
Det første kys

Emma var død. Emma ville kysse. Mikkel forsøgte at 

skubbe hende væk. Det var umuligt. Hendes stærke 

hænder holdt ham i et jerngreb. Emma lavede trutmund 

og nærmede sig hans ansigt. Hendes hud var blålig. 

Hendes øjne grå og livløse. En orm kravlede ud ad det 

ene næsebor og ind ad det andet. Det stank af råddent kød, 

da hun nærmede sig. Mikkel var lammet af skræk. Om et 

splitsekund ville han få sit livs første kys. Og der var intet, 

han kunne gøre for at stoppe det.
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 Der gik også rygter om, at hun var blevet kærester med 

Simon. Men det kunne ikke være sandt. Det måtte ikke 

være sandt. For Simon … han havde bare ikke fortjent 

hende. Han havde jo det hele i forvejen. Simon var den 

højeste i klassen. Han boede i byens største villa med tre 

biler i garagen. Simon var altid solbrun, selv om vinteren 

efter sin tredje skiferie. Klassens piger synes ligefrem, 

han var lækker.

 Og det ville næsten have været til at leve med, hvis 

det ikke lige var for én ting: Simon var et røvhul og en 

blærerøv. Og han var god til at være det. Når Simon 

svinede nogen til, skreg resten af klassen af grin. Hyle -

skægt. Undtagen for den, det gik ud over. Og det gik som 

regel altid ud over Mikkel.

Det var dage som i dag, hvor Mikkel bare ønskede, at han 

boede på sin helt egen planet. En planet uden Simon. Og 

hvor han selv var højere og så mindre fjollet ud. Uden 

stritører og øjenbryn, som voksede sammen på midten. 

Og hvor Freja var knap så frygtindgydende smuk. Så 

måske, og kun måske, ville han have en chance hos 

hende. Men ville han mon være lige så vild med hende, 

Et hemmeligt brev 

 

Søndag eftermiddag syv dage tidligere. 

 Mikkel sad på sit værelse og skrev et brev. Det var et 

dybt hemmeligt brev. Det var nemlig et kærestebrev. Det 

var et brev, som ingen måtte få at se. Aldrig nogensinde. 

Og slet ikke Freja.

 Alligevel skrev han et kærestebrev til hende. Bare for 

sjov. Mikkel var nemlig vild med Freja. Men der var kun 

en meget, meget lille chance for, at Freja var vild med 

Mikkel.

 Mikroskopisk.

 For Freja var klassens smukkeste pige. Langt, silkeglat, 

sort hår, dådyrøjne og et stort, blændende smil. Freja 

kunne blive fotomodel, hvis hun ville. Men det gad hun 

ikke. For Freja var ikke alene smuk, hun var også klog. 

Hun skulle være dyrlæge, vidste Mikkel. Selvfølgelig var 

han vild med hende. Det var alle drengene i klassen.
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og Freja på hver side af pilen. Han lagde den røde tusch 

fra sig. Det røde hjerte … var det ikke for kikset? Lige 

meget. Ingen fik jo brevet at se.

 Han begyndte at skrive:

 Du er smuk som stjernerne …

 Nej.

 Du er smuk som solen …

 Nej!

 Du lyser som solen …

 Ja, det var bedre.

 Du lyser som solen …

 Dine øjne er som stjerner …

 Smukkere end månen …

Mikkel bed i blyanten. Jo … det var måske okay. 

Hamrende pinligt, selvfølgelig. Men hvad gjorde det? 

Brevet var jo hemmeligt. Bare en slags øvelse. Så han 

fortsatte:

 Du er sød. Sød som jordbærgrød …

 Mikkel fnes. Det sidste var sgu for åndssvagt! Sød som 

jordbærgrød. Nej, nu ville han droppe det. Krølle brevet 

sammen og smide det ud.

 “Mikkel!”

hvis hun var mindre smuk? Ikke grim, måske bare med en 

vorte på højre kind ...

 Stop! Nu vandrede hans tanker igen. Mikkel standsede 

sig selv. Det var brevet til Freja, han var i gang med. 

Tilbage til brevet.

