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K a p i t e l  1

EN KRAGE VENDER HJEM

Jano vågnede med et sæt. Han lå sammensunken på den 
hårde klippegrund, omgivet af dryppende bregner. Og 
det, der havde vækket ham, var en stemme  – en kold  
og arrogant stemme, som han kun kendte alt for godt. 
Han lå stille og lyttede, helt forstenet.

”Du vil tabe,” sagde stemmen. ”Jeg ved, du har sendt 
dine Vogtere af sted for at finde Skallerne før mig. Men 
troede du virkelig, at fem skolepiger kunne stoppe mig? 
Det vil ikke lykkes for dem. Det bliver en let sejr for  
mig, og så vil jeg for alvor forandre dette ufuldkomne 
univers. Og du vil holde op med at eksistere.”

Jano blev klar over, at det ikke var ham, stemmen talte 
til, og det brød den sære lammelse, der havde holdt ham 
fast. Han sprang op og fumlede efter sin stav.

”Forsvind!” råbte han. ”Hold dig fra ham, din lede 
djævel!”
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Der var ikke nogen at se – kun søen, den lille ø og 
tågerne, og så Oraklet, der sad lige så ubevægelig, som 
han havde gjort det gennem hele Janos lange vågetid. 
Kun én ting var anderledes: På fuglepinden ved siden af 
læsepulten sad der nu en stor krage og betragtede Jano 
med øjne som sorte perler.

En kølig latter trængte gennem tågerne som en 
hvislen, men Jano kunne ikke se, præcis hvilken tågeklat 
den kom fra.

”Engang var du mere høflig, Jano,” sagde stemmen. 
”Engang kaldte du mig ’Mester Gorgon’ og bragte mig 
så venligt alle de små ting, jeg bad om. Den tro tjener, 
den tro fangevogter, som skaffede mig penne og papir 
af sin hjertens godhed. Og aldrig nogensinde opdagede, 
at hver eneste side, du kom med, bragte mig et skridt 
nærmere mit mål: Min egen flugt og hævnen over den, 
som spærrede mig inde.”

Jano svang staven i en hvislende bue, men slaget 
spredte tågerne uden at ramme noget. Kragen baskede 
med sine sorte vinger og faldt så til ro igen på pinden med  
et fornærmet skræp.

”Lad mig se dig!” råbte Jano. ”Hvis der overhovedet 
er menneske i dig endnu, så lad mig se dig, og jeg vil 
kæmpe mod dig mand til mand, lige nu og her!”

”Og hvad skulle det nytte, min kære Jano? Tror du 
virkelig, du kan gøre kål på mig med en kæp? Du er nu 
morsom.”

Det gik op for Jano, at det ikke længere var ham, 

kragen så på. I stedet stirrede den fast på et bestemt 
punkt lidt til højre for Oraklet.

Kragen ved det, tænkte han. Kragen ved, hvor dens 
herre er.

Han var på nippet til at hæve staven for at slå igen, 
men kom så på bedre tanker. Gorgon havde ret. Staven 
var ikke megen nytte til mod et Tids-Spøgelse. Det havde 
krævet stærk magi at holde Gorgon indespærret her, og 
magi var også det eneste, der kunne stoppe ham nu.

”Jeg kom blot for at sige en enkelt ting. Jeg ved, hvem 
Vogterne er. Jeg ved, hvor de kommer fra. Og jeg drager 
af sted for at besejre dem – nu.”

Jano hørte dårligt nok efter. Hans hjerne arbejdede som 
rasende. Han havde ikke selv særlig stærke magiske evner, 
men hvis han kunne vække de kræfter, der allerede fandtes 
her, i klippegrunden, i tågerne, i søens vand … den magi, 
som engang havde holdt Gorgon fanget her igennem en 
tidsalder eller mere. Men hvordan? Han tog et forsigtigt 
skridt nærmere mod den plet, kragen stirrede på.

”Det vover du ikke,” sagde han, mest for at distrahere 
Gorgon, så han ikke opdagede, hvad Jano var ude på. ”De 
har elementernes kraft: Ild og Vand, Jord og Luft, og ren, 
stærk Energi.” Der måtte være noget, der kunne vække 
magien. Engang havde dens eneste formål været at holde 
Gorgon fanget og harmløs. Nu var det, som om den ikke 
engang kunne se ham. Men hvis man kunne åbne dens 
øjne igen … Han tog endnu et forsigtigt skridt. Og så 
faldt hans blik på noget.
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Bogen. Tidens historie, af Mester Gorgon Jade.
Nu lå den på jorden foran Oraklet, men engang havde 

den været det redskab, der tillod Gorgon at flygte. Kunne 
den også blive det våben, der fangede ham igen?

