejseweekend. Endelig! 
De har talt dagene, siden Sally rejste til Egelund 
og efterlod sin bedste veninde, Mia, hjemme i 
København. De har allerede planlagt det hele: 
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De skal bare lukke sig inde på Mias værelse og 
snakke og spise Hawaii-pizzaer og se deres fem 
yndlingsfilm.

Sally sukker. Hun ligger under dynen på sit 
værelse på en kostskole på Fyn og lader et øjeblik, 
som om hun er hjemme hos sig selv og skal se Mia 
lige om lidt i skolen. Men der går kun et lille minut. 
Så melder virkeligheden sig med morgenvækning 
og fællesværelse og … tanken om i aften! Telefonen 
brummer igen.

– Er du klar til fest?
Sally smiler. Selv på afstand kan Mia læse hendes 

tanker.
– Tror jeg nok. Men ville ønske, du skulle med!
–  Me too. Er totalt misundelig! Skal bare hænge 

med klassen L Du må give mig alle detaljer.
Sally føler sig nu ikke specielt heldig. Men sødt af 

Mia at lade som om.
– Du skal nok få rapport J Løber nu. <3
– <3 <3 <3

*
Det store, gamle hus er ved at vågne nu. Der lyder 
trin på gangen udenfor og kort efter bank på døren. 
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Præfekterne er gået i gang med morgenrunden. Der 
bliver tændt for musikken.

– Godmorgen, Sally. Så blev det endelig fredag, 
hva’?

Sofie sidder ved sit bord og børster det lyse page-
hår. Hun er som sædvanlig stået op før alle andre. 
Sally fatter ikke, hvordan hun gør det. Sofie er både 
morgenmenneske og fuldstændig lydløs.

– ’morgen, siger Sally.
Hun prøver at sige noget mere, men stemmen 

svigter. Hun rømmer sig, men opgiver så at få ord ud. 
Sofie smiler bare og fortsætter med at børste. Sally 
gaber. Det er svært at hamle op med Sofie om mor-
genen. Hun har altid mindst en halv times forspring. 
Så er det noget andet med Tilde og Maya. De plejer 
begge to at trække den længst muligt.

– Hold nu mund, Prænille, lyder det gnavent ovre 
fra Tildes seng, da der igen lyder bank på døren, og 
musikken bliver skruet op.

Sally smiler. Det er en helt fast rutine, det her. 
Hun ved, hvad der kommer til at ske: Tilde brokker 
sig så længe, at Maya når at stå op og overhale hende 
indenom, stavre ud i badet som en søvngænger og 
vakle ned til morgenmaden, hvor hun langt om længe 
begynder at vågne.
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Sally tager sig sammen, rejser sig og griber bade-
kåben på knagen. Hun smutter ud ad døren, mens 
Tilde begynder på sin tale om B-mennesker, og hvor-
dan der ikke er plads til dem i denne verden. Sally 
er ikke ligefrem et A-menneske, men hun er ved at 
kende smutvejene nu.

Hun kommer aldrig til at stå op klokken seks, som 
Sofie gør for at have det hele for sig selv. Men hun 
har kopieret tricket med at lægge alting klar på kom-
moden aftenen inden, så hun bare skal i badekåben 
og hen over gangen for at komme i bad. Nu er hun 
tit en af de første.

Fordi hun har forstået en vigtig ting om at overleve 
på en kostskole: Sekunderne tæller, når otte teenage-
piger skal dele to brusebade.

*
Man kan mærke, at noget er anderledes lige fra mor-
genstunden. En helt særlig stemning. Det er, som om 
forventning og hemmelige drømme flyder gennem 
kostskolens gange. Selv Pernilles morgenvækning var 
mere munter i dag. Tre hurtige bank på døren og en 
sprælsk klaverkoncert i højttalerne.

Sally følges med Maya ned til morgenmaden. De 
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lægger deres ting ved det sædvanlige bord og går i 
gang med morgenmadsrutinen uden et ord. Hente 
frugt og yoghurt først, Sally tager bestik og servietter, 
Maya ordner juice. Og så teen som det sidste, så den 
ikke når at blive kold, inden de sætter sig.

