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Prolog
En gyldenbrun hingst stod i udkanten af sin flok 
med løftet hoved og opmærksomme øjne. Mens de 
andre heste fyldte maverne med lækkert forårsgræs, 
fejede hans blik hen over prærien. Blade raslede i brisen. 
Sommerfugle sværmede rundt om silkeplanter med 
høje stilke. En frø hoppede op på en sten for at dase i 
morgensolen.

Alt virkede fredfyldt.
Hingsten snusede i luften efter skjulte tegn på fare. 

Ingen fugtig fært af ulv. Ingen moskusagtig duft af 
bjørn. Og ingen mennesker med deres mærkelige lugt 
af ild og sæbe. Han spidsede ører og lyttede efter noget, 
der kunne give problemer, men han blev mødt af en blid 
klukken fra en nærliggende bæk og den dovne fløjten fra 
en englærke, der kaldte på sin mage. Hingsten nikkede 
tilfreds.

Han sænkede hovedet og nippede til det søde græs, 
mens hans hale svirpede et par gange for at jage en 
guldsmed væk. Men netop denne morgen var hans 
tanker ikke optaget af at græsse. Han løftede igen 
hovedet, og hans ben stivnede. Prærien strakte sig ud 
foran ham, et enormt åbent landskab, som kaldte på ham. 

             



Han stampede i jorden og prustede. De andre forstod, for 
han var ung og rastløs. De trådte til side. Hans søster så 
beundrende på ham. Af sted, sagde hendes øjne.

Han tjekkede en sidste gang, at flokken var i 
sikkerhed, før han tog en dyb indånding. Så stejlede han …

… og fløj af sted!
Intet stod i vejen for ham. Ingen bjerge, ingen 

floder, ingen huse eller togskinner. Han havde vinden i 
ansigtet, og han blev opfyldt af en uendelig lykkefølelse. 
Han var fri.

Morgensolen stod op over prærien, mens hingstens 
galopperende hove slog en vild rytme an.



Del 1
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               Kapitel 1
Morgensolen strømmede ind gennem vinduerne,  
mens Luckys sko slog en vild rytme an. Selvom Lucky 
fra naturens side havde lange, stærke ben skabt til at 
løbe, var selve skoene ikke designet til en aktivitet som 
denne. De var lavet af stift, mørkt læder med en hæl 
på halvanden centimeter og var snøret stramt op om 
skinnebenene. Samme morgen havde familiens butler 
pudset skoene, så de skinnede. Hvis hun blev ved med 
at løbe, ville Lucky uden tvivl få vabler, men hun skulle 
ikke langt.

Der var ingen i nærheden til at se det, så Lucky 
satte farten op og pilede ned ad gangen på Fru Barrows 
Pigeskole. At løbe indenfor på skolen var strengt forbudt, 
og det samme var andre respektløse aktiviteter som 
at gnave i sin blyant eller tygge tyggegummi. Men 
nogle gange måtte man bryde reglerne, særligt når det 
gjaldt en varm scone med smør. Så Lucky løb, så hurtigt 
hun kunne, og hendes lange, brune fletning slog mod 
hendes ryg. Morgente på Fru Barrows Pigeskole var 
en tradition, som forstanderinden havde taget med sig 
fra England. Skolekokkens hjemmebagte scones var 
så luftige, at de nærmest smeltede i munden. Og hun 



fyldte dem alle med en stor klat saltet smør og sødt 
brombærsyltetøj. Luckys mund løb i vand ved tanken. 
Men hun var forsinket. Meget forsinket. Men det var ikke 
udelukkende hendes egen skyld.

Hun var blevet … distraheret.
Hun havde kigget ud ad vinduet, som hun plejede 

at gøre under morgentimerne. Hendes mund bevægede 
sig af sig selv, for hun kunne tabellerne udenad. ”Tolv 
gange fem er tres. Tolv gange seks er tooghalvfjerds.” 
Hendes ben føltes rastløse, som de ofte gjorde, når 
hun var tvunget til at sidde stille i lang tid ad gangen. 
”Tolv gange syv er fireogfirs. Tolv gange otte er 
seksoghalvfems.”