”Et tåbeligt håb,” lød Gorgons stemme. Og et øjeblik 
troede Jano næsten, at Tids-Spøgelset havde svaret ham 
på hans tavse spørgsmål. Men det var selvfølgelig stadig 
Kandrakars Vogtere, som Gorgon talte om. ”Sammen 
er de måske stærke, Jano, det indrømmer jeg, men jeg 
behøver bare adskille dem. Tænk over det. Tænk på, hvor 
let det vil være for en sand tidsmester.”

Kragen rettede på vingerne og skræppede, som om den 
var enig. Men Jano hørte ikke efter. Nu, tænkte han. Nu!

Han sprang frem og svang staven – ikke mod Tids-
Spøgelset, han ikke kunne se, men mod bogen på 
jorden foran Oraklet. Han vippede den op i luften og så  
den sejle af sted i en bue, med blafrende sider, indtil den 
dumpede ned i søens stille vand. Det gav dårligt nok et 
plask, næsten bare en slags suk. Men han mærkede med  
det samme, hvordan magien vågnede, hvordan den  
med ét blev opmærksom på bogens frygtelige kræfter. 
Stærke magiske bånd rørte på sig – han kunne føle det 
lige så tydeligt. Og det kunne Gorgon åbenbart også.

”Tåbe!”
Noget ramte Jano i brystet, noget, der føltes som et 

hammerslag og alligevel ikke havde nogen fast form.
”Tiden tage dig!”
Slaget havde standset hans hjerte. Nej, ikke standset 

det, ikke helt. Der var blot en evighed mellem hvert 
pulsslag. Kragen sprang forbi ham, med en hastighed, 
som ingen fugl burde kunne opnå. Et enkelt øjeblik 
så han Gorgon helt klart, klarere, end han nogensinde 
havde set ham i alle hans lange fængselsår. Hans læber 
bevægede sig, men så hurtigt, at Jano ikke kunne opfatte, 
hvad han sagde. Og så var Tids-Spøgelset væk. Magien 
havde ikke bundet ham, tænkte Jano trist. Skræmt ham 
væk, måske, men den fælde, Jano havde forsøgt at udløse, 
havde ikke fanget ham. Og som svar havde Gorgon ramt 
ham med … noget. Med Tid, lod det til. Han eksisterede 
ikke længere i samme tid som resten af verden. Tågerne 
bølgede ikke længere langsomt og adstadigt, de piskede af 
sted, som var de stormskyer. Og bregnerne … bregnerne 
voksede for øjnene af ham, blad for blad. Alting for af 
sted med rasende fart – eller også var det Jano, der var 
blevet meget langsom, så langsom, at på den tid, det 
tog ham at nå hen til Oraklet, så han en spore falde til 
jorden, spire og blive til en ny, lille bregne.

Han stirrede på Oraklet, mens flere bregner voksede 
op og visnede hen igen. Hvis han havde håbet, at bogens 
forsvinden ville vække Oraklet, troede han fejl. Der var 
stadig ingen bevægelse, og ingen ord. Og Jano kunne se 
lige gennem ham. Det var ikke længere kun hans hænder, 
der var gennemsigtige. Det var hele hans ubevægelige 
krop.

Jeg har svigtet ham, tænkte Jano og følte det, som 
om hans langsomme hjerte var ved at standse helt. Jeg 
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har svigtet ham i et og alt. Og i hele den elendighed var 
der kun et lyspunkt, et eneste håb: Kandrakars Vogtere.

Han prøvede på ikke at tænke på Gorgons ord: Jeg 
behøver bare adskille dem. Tænk på, hvor let det vil være for 
en sand tidsmester.

K a p i t e l  2

EN GRUSOM SKÆBNE

Irma gabte. Så gabte hun igen.
”Hey,” sagde Hay Lin. ”Pas på, du ikke sluger et eller 

andet.”
Irma sendte hende et bredt smil. ”Fluerne er slet ikke 

vågnet endnu. De ligger hjemme i deres små fluesenge 
sammen med deres tredive tusind små fluesøstre og 
fluebrødre.”