– Undskyld, men her er altså optaget!
Sally verfer en gruppe sjetteklasseselever væk fra 

deres bord. Der er trængsel om pladserne i dag. 
Hun husker tydeligt sin første ydmygende morgen-

madsoplevelse på Egelund. Nu ved hun, at man aldrig 
skal tage de forreste blødkogte æg, og at havregrøden 
er bedre, end den ser ud til, OG hun har styr på, hvil-
ken ost der får fingrene til at stinke resten af dagen. 
(Hun lærte det på den hårde måde. Visse fejl begår 
man kun én gang). Sally rynker på næsen ved mindet 
og sætter sig ned over for Maya, der stirrer blankt 
ud i luften. Det her er langt fra hyggelig morgenmad 
med far og morgenjazz i radioen, men hun render i 
det mindste ikke rundt og er til grin hele tiden.

De to piger spiser i tavshed. Sidder i egne tanker og 
lytter til de mange stemmer omkring dem. Normalt 
er her ret tomt på det her tidspunkt, men spisesalen er 
allerede ved at være fyldt op. Man kan mærke, at det 
er en særlig dag. Man kan høre det på stemmerne og 
se det i ansigterne på dem alle sammen. Altså næsten 
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alle sammen. Maya er tit hurtigt nede til morgenmad, 
men hun plejer først at vågne rigtigt omkring anden 
eller tredje kop te. Sally har aldrig mødt nogen, der 
drikker så meget te som Maya.

– Det er i mit blod, plejer Maya at sige med over-
dreven indisk accent, hvis nogen løfter brynene, når 
hun går op efter endnu en refill. – Jeg er lige dele 
dansk, indisk og Ceylon. Bare stik mig en skive citron 
og et par dråber mælk. Så kan I beholde de der halv-
liters latte-sutteflasker for jer selv.

Det siger hun ikke nu. Normalt er det først senere 
på dagen, hun taler så meget. Men i dag vågner Maya 
faktisk hurtigere, end hun plejer. Hun begynder at 
bruge ord allerede midt i anden kop. De handler 
selvfølgelig om i aften. Og om tøj.

– Åh nej, nu har jeg ændret mening igen!
Hun ruller dramatisk med øjnene.
– Har du fundet ud af, hvad du skal have på i aften?
Sally trækker på skuldrene. Prøver at se ligeglad 

ud.
– Jeg er ikke helt sikker endnu, siger hun og tager 

en slurk te. – Tror, jeg venter og ser, hvad jeg er i 
humør til.

Maya sukker og hæver stemmen for at overdøve en 
flok larmende niendeklasser fra bordet ved siden af.



– Jeg havde næsten mareridt om det i nat, siger 
hun. – Jeg endte med at tage min søsters rædselsfulde 
brudekjole på. Hvis bare jeg kunne tage det lige så 
roligt som dig.

Men Sally tager det i virkeligheden ikke spor 
roligt. Det er løgn, at hun er ligeglad. En ret stor 
løgn endda. For Sally ved lige præcis, hvad hun skal 
have på i aften. Hun har planlagt det i dagevis. Kjolen 
hænger klar i skabet, og hun har tjekket tutorials 
på YouTube for både hår og makeup. Hun har nok 
aldrig været så (over)forberedt til en fest, som hun 
er til Egelund Kostskoles store høstbal.

Hvorfor hun lyver om det?
Fordi hun synes, det er lidt pinligt.
Fordi det hele drejer sig om en, der starter med J 

og slutter med ohan.
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Der er helt stille på værelset. Sally er bare løbet op i 
frikvarteret for at hente sit svømmetøj, men hun kan 
ikke lade være med at sætte sig et øjeblik på sengen. 
Hun nyder at være alene her. Sidder og ser på det 
værelse, som nu har været hendes hjem i tre uger.

Det er faktisk gået lettere, end hun havde frygtet. 
Når man er 13 år og enebarn, er det noget af et mare-
ridt pludselig at finde ud af, at man skal dele værelse 
med tre andre. For ikke at tale om badeværelse med 
syv piger. Men det går okay. Og for det meste er 
hun faktisk glad for, at hun ikke sidder alene på sit 
værelse. Og når hun har brug for fred, kan hun gå 
ned og svømme.