”Lucky, sid nu stille,” sagde lærerinden.
”Ja, frøken.” Lucky rankede sig og stak sine fødder 

om bag stolebenene for at holde dem i ro.
”Fortsæt, alle sammen.”
”Tolv gange ni er …”

Lucky stoppede op. Der var noget på den anden side 
af gaden, der havde fanget hendes blik. Det var en 
hest, men ikke den slags, som man sædvanligvis så 
i storbyen. Denne hest var ikke spændt for en karet 
eller vogn. Et knaldrødt tæppe lå over dens ryg, og 
der hang fjer ned fra dens sorte man. Den blev ført 
hen ad fortovet af en mand, som havde en cowboyhat 
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over sit lange, blonde hår. Frynserne på mandens 
bukser dinglede, når han gik. Denne by var fuld af 
farverige mennesker fra alle dele af verden, men Lucky 
havde aldrig set en cowboy i egen høje person, kun 
på fotografier. Han gik på en sjov, hjulbenet måde og 
uddelte små løbesedler til folk, der kom forbi. Lucky 
lænede sig tættere på vinduet, men en vogn kørte ind 
foran og blokerede hendes udsyn.

”Tolv gange fjorten er …” Lucky trommede med 
fingrene i bordet. Hun kunne ikke slå cowboyen og hans 
smukke hest ud af hovedet. Hvad lavede de i storbyen?

”Lucky! Sid så stille!”
Derfor var det uundgåeligt, at Lucky ikke gik med de 

andre elever til te efter morgentimen, men i stedet sneg 
sig ud ad hoveddøren for at se, om cowboyen stadig var 
der.

Det var han ikke. Og på det tidspunkt var 
morgenteen allerede begyndt. 

Forstanderinden var overbevist om, at tetid var lige 
så afgørende for en ung dames dannelse som litteratur 
eller historie, fordi det lærte hende manerer og den 
vigtige kunst at konversere. Derudover insisterede hun 
på, at den te, de serverede på Fru Barrows Pigeskole, 
var af særlig høj kvalitet, fordi den kom hele vejen 
fra England og havde et billede af dronning Victoria 
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på blikdåsen. Lucky kunne nu ikke lide den, men de 
friskbagte scones smagte fantastisk.

Hun sprang op ad trappen og løftede sine lange 
skørter, så hun ikke faldt i dem. Hun afskyede 
skoleuniformen – en stiv, hvid bluse, som var knappet 
hele vejen op til hagen, og en grå uldnederdel, som 
altid føltes for tung og for varm. Hun havde mange 
gange forsøgt at overbevise forstanderinden om, at 
de skulle have en anden skoleuniform. Hun havde 
taget avisartikler med for at vise forstanderinden, at 
bukser var den højeste mode i andre lande. Men hendes 
fornuftige ønske blev ikke hørt, for forstanderinden var 
lige så urokkelig som et skib i sand. ”Mine unge piger 
skal ikke ses offentligt i et par mamelukker!”

Lucky nåede trappeafsatsen på anden sal. For enden 
af gangen kunne hun høre klirrende porcelæn og de 
andre elevers lavmælte samtaler. Hun var der næsten. 
Med et fast greb i skørterne spurtede hun afsted, drejede 
skarpt om på hælen og for ned ad gangen. 

Og stødte omgående ind i noget. Eller rettere – ind i 
nogen.

Når en scone-hungrende, rastløs elev støder sammen 
med en streng, snobbet forstanderinde, kan det kun 
blive et legendarisk sammenstød. Begge parter fik ikke 
blot en mavepuster, de mistede også balancen. Ting fløj 
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gennem luften – en notesbog, en kam, en marmorpen. 
Da Lucky rakte ud for at afbøde faldet, greb hun fat i 
det første det bedste i nærheden, hvilket tilfældigvis 
var forstanderindens arm. De væltede begge to omkuld 
og landede ganske uelegant på tæppet i gangen. Lucky 
vidste, at det var slemt – rigtig slemt. Forstanderinden 
havde næppe siddet på gulvet en eneste gang i sit liv og 
var da slet ikke blevet væltet omkuld på det! 