”Ha, ha.”
De sad på trappen ved hovedindgangen til Sheffield 

Instituttet og ventede på, at de andre skulle dukke op. Og 
det ville være helt rart, tænkte Irma, hvis de ville dukke 
op snart. Trappens stentrin blev hårdere og hårdere for 
hvert minut, der gik. På den anden side skinnede solen rent 
faktisk, og hvert eneste græsstrå på plænen glitrede af dug.

”Alting ser så rent ud om morgenen,” sagde Hay Lin. 
”Det kan jeg godt lide.”
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”Jeg er ikke nogen mega-morgenfan selv,” mumlede 
Irma. ”Men jeg kan godt se, hvad du mener. Det ligner 
en af de dér tv-reklamer, hvor en rengøringsfe har strøet 
små stjerner ud over det hele.”

”Dér er Cornelia,” sagde Hay Lin og pegede. Den 
lyshårede jordheks var ved at tøjre sin cykel til hegnet. 
”Hej, Corny!”

De vinkede begge to. Cornelia vinkede igen.
”Er det ikke bare super vejr?” råbte hun. ”Det virker, 

som om det pludselig har bestemt sig for at blive sommer. 
Eller i hvert fald ordentligt forår.”

”Mmmh,” sukkede Hay Lin. ”Jeg elsker den årstid. 
Hey, måske kan vi få lov til at træne volley udendørs i 
dag. Hvilket minder mig om  – har du for resten ikke 
glemt din gymnastiktaske, Corny?”

Cornelia sendte Hay Lin et blik, som ligesom 
antydede, at det ikke var årets mest begavede bemærk- 
ning.

”Volleyball er om onsdagen,” sagde hun.
”Ja.”
”Hvad?”
”Det er onsdag i dag,” sagde Hay Lin.
”Vær nu ikke dum. Det er da tirsdag.”
”Onsdag.”
”Tirsdag.” Cornelia vendte sig mod Irma med 

selvsikker mine, som en, der bare ved, hun har ret. 
”Frøken Lair, vil De være så venlig at forklare Frøken 
Lin, hvilken ugedag det er?”

Heh, heh, tænkte Irma, og hendes grin bredte sig fra 
øre til øre.

”Onsdag,” sagde hun. ”Beklager, Frøken Altid-Ret.”
”Det er da løgn!”
Irmas smil falmede brat, da hun kom i tanke om noget 

langt mindre behageligt.
”Gid det var,” sagde hun. ”For så kunne jeg leve endnu 

en dag i lykkelig uvidenhed om mine prøvekarakterer.”
Hay Lin udstødte en jamrende lyd. ”Åh nej, du har 

ret. Det er i dag, resultaterne kommer op.”
Men Cornelia hørte åbenbart ikke efter.
”Jeg ville have svoret på  … Nu har jeg pakket 

tasken til den forkerte dag! Jeg bliver nødt til at låne 
Wills biologibog. Pokkers.” Så så hun pludselig helt 
eftertænksom ud. ”Sådan noget gør jeg bare ikke. Der 
er noget galt. Det her er ikke naturligt!”

”Åh ja, selvfølgelig,” sagde Irma. ”Hvis Cornelia 
Hale har lavet en fejl, så må der bare være sket en 
naturkatastrofe.”

”Jeg mener det! Hvad nu hvis der er ved at ske noget 
med vores tidssans? Hvad hvis vi er ved at tage skade af 
alt det tidsrejseri, sådan som Oraklet sagde?”

”Helt ærligt, Cornelia. Det er altså den slags fejl, folk 
laver.”

”Ikke mig.”
”Hvafforen fejl?” lød en søvnig stemme.
Overrasket vendte Irma sig om. Det lød præcis 

som …
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Noget, der ved første øjekast lignede en glemt frakke 
på en bænk, satte sig nu op og strakte sig og blev i stedet 
til en velkendt rødhåret skikkelse.

”Will! Hvad laver du her? Du … du ser ud, som om 
du har sovet på den bænk.”

”Jeg kom for tidligt. Kunne ikke komme ind. Jeg faldt 
vel i søvn, i hvert fald i nogle minutter.”

Hendes tænder klaprede – Irma kunne rent faktisk 
høre dem.