Det hjælper også, at her faktisk er hyggeligt. 
Værelset er stort og lyst, og pigerne har indrettet 
hvert sit hjørne med billeder, plakater og nips. Sallys 
sølvmedalje hænger på væggen over hendes seng, og 
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på natbordet står to billeder. Et af Sally og mor og 
far, da de stadig var en rigtig familie. Og et af hende 
og Mia, der krammer og kigger ind i kameraet. Det 
er taget i foråret. Før far fandt ud af, at han skulle 
rejse. Før Sallys liv blev vendt op og ned.

Sally tager billedet af mor og far op og lader hån-
den glide hen over den glade lille familie, det forestil-
ler. Det føles så længe siden, at mor tog af sted nu. 
Hun kan næsten ikke huske det liv længere. Det er 
ikke det, hun savner.

Hun sukker og stiller billedet tilbage ved siden af 
krammebilledet med Mia.

– Kun syv dage! siger hun og sender sin bedste 
veninde et luftkys.

*
– Åh, I er umulige at undervise i dag! Så smut da 
med jer!

Alle jubler, da Ulrik slår opgivende ud med 
armene, ti minutter før klokken ringer. Det er altid 
svært at koncentrere sig om historie i den sidste time 
fredag eftermiddag, men i dag er helt umulig. Det er, 
som om ingen kan tænke på andet end festen. Ulrik 
forsøger at give en besked om næste uges lektier, men 
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kan ikke trænge igennem larmen fra skramlende 
stole, snak og latter.

– Husk at tjekke Intra – og rigtig god fest! råber han 
i et sidste forsøg på at fange deres opmærksomhed.

Men ingen reagerer. Alle har ventet hele dagen 
på det øjeblik, hvor timerne slutter, og weekenden 
begynder. Alle ved præcis, hvad de skal nu. Alle har 
en plan. Der skal pyntes festsal og lakeres negle, og 
nogle skynder sig op på værelset for at slappe af 
inden i aften.

– Skal du med op?
Tilde er standset foran Sallys stol. Først forstår 

Sally ikke lige, hvad hun taler om. De plejer ikke 
at følges tilbage på værelset efter time. Tilde går tit 
med Karla, og Sally skal næsten altid svømme. Det 
skal hun også i dag. Men det er rart at blive spurgt.

– Øh … Jeg skal lige over i hallen … Men vi ses 
deroppe, ikke?

– Okay, siger Tilde og vinker til Karla, der står 
og venter på hende i døren. Hun er allerede videre.

Sally er lige ved at fortryde. Hun er lige ved at 
råbe til Tilde, at de selvfølgelig skal følges. Men hun 
styrer sig og holder fast i sin plan.

Sally plejer ikke at være den store planlægger, 
men i dag er det hele forberedt. Kjolen hænger 
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oppe i skabet. Strømper og øreringe er lagt frem. 
Selv eyelineren er spidset. Og nu, hvor hun hentede 
svømmetøjet i pausen, har hun lige tid til at svømme 
nogle baner og løbe tilbage og gøre sig klar til festen 
sammen med de andre. Så slipper hun også for køen 
til badeværelset, som sikkert er en krigszone en dag 
som i dag.

*
Sally føler sig hjemme, så snart hun mærker duften 
af klor. I de tre uger, hun har været på Egelund, har 
svømme hallen været hendes helle. Hun er ikke sikker 
på, at hun havde overlevet uden sine faste 30 baner 
efter skole.

– Hej, Martin!
– Hey!
Træneren sidder ved sit bord oppe i hallen. Han 

ser kort på hende, hilser med en hånd og kigger så 
ned på sin computer igen. Sally tager badehætten på 
og svinger med armene for at varme musklerne op. 
Martin er en god træner. Sådan en, der giver én lyst 
til at gøre det bedre hver gang. Men man kan ikke 
beskylde ham for at være et sludrechatol.

Det passer Sally helt fint. Hun er her ikke for at 
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snakke. Det er noget helt andet, hun er her for. Hun 
kan mærke det, så snart hun rammer vandet. Måske 
endda før. Måske er det allerede i springet, da hendes 
fødder forlader den faste grund. Det er dér, hun føler 
sig fri. Det er dér, hun kan slippe alt det svære. Hvor 
hun kan være i sig selv og mærke savnet uden at gå 
i stykker af det.