 På papiret havde Mikkel tegnet et stort, rødt hjerte med 

en pil igennem. Og skrevet navnene, selvfølgelig. Mikkel 
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 “Sidste flaske Primitivo,” sukkede han. Han klatrede 

op ad stigen og lukkede lemmen til vinkælderen bag sig. 

Først da kunne Mikkel komme rundt om bordet og ind på 

sin plads. Så øste han en kæmpemæssig portion lasagne 

over på sin tallerken.

 “Der er vist nogen, som er blevet sulten af al det 

lektielæsning,” sagde moren drillende. Dernæst faldt 

spørgsmålene tæt og hurtigt. Næsten som et forhør. 

Hvad havde Mikkel for til i morgen? Havde han lavet 

stilen færdig? Øvet sig på engelsk? Og hvad med 

matematikopgaven?

 Panik! Nu kunne han høre sine mors klaprende skridt 

op ad trappen og hen ad gangen. Straks efter blev døren 

flået op.

 Mikkels mor stod i døråbningen. Hendes øjne vandrede 

fra Mikkels nu rødblussende ansigt og ned til papiret på 

bordet.

 “Hvad laver du?”

 Lynhurtigt åbnede Mikkel sin matematikbog. Han 

lagde brevet ind i bogen, smækkede den sammen og 

proppede den ned i sin rygsæk.

 “Ikke noget. B-bare lektier …” stammede han.

 “Lektier?” spurgte moren med et drillende smil. 

“Matematik om røde hjerter?”

 “Du kan sgu da bare lære at banke på først!” snerrede 

Mikkel.

 Moren grinede blot. 

 “Det lignede et kærestebrev.” Nu fnes hun.

 “Hva’ fanden vil du?” sagde Mikkel.

 “Jeg kom bare for at sige, at vi skal spise.”

 Da Mikkel trådte ind i køkkenet, blev han mødt af 

morens velkendte advarselsråb:

 “Pas på, lemmen er åben!”

 Nu kom farens hoved til syne i det firkantede hul i 

køkkengulvet. Han havde en flaske rødvin i hånden.
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sommerferie. Og det havde Mikkel gjort hver sommer, 

så længe tilbage han kunne huske. Men hvem gad bo der 

hele året? Og hvad var det med, at huset var hjemsøgt? 

Mikkel stirrede undrende på sin far.

 “Er farfar blevet et spøgelse?”

 “Nej, nej … Ejendomsmægleren siger, at der er 

kommet nisser i huset!”

 “Nisser!” Moren grinede højt.

 “Ja … eller alfer. Alfer, nisser, små, grønne mænd! 

Og de skræmmer alle potentielle købere væk. De laver 

fis og ballade, bokser rundt i skabene, kravler nede under 

gulvbrædderne, gemmer sig bag gardinerne, tisser i 

potteplanterne! Og han siger også, at nisserne tænder op i 

brændeovnen for at holde varmen!”

 “Sikke et fjols,” sagde moren med himmelvendte øjne. 

“Det må jo være nogle børn eller sigøjnere, som er brudt 

ind i huset!”

 Både hun og Mikkel lo.

 “Ja, ja,” brummede faren, “I synes måske nok, at 

det er sjovt. Men nu bliver vi nødt til at skifte til en 

ejendomsmægler, der ikke er blevet fuldstændig skør. Og 

så går der endnu længere tid, før vi kan komme af med den 

gamle ruin. Det kommer til at koste os en formue.”

 Efter maden satte de sig alle tre ind i stuen og så en 

 Mikkel lod, som om han havde så meget mad i 

munden, at det var umuligt at svare på hendes spørgsmål. 

Suk. På Mikkels hemmelige planet, hvor der var fedt at 

bo, fandtes der heller ikke mødre …

 Heldigvis kom faren ham til undsætning. For pludselig 

brummede han:

 “Ejendomsmægleren ringede i dag. Nu siger han, at 

huset er hjemsøgt!”

 Moren tabte tråden fuldstændig. Hun stirrede på faren 

og ventede på fortsættelsen. Men der kom ikke nogen. 

Faren sagde ikke mere, men fortsatte bare med at skovle 

lasagne indenbords, som om han blev betalt for det.

 “Hvad fabler du om? Hvad er hjemsøgt?” spurgte 

moren til sidst.