Fru Barrow strøg en vildfaren hårlok væk fra øjnene. 
”Fortuna. Esperanza. Navarro. Prescott!” sagde hun ud 
mellem sammenbidte tænder. 

”Det må du virkelig undskylde,” sagde Lucky og 
kæmpede sig på benene. ”Jeg så dig slet ikke.” Hun 
rakte en hånd frem mod forstanderinden og trak hende 
op fra tæppet. Så samlede hun kammen, notesbogen og 
pennen op. ”Kom du til skade?”

Fru Barrow, forstanderinden på Fru Barrows 
Pigeskole, svarede ikke på spørgsmålet. I stedet børstede 
hun tæppefnuller af sin nydeligt nystrøgne, grå nederdel 
med perfekt manicurerede fingre. Hun satte sin kam på 
plads igen, tog imod pennen og notesbogen og tog så en 
dyb indånding, som om hun skulle til at dykke ned under 
vand. Lucky kunne have svoret på, at iltindtaget lagde 
et par centimeter ekstra til forstanderindens svimlende 
højde. Stilhed fulgte. Pinefuld stilhed. Så, efter en lang 
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udånding, talte forstanderinden endelig: ”Ved du, hvor 
længe jeg har undervist unge damer fra det bedre 
borgerskab?” spurgte hun med kraftig britisk accent.

”Nej, fru Barrow.” Lucky prøvede at lade være med 
at stirre på forstanderindens højre øjenlåg, som var 
begyndt at dirre af vrede.

”Femten år, frøken Prescott. Femten dedikerede 
år.” Hun slog ud med armen og begyndte, hvad Lucky 
forventede ville blive en lang, dedikeret tale. ”Jeg er 
opvokset og uddannet i England, frøken Prescott. Et 
land, som er et arnested for civilisation og tradition. 
Denne institutions velyndere har lagt uddannelsen af 
deres døtre i mine kompetente hænder. I mine femten 
år her på skolen har jeg truffet mange forskellige slags 
unge damer. Men aldrig, og jeg gentager, aldrig, har et 
barn været så … utæmmeligt!”

Utæmmeligt? Lucky flyttede uroligt på sig. ”Jeg ved, 
at jeg ikke burde have løbet, men …”

Forstanderinden holdt en hånd i vejret og stoppede 
Lucky midt i hendes undskyldning. Et øjebliks 
ubehagelig stilhed fulgte. I den anden ende af gangen 
kiggede et par elever ud af testuen. De smuglyttede. 
Hvem kunne bebrejde dem? Optrinet i gangen var langt 
mere interessant end den ligegyldige småsnak, som de 
var tvunget til at deltage i, mens de nippede til teen. 
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”Er jeg nødt til at minde dig om, at det ikke er passende 
opførsel for en ung dame i de finere kredse at løbe 
indenfor?”

”Ja, fru Barrow. Jeg mener, nej, det behøver du ikke 
minde mig om.” Lucky flyttede uroligt på sine fødder. 
Sarah Nickerson tittede frem ved siden af de andre. Hun 
smilede hånligt. Lucky havde lyst til at råbe højt: ”Bland 
dig udenom, Sarah!” Men det gjorde hun ikke.

”Og alligevel … løb du.” Forstanderinden løftede 
et øjenbryn. Lucky kløede sig bag øret. Det begyndte 
at klø over det hele, som om hun var allergisk over for 
forstanderindens intense og stirrende blik.

”Det er jeg ked af?”
”Spørger du mig, om du er ked af det?”
”Øh, nej, det er bare det, at …” Luckys mave knurrede. 

Højt. ”Det er bare, fordi jeg ikke ville komme for sent til 
morgenteen.”

”Kom med mig,” sagde forstanderinden. Da hun 
vendte sig om, skyndte Sarah og de andre smuglyttere 
sig tilbage til testuen. Lucky sukkede. Hun ville ikke få 
nogen scones i dag.

