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”Det er godt nok varmt.” Lukas sidder med 

åben mund og sveder. Solen bager ned på os. Vi 

sidder i parken og nyder, at det er sommer. Ingen 

af os skal en skid.

”Jeg fatter ikke, at du kan holde det ud, Sean,” 

siger Teo til mig. ”Du var sgu da altid den første 

til at smide trøjen i gamle dage.”

Jeg smiler. Men smilet er tvunget frem. Så lyner 

jeg min trøje lidt op.

Han har ret. Før i tiden. Før jeg blev syg. Der løb 

jeg rundt kun i shorts. Ren Baywatch-style. Med 

en Instagram-profil og masser af følgere.

Dengang smilte jeg altid til et kamera. Se mig, se 

mig – hele tiden. Og jeg fik den ene følger efter 

den anden. 

De kan godt lide at følge folk, der ser godt ud. 

Som smiler og er glade. 

Men alt det blev taget væk fra mig, da jeg blev 

syg.



Teo og Lukas ved godt, at jeg har været syg. De 

tror, at jeg bare sådan blev rask. Men det var ikke 

influenza eller den slags. Man bliver ikke bare 

rask af den sygdom,  jeg havde. Ikke uden ar.

Der er en kur for de fleste sygdomme. Men nogle 

gange har kuren en pris.

Og den pris var min krop.
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”Vi andre tager på stranden senere,” siger Lukas.

”Og du tager med,” siger Teo. ”Vi skal have dig 

ud blandt os andre igen. Du kan ikke blive ved 

med at gemme dig.”

Jeg nikker. Men jeg er allerede i gang med at 

finde på en grund til at aflyse. På stranden vil 

folk altid bade. Og der kommer jeg til at høre 

endnu mere for, at jeg ikke vil smide trøjen.

”Vi kunne også gøre det en anden dag …” 

begynder jeg.

”Sean, for fanden,” siger Lukas. ”Vejret er 

skønt! Hvad er der med dig?”

Jeg har lyst til at råbe det til dem: at de skal lade 

være med hele tiden at spørge. At de skal lade 

være med hele tiden at snakke om mig. Jeg kan 

mærke, hvordan det gløder bag mine øjne.

Sean, for fanden, hører jeg Lukas sige i mit 

hoved. Men de forstår det ikke. De kan ikke 

forstå det.



”Jeg skal lige …” mumler jeg og rejser mig fra 

plænen. ”Jeg skal lige pisse.”

De nikker. Ser på mig. Tænker alt muligt.

Fuck altså, tænker jeg. Og går hurtigt mod 

parkens lokum.