 “Huset! Fars hus, selvfølgelig!”

 “Åh nej, ikke mere om det hus lige nu,” sagde moren. 

”Slap nu af og spis, vi skal nok få gården solgt.”

Men det var Mikkel nu ikke så sikker på. Frode, hans 

farfar, var død for et halvt år siden. De havde arvet hans 

gamle gård. Den var sådan set hyggelig nok. Langt ude 

på landet og tæt på Limfjorden Et perfekt sted at holde 
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fi lm. Moren havde glemt alt om skole og lektier. Og det 

var Mikkel godt tilfreds med. Men bagefter ærgrede han 

sig. Hvis blot han havde lavet sin matematik den aften, 

ville han have opdaget brevet. Brevet, som var gemt i 

bogen, som lå i rygsækken. Rygsækken, som skulle med 

i skole næste dag. På skolen, hvor det var umuligt at holde 

et hemmeligt brev hemmeligt.

Totalt til grin

Mandag morgen. Først var Mikkel ikke sikker på, om 

han var rigtig vågen. For dagen startede nærmest som 

en drøm. Han smækkede hoveddøren bag sig, gik ned 

ad havestien og ud på fortovet. Og der var hun!

 Freja.

 Hun ventede lidt længere nede ad gaden. Der var ingen 

tvivl. Det var virkelig hende. Hendes sorte hår svævede 

over den hvide dynejakke. Hun stod og stampede lidt i 

jorden. Frøs sikkert.

 Det var begyndt at sne. Og samtidig var det tåget. Der 

var helt stille på vejen. I det øjeblik fandtes kun Mikkel 

og Freja. Ligesom på Mikkels hemmelige planet.

 Magisk.

 Mikkel stod som lammet. Hans hjerte hamrede. Hvis 

han skulle i skole, var han nødt til at gå forbi hende. Men 

han kunne ikke …
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ikke, for et sted i baghovedet blev et spørgsmål ved med at 

trænge sig på: Hvad lavede Freja her på hans vej så tidligt 

om morgenen? Medmindre …

 “Ja, jeg venter bare på Simon,” sagde Freja og smilede.

 Selvfølgelig.

 Det var jo ikke bare Mikkels vej. Det var også Simons. 

Simon, som boede inde i det enormt store, grimme, gule 

hus, som Freja stod foran. Rygtet talte sandt! Simon og 

Freja var kærester.

 Mikkel følte et pludselig stik af kvalme. Morgenen føltes 

pludselig ikke som en drøm længere. Mere som et mareridt. 

Og nu lød der skridt bag dem. Freja lyste op i et smil.

 “Hej, Simon!”

 “Hej, Frejamus!”

 Frejamus … Øv, ækelt.

 Freja vendte sig mod Mikkel.

 “Jeg har lovet at følges med Simon. Men vi kan da 

følges ad alle tre.”

 Simon sendte Mikkel et dræberblik.

 “Nej tak,” sagde Mikkel og rømmede sig. “Jeg må 

videre.”

 Mikkel gik forbi dem. Han satte farten op. Bag ham 

kunne han høre Simon hviske noget, som fik Freja til at 

grine.

 Nu vendte Freja sig om. Hun så ham. Hun vinkede!

 Mikkel gjorde ingenting.

 Freja vinkede igen. Denne gang mere overdrevent. 

Pjattet.

 En stemme inde i Mikkels hoved skreg:

 Løft armen! Vink!

 Det gjorde han.

 Gå! Gå hen til hende.

 Mikkel begyndte at gå.

 “Hva’ så, Mikkel?” sagde Freja og smilede til ham.

 Hvad svarer man til det?

 Et snefnug landede på Freja kind. 

Mikkel stirrede, mens snekrystallen 

langsomt smeltede og blev til en 

lille dråbe vand på hendes perfekte 

hud.

 “Er du vågen, Mikkel?”

 “Hvad? Øh … ja! Jeg … øh … 

skal i skole.”

 Åndssvagt sagt.

 Mikkel prøvede at tænke. 

Prøvede at finde på noget 

andet at sige. Noget bedre. 

Noget sjovt. Men det kunne han 
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 “Ja … det gjorde vi,” indrømmede Viktor og fnes.