Forstanderindens kontor rummede en masse smukke 
ting. En samling af porcelænstallerkener prydede 
væggene, små kniplede duge dækkede alle overflader, og 
et par dværgpapegøjer kvidrede i et kurveflettet fuglebur.
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”Hvor mange gange har du besøgt mit kontor i dette 
skoleår?” spurgte fru Barrow, da hun satte sig i sin stol.

”Det ved jeg ikke.” Lucky var holdt op med at tælle. 
”Otte gange, frøken Prescott. Otte gange.” 
Lucky nikkede. Hun kunne se det hele for sig. Hun 

havde gledet ned ad gelænderet i forhallen. Hun var 
klatret op på en stige for at se på en fuglerede i en af 
skolens vindueskarme. Hun havde spist en fårekylling 
for at vinde et væddemål. Og så var der alt det løberi. 

”Jeg begynder snart at tro, at jeg deler kontor med 
dig.”

Det var en sjov tanke. Lucky fnisede, forsøgte så at 
stoppe sig selv og endte med at lave en fnysende lyd i 
stedet. ”Undskyld.” Det var et velkendt faktum, at fru 
Barrow ikke besad nogen form for humoristisk sans.

Forstanderinden trommede med fingrene i bordet. 
Hun virkede endnu vredere, end hun plejede, og sad, 
som om et bræt var sømmet fast til hendes ryg. Lucky 
havde ikke fået tilladelse til at sidde ned, så hun stod lige 
inden for døren og gjorde sit bedste for at stå stille. ”Det 
her er en pigeskole, frøken Prescott. Ved du, hvad det 
betyder?”

Selvfølgelig gjorde hun det. Hun havde hørt mottoet 
hundredvis af gange. ”Den forbereder unge damer på de 
finere kredse.”
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”Korrekt. Unge damer som dig kommer til denne 
skole som små, formløse lerklumper. Med min vejledning 
og jeres læreres undervisning bliver I tilpasset – formet – 
til færdige kunstværker.” Hun smilede, men uden varme.

Lucky kunne ikke lide at tænke på sig selv som en 
klump ler – eller nogen som helst klump i det hele taget. 
Og hun var ikke sikker på, hvorfor hun skulle forvandles 
til et kunstværk. Kunstværker var indespærret i museer 
bag glas eller på sokler. Kunstværker bevægede sig 
aldrig ud af stedet. Det var meget værre end at være 
indlagt til en morgentime.

Forstanderinden åbnede skrivebordsskuffen og tog et 
stykke brevpapir frem. Så begyndte hun at skrive med sin 
marmorpen. Hun holdt inde et øjeblik og kiggede op. ”Du 
har sat mig i en vanskelig situation. Er du klar over det?”

”Det var ikke min mening.” Lucky mærkede en 
brændende fornemmelse på anklen, en begyndende 
vabel. De sko var virkelig rædselsfulde. Hvorfor var hver 
eneste del af hendes uniform så stiv? Hun skiftede vægt 
fra den ene fod til den anden for at lette presset på anklen.

”Hører du efter?” spurgte forstanderinden.
”Ja.” Lucky forsøgte at stå stille. ”Jeg vil ikke løbe 

mere. Det vil jeg virkelig ikke. Jeg mener, ikke indenfor. 
Medmindre der er ildebrand. Jeg er nødt til at løbe, hvis 
der er ildebrand. Eller et jordskælv.”
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Forstanderinden sukkede. ”Frøken Prescott, jeg 
vil gerne se alle mine elever blive til noget, men jeg er 
begyndt at tvivle på dine chancer.”

Det lød meget alvorligt. Det var ikke med vilje, 
at Lucky brød reglerne eller satte forstanderindens 
tålmodighed på prøve. Det skete bare af sig selv. ”Jeg 
ved det. Jeg er meget ked af det. Det er jeg virkelig. Men 
jeg så den her cowboy udenfor, og jeg ville gerne …”

At forlade skolens område uden en forælder eller 
værge var strengt forbudt, og ved at indrømme det 
havde hun bare gjort tingene endnu værre for sig selv.

Forstanderinden blev rød i hovedet, som om hun 
havde malet hele sit ansigt med rouge. ”Jeg ved snart 
ikke, hvad jeg skal stille op med dig. Hvordan kan 
det forventes, at jeg skal finde mig i så ubehersket 
egenrådighed?”

