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Prolog

Mit navn bliver råbt op i højttaleren, og jeg træder op 
på det øverste trin på skamlen og vinker ud mod pub-
likum. Det prikker i mine kinder, og jeg er ved at rev-
ne af stolthed, da jeg ser rundt på de mange ukendte 
ansigter i den mørke hal. Lyden af klapsalver fylder 
hallen, hvor formanden for Danmarks Skøjteunion 
netop har afsluttet sin tale om de flotte præstationer, 
som publikum har været vidne til i løbet af aftenen. 
Mobiltelefonernes blitzer glimter og funkler som tu-
sindvis af små stjerneskud i den dunkle skøjtehal.
 Jeg skøjter langsomt tilbage over isen mod udgangen 
med et stort smil på læberne, mens jeg vinker energisk 
ud mod publikum. Mine ben ryster under mig, og lar-
men fra den store skøjtehal får det til at summe i mit 
hoved. Bag tribunen dumper jeg udmattet ned på den 
første stol, jeg ser. Jeg er flad. Fuldstæn dig flad. Jeg syn-
ker sammen og lukker øjnene et kort øjeblik. 
 Bare lige to minutter, hvisker en lille stemme inden 
i mig, og så forstummer alle lyde fra salen.
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Kapitel 1

”Tillykke, skat.”
 En skinger stemme skærer sig igennem larmen og 
trækker mig øjeblikkeligt tilbage til virkeligheden. 
”Kom op og stå, så jeg kan lykønske dig med den 
flotte præstation,” kvidrer min mor begejstret, da hun 
når hen til mig. 
 Jeg sukker, da jeg forsigtigt kommer op på mine 
ømme ben. Jeg er for træt til at stritte imod og lader 
mig trække ind i en omfavnelse. Hun dufter som altid 
stærkt af mintpastiller og en sød parfume, der giver 
mig hovedpine.
 ”Vi er så stolte af dig, skat. Det er jo fantastisk. 
Du er danmarksmester! Stort tillykke med det, min 
egen,” fortsætter hun i et alt for højt toneleje.
 Bag hende står far. Da han ser, at jeg får øje på ham, 
breder han armene ud. Jeg vrister mig fri af mor og 
lader mig i stedet indhylle i et af hans store bjørne-
kram. Så snart jeg registrerer den velkendte farduft, 
siver den sidste energi ud af mig. 
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 ”Tillykke, min skat, jeg er så stolt af dig,” hvisker 
han stille, imens han vugger mig blidt fra side til side. 
 Og så sker det igen: Alle lydene omkring mig for-
svinder. Jeg glemmer, hvor jeg er, og hvad der er sket.
 ”Værsgo, Alba! Det her skal vi fejre.” Det er lyden 
af mors stemme, der hiver mig tilbage til virkelighe-
den. Hun rækker far og mig to høje, tynde glas fyldt 
med en boblende væske. Jeg tager imod det ene glas 
og snuser let til det. Det svier lidt i næseborene, da 
alkoholen rammer dem. Jeg fører forsigtigt glasset 
op til munden og smager med tungespidsen. De små 
bobler prikker behageligt i munden. 
 Mor nikker anerkendende til mig. ”Den er god, 
ikk’? Det er en Bollinger, en fin årgang,” konstaterer 
hun tilfreds og hælder lidt mere op i sit glas.
 Jeg nikker, smager igen og drikker resten i én 
mundfuld. I det samme får jeg øje på min træner Pel-
le, der er på vej hen imod os. 
 ”Skidegodt, Alba! Du klarede det sgu!” råber han 
så højt, at det giver genlyd i hele skøjtehallen. ”Det 
er for fedt! Lad mig se det guld,” fortsætter han og 
småløber det sidste stykke hen til os. Mor giver ham 
grinende et glas champagne, imens jeg fumler med 
den tunge medalje. Jeg rækker den genert frem mod 
ham. 
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 ”Wow, den er flot!” siger han. ”Den skal hænge et 
par uger i klubben. Kan vi ikke aftale det?” Han løfter 
hånden til en highfive. Jeg klasker min hånd hårdt 
mod den, og så vender og drejer han medaljen i sine 
hænder, som var den et arkæologisk fund. ”Alba, det 
er sgu for FEDT, det her. Næste gang er det De Nor-
diske Mesterskaber! Du har aldrig været mere klar, 
end du er nu,” konstaterer han tilfreds og hænger den 
tunge medalje om halsen på mig.
 Jeg stirrer chokeret på ham. ”De Nordiske Mester-
skaber? Hvad? Hvornår?” udbryder jeg forbløffet. Jeg 
må have hørt forkert. De Nordiske Mesterskaber skal 
jeg ikke deltage i. Det har vi aftalt for længe siden.
 Men inden Pelle når at svare, overtager min mor 
samtalen. ”Jamen, skat, det har vi da talt om! Kan 
du slet ikke huske det?” siger hun sukkersødt. ”De 
Nordiske Mesterskaber er om cirka tre måneder. Det 
er jeg altså helt sikker på, at vi har talt om. Der kan 
jo ikke ske noget ved lige at tage en enkelt turnering 
mere, vel, skat? Det handler om at være skarp, ellers 
er der bare en anden, der tager ens plads.” 
 Jeg kan slet ikke følge med. Det kører rundt for 
mig, mens jeg står og forsøger at få det hele til at 
give mening. Et nyt mesterskab om tre måneder? Jeg 
knytter hænderne. ”Mor, jeg troede, vi havde aftalt, at 