 “Og I snakker garanteret om i lørdags!”

 Med ét blev Viktor blussende rød i hovedet.

 “Hva’ skete der i lørdags?” spurgte en af pigerne.

 Nu var hele flokken for alvor blevet interesseret. De 

stirrede forventningsfuldt på Simon.

 Simon fortsatte. Han talte så højt, at hele klassen kunne 

høre det.

 “Jeg så Viktor kysse på Stankelbenet i lørdags!”

 Flere af de andre grinede. Enkelte råbt “klamt” og 

“ulækkert!”

Henne i skolen. Mikkels sidemakker, Viktor, sad allerede 

ved bordet og ventede. Han blev straks meget ophidset, 

da han fik øje på Mikkel. Han hev fat i hans jakke og 

hvæsede med læspende stemme:

 “Du tror, det er løgn! Det var helt vildt, mand! Jeg 

var til fest i håndboldklubben. Så mødte jeg en pige fra 

syvende. Og så snavede vi!”

 Da Viktor sagde snavede, føg det med spyt. Lige ind i 

øret på Mikkel. Før Mikkel kunne nå at tørre spyttet væk, 

fortsatte Viktor:

 “Og måske skal jeg snart i biografen med hende. Og  

så skal vi sna…”

 Længere kom Viktor ikke. Pludselig skar en hånlig 

stemme gennem lokalet:

 “Hvad står de to tabere og plaprer om?”

 Det var Simon. Han stod sammen med en flok af 

pigerne. Viktor kiggede skræmt tilbage på ham.

 “Ikke noget …” sagde Viktor.

 “Jeg tror, I snakker om piger.”

 Simon havde et glimt af ulmende ondskab i øjet. 

Mikkel vidste, at der var problemer i luften.
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 Det var kærestebrevet. Det hemmelige kærestebrev  

til Freja. Mikkel følte sig pludselig iskold over det hele.

 Måske kunne han nå at redde situationen. Måske 

kunne han snige brevet ud af bogen og ned i rygsækken. 

Langsomt, meget langsomt, åbnede han bogen på klem. 

Forsigtigt greb han fat om papiret …

 Så stoppede han! For gennem skramlen med stole og 

raslen med tasker hørte Mikkel pludselig Jens sige:

 “Og Simon, du er vist tilovers … Hop med i Mikkels 

gruppe. Så er I to drenge og to piger.”

 Lynhurtigt smækkede Mikkel bogen sammen igen.

 Simon kom over til dem og satte sig ned. Han smilede 

til pigerne.

 “Nå, skal vi komme i gang?”

 “Ja, jeg har lavet opgaven,” sagde Emma, klassens 

stræber.

 “Det har jeg også,” sagde Freja.

 “Ja, jeg så tilfældigvis fodbold i går …” Simon holdt  

en lille pause. “Meeen … jeg lavede faktisk opgaven 

allerede i lørdags!”

 Pigerne grinede til Simon.

 Æv … Ækelt, ækelt, ækelt!

 Nu vendte Simon sig mod Mikkel.

 “Og hvad med dig, Mikkel. Har du lavet opgaven?”

 Viktor stirrede ned i bordet.

 Skulle Mikkel sige noget? Nej, han orkede det ikke.

 “Var det med tåånge og det hele?” vrængede Simon. 

Men i det samme kom matematiklæreren Jens ind i klasse-

lokalet. Han klappede i hænderne to gange og råbte:

 “Og ro på, tak! Røven i stolen, bøgerne frem!”

 “Vi skal have alle detaljerne senere, Viktor,” hviskede 

Simon, før han satte sig.

Matematiktimen startede med en masse larm. Halvdelen af 

klassens drenge havde ikke lavet deres afleveringsopgave.

 “Godt, så en hel del af jer har ikke lavet lektier. Men 

opgaven skal altså afleveres i dag. Ellers overholder vi 

ikke pensum. Så nu går vi i grupper og laver opgaven 

færdig, okay? Gruppe 1 er … Emma, Mikkel og Freja.”

 Yes!

 Mikkel jublede indeni. Han hankede op i sin rygsæk og 

gik over til Emmas og Frejas bord. Smed matematikbogen 

ned på bordet.