De første par baner sprinter Sally af sted uden at 
ænse noget. Hun stopper først, da hendes ben strejfer 
en andens midt i en vending. Hun stopper forskræk-
ket op. Hun glemmer ofte, at hun ikke er alene, når 
hun svømmer her. Hun så ingen andre end Martin, 
da hun kom ind eller nede i omklædningsrummet. 
Men her er tit andre fra holdet om eftermiddagen, 
når der er frisvømning. Og når de har træning, er 
banerne selvfølgelig fyldt helt op.

Sally kommer op til overfladen og holder fast i kan-
ten. Hun nikker kort til svømmeren på banen ved siden 
af. Han nikker igen. Det er en af drengene. Det er svært 
at se hvem under badehætten, og så godt kender hun 
heller ikke de andre endnu. Hun har ikke gjort så meget 
for det. Der er grænser for, hvor mange nye menne-
sker hun kan rumme på én gang, og Sally har ligesom 
opbrugt sin kvote ved at dele værelse med tre piger.

Hun dykker hurtigt under igen. Vil hellere tilbage 
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til sin boble. Til tankerne om i aften. Hun glæder 
sig, men hun er også nervøs. Og forvirret. Hun kan 
ikke finde ud af, hvad det er, hun håber på. Og hun 
kan ikke forstå, hvorfor hun ikke kan holde op med 
at tænke på Johan. Hun har knap nok set ham siden 
de første forvirrede dage på skolen.

Man skulle ellers tro, man så hinanden hele tiden 
på en kostskole, men niendeklasserne har undervis-
ning ovre i tilbygningen, og de hænger for det meste 
ud på banerne i frikvartererne. Og så er Johan dagelev 
og spiser de fleste måltider hjemme, så Sally har kun 
mødt ham et par gange, siden han reddede hende fra 
en langsom og pinefuld død i en grøft under sin cykel. 
Som hun for øvrigt havde tyvstjålet for at stikke af 
fra skolen. Jeps, meget romantisk!

Lige noget at fortælle vores børnebørn, tænker 
Sally og slår over i crawl. Hun fnyser af sig selv og 
pløjer gennem vandet for at bekæmpe den der sære 
følelse i kroppen. Hun har ikke tænkt sig at fortælle 
nogen om Johan. Hun ville slet ikke vide, hvordan 
hun skulle begynde. 

Det er ikke, fordi der ikke bliver talt om drenge 
på værelset. Selvfølgelig bliver der det. Maya er altid 
vild med en eller anden, men kun i et par dage ad 
gangen. Så mister hun interessen. Hvis man skal tro 
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Tilde og Sofie, så efterlader Maya sig et spor af knuste 
hjerter, hvor end hun går.

Og Sofie har en kæreste fra den skole, hun gik 
på i Moskva, før hun kom til Egelund. De har været 
kærester i snart to år, og hun har et billede af ham 
stående på sit sengebord.

–  Hvor ser han sød ud, din lillebror, var Sally 
kommet til at sige. – Han ligner dig rigtig meget.

De andre havde grinet højt, og Sally havde haft 
lyst til at forsvinde. Men Sofie tog det pænt. Og det 
er altså rigtigt, at han ligner hende. Sådan helt fin og 
bleg og lyshåret.

Men selvom de andre taler om drenge, er Sally 
ikke klar til det. Af to grunde. For det første er hun 
ret rundt på gulvet over det. Hun forstår ikke selv, 
hvad der foregår med hende. Drømmene, tankerne 
og den der mærkelige, glade følelse, hun ikke kan 
forklare. Hun troede, at hun var forelsket i Oscar fra 
den gamle klasse, men det var helt anderledes. En 
leg, tænker hun nu. Noget, hun kunne sladre med 
Mia om, noget, de kunne fnise af og fantasere om. 
Det her med Johan, det føles så … virkeligt. Som 
om det betyder noget. Og det skræmmer hende 
helt vildt.

Grund nummer to hænger sammen med nummer 
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et, for Sally er slet ikke klar til at fortælle sine roomies 
om det her nye vilde. De er stadig for fremmede. 
Tilde, Maya og Sofie er tre søde piger, og de taler 
hyggeligt sammen, men for fire uger siden anede 
hun ikke, at de eksisterede. For fire uger siden havde 
hun endnu ikke taget afsked med sit gamle liv. Hun 
havde ikke sagt farvel til Mia.