der ikke var flere turneringer før jul,” protesterer jeg 
sammenbidt.
 ”Jamen, skat, nu er du altså tilmeldt og alt muligt,” 
siger mor med en snert af irritation i stemmen. ”Det 
gjorde Pelle allerede i sidste uge. Vi har jo også før talt 
om, at når man har et talent som dit, så handler det 
om at få mest muligt ud af det. En turnering mere vil 
være med til at holde din form oppe.”
 Jeg svarer ikke, men stirrer bare fra den ene til den 
anden. Er det sådan, det foregår nu? Planlægger de nu 
bare mit liv uden at involvere mig? Beslutter de bare, 
hvad der er bedst for min karriere og mit liv, uden at 
spørge mig? 
 ”Det er jo alle tiders chance, Alba. Når man er dan-
marksmester, er man selvskrevet til at deltage i De 
Nordiske Mesterskaber,” siger Pelle. 
 Jeg sætter mig på en af de kolde plastikstole og hi-
ver skøjterne af fødderne. Jeg vil bare hjem, og det 
skal være nu.
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Kapitel 2

Far forsvandt, mens jeg snakkede med mor og Pelle. 
Jeg kigger desperat efter ham i den store hal. 
 ”Hvor er han, når man har brug for ham?” mumler 
jeg. Så får jeg øje på ham. Han står bag ved den sto-
re tribune og taler med en høj, lyshåret dame. Hun 
er pæn, selv om hendes smil er lidt for bredt. Jeg er 
sikker på, at jeg har set hende før, men hvor? Kan det 
have været i skøjteklubben? Hun opdager, at jeg stir-
rer på dem, og nikker lidt forfjamsket hen mod mig. 
Min far vender sig om. Han lyser op i et stort smil 
og vinker, da han ser mig. Jeg prøver at smile tilbage, 
men det lykkes ikke rigtigt. Det bliver vist kun til en 
grimasse.
 Far betragter mig med sammenknebne øjne, tager 
afsked med blondinen og skynder sig hen til mig. ”Alt 
okay, min ven?” spørger han.
 ”Tja, jeg ved det ikke rigtigt,” siger jeg og trækker 
på skuldrene. Min sejrsrus er forsvundet. Nu vil jeg 
bare hjem.



16

 ”Hey, hvad sker der?” spørger far. ”Du ser helt trist 
ud. Hvor er den glade danmarksmester blevet af?”
 Jeg lader min sportstaske dumpe ned på en stol og 
kigger på ham. ”Det er mor,” begynder jeg. ”Hun og 
Pelle har meldt mig til De Nordiske Mesterskaber, 
selv om vi havde aftalt, at der ikke skulle være flere 
turneringer før efter jul.” 
 Far stirrer overrasket på mig. ”Det vidste jeg ikke. 
Det har hun i hvert fald ikke delt med mig,” siger han.
 Surprise. Det havde jeg aldrig gættet, tænker jeg. 
Jeg lader tavst fingrene løbe igennem flæserne på 
min sorte turneringsdragt og kigger mig omkring i 
skøjtehallen, hvor folk er begyndt at rejse sig fra deres 
sæder og søge mod udgangen.
 ”Måske har jeg misforstået det, Alba, men jeg troe-
de, at du gerne ville deltage i de forskellige mesterska-
ber,” prøver far. ”Vil du ikke det?”
 Jeg stirrer forbløffet på ham. Jeg kan næsten ikke 
være i mig selv. Er der virkelig ikke nogen, der har 
forstået noget som helst?
 Vi må zigzagge os igennem et vanvittigt menneske-
mylder for at komme ud. Det lader til, at alle har fået 
idéen om at tage hjem på samme tid. En mand i et 
stramt, sort jakkesæt står foran det store glasparti ved 
udgangen. Han spejder ud over det tætte virvar af 
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folk, der bevæger sig afsted i sneglefart. Han får øje 
på os, smiler bredt og trykker min fars hånd, da vi når 
hen til ham. ”Karsten Jessen, talentspejder for Skøjte-
akademiet, må jeg forstyrre jer et øjeblik?” spørger 
han.
 Far nikker afmålt tilbage, og Karsten henvender sig 
direkte til mig. ”Jeg så din præstation, Alba, og jeg må 
sige, at du er meget talentfuld. En pige som dig har 
mulighed for at få en stor karriere. Internationalt må-
ske.” Han holder en lille pause og kigger undersøgen-
de på mig, inden han fortsætter. ”Skøjteakademiet vil 
gerne tilbyde dig et skoleophold på talentlinjen. Ét år i 
første omgang, og hvis du så udvikler dig som forven-
tet for en pige med dit talent, kan du færdiggøre din 
skolegang på akademiet. Jeg vil gerne invitere dig og 
dine forældre til en optagelsessamtale. Passer det jer 
nu på tirsdag?” slutter han og rækker mig en farverig 
brochure.
 Papiret føles glat, og jeg får kuldegysninger. Jeg ved 
slet ikke, hvad jeg skal sige. 
 ”Det lyder spændende, det vil vi overveje. Tak for 
tilbuddet. I hører fra os,” siger far og rækker hånden 
frem til afsked. 
 ”Jamen så er det på plads,” siger Karsten Jessen og 
smiler stort til mig. ”På gensyn, Alba. Vi ser frem til at 



præsentere dig for de andre elever og vise dig skolen. 
Jeg er sikker på, at du vil kunne lide stedet.”