 Så opdagede han det. Et løst stykke papir, som stak lidt 

ud fra siderne i matematikbogen.

 Fuck!
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 “Ikke ligefrem en tegning, nej. Et kærestebrev!” sagde 

Simon.

 Mikkels ansigt blev flammende varmt. Han følte en 

stærkt trang til at komme væk. Flyve op på sin planet. 

Eller måske bare løbe ud på toiletterne i gården og 

gemme sig de næste 700 år.

 Emma greb ud efter papiret. Hun lagde det på bordet,  

så Freja også kunne se det. Så læste hun højt:

 Du lyser som solen …

 Dine øjne er som stjerner …

 Her måtte Emma undertrykke et fnis. Simon hviskede:

 “Kæft, hvor er det sløjt!”

 “Selvfølgelig har han ikke det,” fnøs Emma lavmælt.

 “Jeg … øh …”

 Simon grinede. Hans øjne lyste af fryd.

 “Var det så ikke en idé at komme i gang?”

 Mikkel ledte efter noget at sige. Men han var helt tom  

i hjernen.

 “Det er meget en-kelt, Mik-kel.” sagde Simon helt 

langsomt, som om han talte til en retarderet. “Bare smæk 

bogen op, og gå i gang.”

 “Vi hjælper dig,” sagde Freja og smilede.

 Før Mikkel kunne nå at protestere, greb Simon fat i 

Mikkels matematikbog.

 “Giv mig den!” råbte Mikkel.

 Men det var for sent. Skaden var sket. Katastrofen 

var umulig at undgå. For nu åbnede Simon bogen. Og 

pludselig sad han med kærestebrevet i hånden.

 Simon gloede først forvirret på papiret med det store, 

røde hjerte og navnene MIKKEL OG FREJA skrevet 

med store, sorte og – sådan følte Mikkel det – skrigende 

bogstaver. Så smilede han grumt.

 “Hva’ har vi her?” sagde Simon og viftede med papiret 

foran Mikkels ansigt.

 “Er det en tegning?” Emma lænede sig frem og 

studerede brevet.
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Herbert Herman

Der lugtede dejligt af nybagte boller, da Mikkel kom 

hjem. Hans mor kom ham i møde i entreen. Hun havde 

fået tidligt fri. Nu skulle de to rigtig hygge sig med boller, 

tandsmør og kamillete. Men Mikkel smøg sig forbi hende.

 “Senere, mor!”

 Han fortsatte op ad trappen til sit værelse. Boller og 

te … som om! Det eneste, han var i humør til, var en god, 

gammel omgang Demon Blood Battle 3. Og det skulle 

være lige nu. På værelset smed han rygsækken fra sig 

og fyrede op for konsollen. Nu skulle der pløkkes nogle 

dæmoner. Mikkel købte ammo til sit maskingevær og 

farvede første bane rød af blod. Han havde høretelefoner 

på, og hans ører genlød af eksplosioner og skrig.

 Men det hjalp ikke. Ikke i dag.

 Han kunne ikke skubbe det fra sig. Dagens store 

ydmygelse kørte rundt i hovedet. Simon og hans spydige 

 Du er smukkere end månen. Og du er sød. Sød som 

jordbærgrød …

 “Nej, nej, nej,” stønnede Simon. “Hvor er det pinligt 

skrevet, mand!”

 “Jeg synes, det er poetisk,” sagde Emma og lo hånligt. 

“Hvad synes du, Freja?”

 Pludselig dukkede Jens op bag Simon som en stor, 

brummende bjørn.

 “Får I lavet noget, eller hva’?”

 Lynhurtigt greb Mikkel brevet og kastede det ned i 

rygsækken.

Resten af timen sad Mikkel med næsen begravet i 

matematikbogen og arbejdede sig gennem opgaverne. 

Han kiggede ikke op en eneste gang. På et tidspunkt, da 

Simon var vendt tilbage til sin egen plads, hviskede Freja:

 “Jeg synes, det var et okay brev …”

 Mikkel kunne ikke høre, om hun lavede sjov med ham 

eller ej. Det kunne han kun fi nde ud af ved at kigge op 

på hende. Se udtrykket i hendes ansigt. Og det turde han 

ikke.
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