Egenrådighed? tænkte Lucky. Var det egenrådigt 
at ville se en rigtig, levende cowboy tæt på? Var 
det egenrådigt at ville et sted hen hurtigt? Var det 
egenrådigt at ville have en scone? Og hvis det var det, 
hvorfor var det så en dårlig ting at være egenrådig? 
Problemet var efter Luckys mening, at der var for mange 
regler og for meget tid, der blev brugt på at sidde ned. 
Hun kunne ikke gøre for, at hendes ben blev rastløse.

Forstanderinden begyndte igen at skrive.

10



”Det var ikke min mening at støde ind i dig. Jeg 
er virkelig ked af det.” Lucky lænede sig frem. ”Hvad 
skriver du?”

Forstanderinden skrev et par linjer til og underskrev 
så brevet med en fin krusedulle. Da hun havde foldet 
papiret, tilføjede hun en klat voks og pressede skolens 
segl ned i det. ”Det spørgsmål, du skal stille dig selv, 
Fortuna, er: Hvad er jeg gjort af?” Hun rakte brevet til 
Lucky. ”Aflever venligst det her til din far efter skole. Du 
kan gå nu.”

Lucky tog modvilligt imod brevet og var på vej ud 
ad døren, da forstanderinden rømmede sig. Nå ja, det 
er rigtigt, tænkte Lucky. Hun vendte sig om og sagde: 
”Mange tak, frue.” Forstanderinden nikkede. Så flygtede 
Lucky.

Ved tidligere lejligheder havde Lucky følt en bølge 
af lettelse, når hun forlod forstanderindens kontor. Men 
forstanderinden havde aldrig før sagt, at hun ikke vidste, 
hvad hun skulle stille op med Lucky. Og aldrig før havde 
hun skrevet et brev med en hemmelig besked til Luckys 
far. Der var næppe noget godt i det brev.

Fortuna Esperanza Navarro Prescott bekæmpede 
trangen til at løbe, da hun stak brevet, som nok ville blive 
hendes undergang, i lommen.



12

                 Kapitel 2
Lucky stod i gangen, da de andre elever strømmede  
ud af testuen. De fleste sendte hende medfølende smil, 
for Lucky var vellidt på skolen. Kun Sarah Nickerson 
standsede op for at hovere. ”I problemer igen? Hvornår 
indser du, at du ikke hører til her?” spurgte Sarah. Men 
hun ventede ikke på svar. Lucky ville alligevel heller 
ikke have gidet svare. Det nyttede ikke at forsøge at tale 
med en som Sarah, som havde lært af sine forældre, at 
Lucky var mindre værd end dem, fordi den ene side af 
hendes familie ikke var en del af ”det bedre borgerskab”.

Gangen var næsten affolket, da den sidste elev 
dukkede op fra testuen: Emma Popham. Emma havde et 
lusket udtryk i ansigtet. Hun så sig omkring og listede 
så en scone ind i Luckys hånd. ”Tak,” hviskede Lucky og 
spiste sconen i to bidder. Hun og Emma tog sig altid af 
hinanden.

Efter at have børstet de sidste krummer væk fra 
munden tog Lucky fat i håndtagene på Emmas kørestol, 
en smart stol med hjul, der tillod Emma at bevæge sig 
rundt. Da hun var lille, havde Emma haft en sygdom, 
som havde gjort hendes ben tynde og svage. Hun kunne 



stå op i kort tid ad gangen, men hun kunne ikke gå mere 
end et par skridt.

”Jeg hørte,” sagde Emma, mens Lucky kørte hende 
ned ad gangen, ”at du var nede på forstanderindens 
kontor.”

”Jeg er ved at slå skolens rekord.”
Emma lagde hænderne over et par bøger, hun 

havde i skødet. ”Mindede fru Barrow dig om …” Resten 
af sætningen sagde hun med påtaget britisk accent: 
”… at du er en lille lerklump, som skal omformes til et 
kunstværk?”