”Kom du for tidligt?” sagde Hay Lin vantro.
”Ved ikke lige, hvad der skete. Jeg må vel have sat 

vækkeuret forkert.”
”Kom du for tidligt?” gentog Irma. ”Will Vandom, 

for tidligt? Helt ærligt, det er godt nok unaturligt.”
”Der kan I se,” sagde Cornelia med triumferende 

mine. ”Der er altså noget galt. Se, der kommer Taranee. 
Skal vi gå ind og se karaktererne nu?”

Irma stønnede.
”Beklager, tøser,” sagde hun hæst. ”Men jeg tror, jeg 

er ved at blive syg. Jeg bliver bare siddende her lidt, og 
så bliver jeg nok nødt til at gå hjem i seng. Men gå I 
bare ind.”

Hun så Will og Cornelia udveksle et blik. Og så 
mærkede hun et fast greb i hver albue, som om de var 
ved at arrestere hende.

”Følg venligst godvilligt med, Frøken Lair.”
”Nej, hold nu op …”
”Tror du, de karakterer vil se mindre hæslige 

ud i morgen?” sagde Will. ”Jeg ved udmærket, hvor 
ubehageligt det vil være at se mine matematikkarakterer, 
og jeg er da ikke ved at stikke af. Kom nu!”

Lad mig nu bare være, tænkte Irma, jeg har det faktisk 
rigtig skidt! Men hun sagde det ikke højt. Hun vidste 
godt, at de havde ret, og at den anspændte fornemmelse 
i maven kun ville blive værre af at vente. Alligevel havde 
hun mest lyst til bare at løbe sin vej.

Taranee var nået hen til dem nu.
”Hvad er der galt med hende?” sagde hun og nikkede 

i retning af Irma.
”Karakterfobi,” sagde Will. ”En udbredt, men ikke 

særlig veldokumenteret lidelse.”
”Det skal nok gå,” sagde Taranee og smilede. Irma 

kunne ikke få øje på noget at smile ad.
”Det kan du sagtens sige,” mumlede hun. ”Det eneste, 

du behøver bekymre dig om, det er, om du har scoret 
Perfekt i karakter eller kun Næsten-Perfekt.”

Men Will og Cornelia havde tydeligvis ikke tænkt sig 
at lade hende stikke halen mellem benene. Nå ja, sagde 
hun til sig selv. Måske er det ikke så slemt. Der var da 
et par spørgsmål eller tre, som jeg godt kunne svare på. 
Tror jeg nok.

En mængde elever havde samlet sig ved opslagstavlen, 
og små udbrud af lettelse eller jamren kunne høres, hver 
gang en ny sluttede sig til flokken.

”Pas på,” sagde Will. ”Må vi lige have lov … vi har 
et svært tilfælde af karakterfobi her, og det er af vital 
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betydning for hendes helbredstilstand, at hun får sine 
resultater at se nu.”

Nogle af de andre elever grinede og lod dem komme 
forbi. Andre var alt for optagede af deres egne resultater 
til at ænse andres. Irma mærkede en bølge af kvalme 
brede sig fra maven og ud og klemte øjnene fast i. Hvis 
jeg ikke ser på dem, forsvinder de måske af sig selv, 
tænkte hun.

”Her står det jo,” sagde Cornelia. ”Åbn øjnene, Irma, 
og hold op med at være så pivet.”

Langsomt åbnede Irma øjnene. Hun kiggede på 
opslagstavlen. Så kiggede hun én gang til. Fuldstændig 
forstenet.

”Åh nej. Åh nej!”
”Det … tjah, det kunne vel være værre.” Hay Lin gav 

hende et enarmet knus.
”Jamen, se lige!”
”Fransk ser da ikke så galt ud,” sagde Will opmunt-

rende. ”Får du stadig lektiehjælp af Martin?”
”Tal ikke om det. I går kaldte han mig ma petite tartine 

au chocolat.”
Taranee grinede. ”’Min lille chokoladekage’? Jamen, 

Irma, dog – det betyder jo, han kan lide dig.”
Hun skar ansigt. ”Ja, okay, men – det ville altså være 

rarere, hvis det var en eller anden anden, der kunne lide 
mig. En, der var lidt mindre … altså, lidt mindre Martin-
agtig. Men okay, det går bedre i fransk. Men prøv så lige 
at se dér.”