*
Sally dukker op efter luft. Drengen står i den anden 
ende af bassinet og får vejret.

– God tid, du holder dig, råber han og smiler.
Sally nikker bare, hiver luft ind og kaster sig til-

bage i vandet. Hun har ikke tid til at være høflig. 
Og hun har slet ikke styr på, hvor mange baner 
hun har taget. Har bare knoklet af sted og ladet 
tankerne flyde.

Nu vender de helt af sig selv tilbage til Johan. Og 
i aften. Selv under vandet kan Sally mærke varmen 
i kinderne ved tanken. Hun ved ikke, hvorfor hun 
bliver ved med at tro, at der vil ske noget. Der er 
jo ingen grund til det. Johan har reddet hende to 
gange, han har været sød og venlig, og det var vir-
kelig, virkelig hyggeligt, da de sad der i grøftekanten 
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og snakkede, mens hun kom sig over sit styrt. Lige 
indtil hendes roomies kom. Så blev han mærkeligt 
kold og smuttede med det samme.

Men det er jo det hele. Han har ikke sagt noget 
til hende, ikke gjort noget for at få hende til at føle, 
som hun gør. Han smiler, når han ser hende. Det der 
virkelig pæne smil, han har, som får hende til at blive 
helt summende i kroppen. Men hvordan ved hun, at 
det ikke bare er sådan, han smiler til alle? Johan er 
et venligt menneske. Hans mor er præst. Og Sally er 
en stakkel, der slår sig hele tiden og tuder over, at 
hendes far skal rejse.

Måske han bare har ondt af hende? Måske han 
ser sådan på hende for at sikre sig, at hun ikke har 
benet eller armen eller hele kroppen i gips, fordi 
hun jo tydeligvis ikke kan bevæge sig ti meter uden 
at forstuve et eller andet. Som en klodset lillesøster. 
Han ville sikkert dø af grin, hvis han vidste, hvad 
hun drømte om.

Sally presser sig selv til at tage en ekstra bane. 
Straffer sig selv for at være så dum. For overhovedet 
at tænke, at han kunne … Men hun ved godt, at det 
ikke hjælper. Tankerne kører i ring, og om en halv 
time er hun igen i gang med at drømme om, at de 
skal tale sammen i aften. Måske endda danse …
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*
Drengen står og hænger uden for omklædningsrum-
mene, da Sally kommer ud. Nu kan hun genkende 
ham. Han har brunt, bølget hår, der lige nu er strøget 
helt tilbage efter svømmeturen. Hans øjne er også 
brune. Går vistnok i ottende.

– Du vandt! siger han med et smil.
– Øh, siger Sally kløgtigt.
–  Ja, jeg svømmede om kap med dig. Lagde du 

slet ikke mærke til det?
Han ser så skuffet ud, at Sally skynder sig at svare:
– Øh, jo jo. Klart. Det var da derfor, jeg gav den 

alt, hvad jeg kunne.
Han smiler igen.
–  Det kunne man godt mærke. Jeg svømmede 

også nogle af mine bedste tider. Måske vi skulle træne 
sammen igen en dag?

Sally svarer ikke. Hun står og ærgrer sig over, at 
hun ikke fik tørret håret i omklædningsrummet. Der 
vil jo være fyldt op på badeværelset, og Tilde kan 
godt blive lidt muggen, hvis man gør det på værelset.

– Eller kan du bedst lide at træne alene?
– Hvad? Nej nej, det kan vi godt. Helt klart.
Sally tager rygsækken på og går hen mod døren. 



Det føles allerede, som om hun har spildt en masse 
vigtig tid ved at stå her og sludre.

– Det finder vi bare ud af, siger hun på vej ud ad 
døren.

– Fedt, lyder det glad bag hende. – Så er det en 
aftale.

Hun nikker og smutter lettet ud ad døren.
– Vi ses til festen, Sally, råber han efter hende.
Sally skrår over græsplænen hen mod hoved-

bygningen. Hun ser sig ikke tilbage, selvom hun er 
99 procent sikker på, at han står og ser efter hende. 
Hun har ingen anelse om, hvad han hedder.