”Faktisk fortalte hun mig, at du er klumpen.”
”Nej, du er.”
”Nej, du er.” De lo begge to.
En af de dejlige ting ved at gå på byens mest 

prestigefyldte skole var, at skolen havde de nyeste 
teknologiske opfindelser, inklusive en elevator. Lucky 
åbnede først elevatorgitteret, derefter døren, og 
skubbede Emma ind i det smalle rum, før hun selv gik 
ind. Hun trak i håndtaget. Efter en høj, skramlende lyd 
og en let rysten gled elevatoren langsomt opad.

Lucky lænede sig mod væggen. ”Fru Barrow skrev et 
brev til min far.”

”Hvad står der i det?”
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”Det ved jeg ikke. Men jeg gætter på, at det ikke er 
noget godt. Noget om, at jeg er egenrådig og ikke er til at 
tæmme.”

”Nå, men det er da bedre end at være lige så 
storsnudet som Sarah,” sagde Emma. ”Desuden bliver 
din far ikke vred. Han bliver aldrig vred på dig. Han 
forguder dig.” Emma prøvede at muntre Lucky op, men 
Luckys mave slog knuder på sig selv af nervøsitet. Hun 
havde ikke lyst til at skuffe sin far. ”Hvorfor kom du i 
øvrigt for sent?”

”Jeg så en cowboy og en hest med fjer i manen!”
”Virkelig?”
”Ja, virkelig. De gik ned ad gaden. Cowboyen uddelte 

små løbesedler til folk, og jeg ville se, hvad det drejede 
sig om.”

”Fik du fat i en?”
”Nej.” Selvom hun stadig gerne ville vide mere om 

cowboyen og hans hest, kunne hun ikke holde op med 
at bekymre sig om brevet. ”Hvad nu, hvis fru Barrow vil 
smide mig ud af skolen?”

”Aldrig,” sagde Emma med en håndbevægelse. ”Det 
ville hun ikke gøre.”

”Men hvad nu, hvis brevet er virkelig slemt, og far 
beslutter, at jeg skal have en form for straf?”

Emma trak på skuldrene. ”Det betyder ikke det store. 
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Hvis han straffer dig, så vil han gøre, hvad mine forældre 
altid gør. Han vil tvinge dig til at blive hjemme og ikke 
tage til nogen …” Hun gispede. ”Åh nej. Tror du, at han vil 
forbyde dig at komme til min fest?”

Elevatoren var nået til tredje sal, men Lucky åbnede 
ikke døren med det samme. Emmas spørgsmål hang i 
luften over dem som en tordensky.

Emmas fødselsdagsfest ville blive den mest 
pragtfulde fest nogensinde. Det bildte Lucky sig i 
hvert fald ind. Familien Popham boede i et gammelt 
herskabshus på Church Street med en privat stald til 
deres karetheste. Der ville ikke blive sparet på noget til 
den fest. Emmas parfumerede invitationer var blevet 
sendt ud for mange uger siden. ”Jeg kommer til din fest,” 
sagde Lucky, mens hun åbnede elevatordøren. ”Jeg vil 
udføre pligter derhjemme resten af livet, hvis det er det, 
der skal til. Jeg vil hjælpe med at købe ind og lave mad. 
Intet skal stoppe mig.” Hun greb fat i håndtagene og 
kørte Emma ud af elevatoren.

”Og jeg vil hjælpe dig med de pligter,” sagde Emma. 
”For jeg vil under ingen omstændigheder fylde tretten 
uden min bedste ven.”

Det næste på skemaet var en tur på biblioteket. 
Ifølge fru Barrow skulle unge damer altid tage sig tid til 
at fordøje et måltid ordentligt, så efter at have fået te og 
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scones skulle de igen sidde ned i lang tid. Men Lucky 
havde ikke noget imod det, for hun var vild med at læse. 
Hun elskede det faktisk. For en ung dame fra de finere 
kredse var læsning den eneste socialt acceptable måde 
at opleve eventyr på.

Skolebiblioteket optog det meste af tredje sal. 
Bogreoler stod på rad og række langs væggene, og 
broderede puder pyntede stolene, som var betrukket 
med fløjl. Om vinteren var der normalt tændt op i 
pejsen, men på denne forårsdag stod vinduet åbent og 
lukkede en dejlig brise ind. Lucky rullede Emma over 
til deres yndlingshjørne ved et vindue, hvorfra man 
kunne se ud over parken. Emma holdt de bøger i vejret, 
som hun havde haft i skødet. ”Far fik fat i dem her til os. 
De er begge af Jules Verne. Jeg kan ikke vente med at 
læse den her. En verdensomsejling under havet.” Hun 
og Lucky var tiltrukket af den samme slags historier – 
storslåede eventyr, der foregik fremmede steder og var 
fyldt med fare. Det var en af de mange grunde til, at de 
var bedste venner.

”Åh, den har jeg læst,” sagde Lucky. ”Alle tror, der 
findes det her gigantiske havuhyre, og de sender folk ud 
for at dræbe det, men havuhyret viser sig at være …”

”Du må ikke afsløre hele historien!” råbte Emma.
”Ups.” Lucky smilede. ”Tro mig, du kommer til at 
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elske den.” Hun greb fat i den anden bog. ”Rejsen til 
Jordens indre. Den ser virkelig god ud.”

”Du må gerne beholde den.”
”Tak.”
Klokken slog elleve. De andre elever fandt deres 

pladser, og alle tog deres bøger frem og begyndte at 
læse. Uret tikkede, siderne raslede, og små børn hvinede 
af fryd i parken, men ingen af lydene distraherede Lucky. 
Det eneste tidspunkt, hvor hun ikke blev rastløs, var, 
når hun havde næsen i en bog. Hvordan rejser man til 
jordens indre? spekulerede hun. Var der en hemmelig 
tunnel? Hun havde aldrig været uden for byen, bortset 
fra når hun havde besøgt sin farfars landsted oppe 
nordpå. Lucky bladrede om til første side, klar til at blive 
ført et fantastisk sted hen af endnu en historie.

En skygge faldt hen over siden. Fru Beachwood, en 
korpulent kvinde med en bævende hage og et varmt 
smil, var kommet over til dem. ”Jeg kan se, at I to stadig 
er i gang med den eventyrlige genre.” 

”Ja,” sagde Emma.
Var der et lille glimt i fru Beachwoods øjne? ”Ville 

I ikke foretrække en mere kultiveret bog? En historie 
om at passe hus?” Hun holdt en bog i vejret med titlen 
Glæden ved husligt arbejde. Emma og Lucky krympede 
sig. ”Eller måske den her?” Den anden valgmulighed 
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var Manerer og etikette for en ung dame. Fordi den var 
skrevet af forstanderinden, var den blevet læst af næsten 
alle elever. Lucky stønnede indvendigt. Smilerynker 
dukkede op i fru Beachwoods øjenkroge. ”Jeg kan se, 
hvordan landet ligger. I vil hellere læse om farlige steder, 
tapre helte og onde skurke end om, hvordan man skelner 
mellem en salatgaffel og en dessertgaffel.”

De glemte begge reglen om at være stille og svarede: 
”Ja!”

Fru Beachwood holdt en hånd op for den ene side af 
munden og hviskede: ”Nå, men det støtter jeg fuldt ud.” 
Så begyndte hun at sætte bøger på hylderne.

Lucky satte sig til rette i stolen og bladrede frem til 
første kapitel. Hun mærkede altid en bølge af spænding, 
når hun begyndte på en ny bog. Hvor skulle hun hen? 
Hvad ville hun se? Ville denne historie give hende 
mareridt, eller ville den få hende til at le? Hun begyndte at 
føle sig rastløs igen, men det var ikke hendes ben. Følelsen 
stammede fra et dybere sted. Lucky vidste det ikke selv, 
men det, hun følte i det øjeblik, var længsel. Der er folk, 
som aldrig får den følelse, folk, som er tilfredse med at 
blive, hvor de er. Men Lucky længtes efter at rejse. Måske 
ikke til Jordens indre, måske ikke en verdensomsejling 
under havet, men et eller andet sted hen.

Et sted, hvor hun kunne være fri.