”Historie.” Taranee lod øjnene glide hen over listen. 
”Hvor står du?”

Med en tung følelse af gru pegede Irma på listens 
absolutte bundlinje. ”Dér.”

”Irma. Hvis det her havde været en rigtig eksamen, 
så var du dumpet!”

”Jeg ved det godt.”
”Du bliver altså nødt til at gøre det bedre næste gang.”
”Jeg ved det godt.”
”Jeg mener, hvis ikke det går bedre næste gang, så 

ender det med, du dumper!”
”Jeg ved det godt. Hold så op med at fortælle mig en 

masse, jeg godt ved i forvejen.”
”Jamen, Irma, det her er alvorligt …”
”JEG VED DET GODT!! Jeg ville næsten ønske, 

Gorgon ville ændre en lillebitte smule på historien. Bare 
lige nok til, at den passede til det, jeg fik skrevet …”

Will kastede et hurtigt blik over skulderen.
”Scchh,” hviskede hun. ”Der er altså andre mennesker 

til stede. Og under alle omstændigheder … du ved godt, 
vi skal være forsigtige med at ønske.”

”Jeg sagde også næsten.”
”Jamen, alligevel …”
”Okay, okay. Men … det her er altså slemt.” Hun så 

på karakteren igen, men den så lige så hæslig ud ved 
andet og ved tredje blik. Åh, hvorfor havde en eller anden 
grusom skæbne også bestemt, at der skulle være eksamen 
og prøver og karakterer til?
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”Jeg tror, de blev opfundet, bare for at jeg skulle føle 
mig dum,” mumlede hun.

”Hvaffornogen?” sagde Taranee.
”Prøver. Jeg mener, normalt er jeg da ikke totalt 

ubegavet, men placér mig ved et eksamensbord, og jeg 
forvandler mig straks til det mest tungnemme væsen i 
verdenshistorien. Jeg kan ikke gøre for det!”

”Havde du læst?” spurgte Taranee skeptisk.
”Selvfølgelig.” Irma så ned på sine sko, men hun 

kunne alligevel mærke Taranees blik i nakken. ”Det 
meste. Eller lidt, i hvert fald. Okay, jeg kunne altså ikke 
finde min bog. Værsgo og skyd mig!”

”Det tror jeg, jeg vil overlade til hr. Collins,” sagde 
Taranee. ”Men næste gang, vil du så ikke godt i det 
mindste åbne bogen?”

Var der dog ikke ét eneste sted på denne skole, hvor folk 
ikke snakkede om karakterer og prøver? Irma havde mest 
lyst til at skrige. Normalt var der faktisk et par ting ved 
at gå i skole, som hun godt kunne lide – frikvartererne, 
for eksempel, og venner, man kunne snakke med, og 
ting, man kunne gøre sammen. Selv i timerne skete 
der indimellem noget godt. Når der rent faktisk var 
noget, hun kunne svare på. Eller når hun lærte et eller 
andet, som hun helt overraskende syntes var interessant. 
Eller når nogen sagde noget sjovt, og de alle sammen 

fik grineflip. Nu var alt pludselig så dødsens alvorligt. 
Selv hendes medhekse var blevet ramt af karaktersygen. 
Will havde klaret sig bedre i matematik, end hun havde 
troet, og hun og Taranee sad med hovederne stukket 
sammen ved kantinebordet over en eller anden ligning, 
som Will mente, hun blev nødt til at lære, hvis hun ville 
holde sin nye, næsten-anstændige karakter. Og som om 
det ikke var nok, havde Cornelia og Hay Lin travlt med 
at diskutere, hvor de gerne ville hen i erhvervspraktik i 
Karriere-Ugen, som snart ville være over dem.

”Far siger, jeg godt kan tage med ham i banken, men 
jeg tror ikke, det er dét, jeg har lyst til,” sagde Cornelia. 
”Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg gerne vil.”

”Det gør jeg,” sukkede Hay Lin. ”Altså, hvad jeg 
vil, selvfølgelig. Benson-Taynes Akademi for Kunst og 
Design. Og jeg tror også godt, de vil lade mig være med 
til et par timer og den slags. Men de stiller vildt høje 
krav, også til andre fag, så hvis jeg gerne vil ind for alvor, 
er det ikke nok, at jeg er god til at tegne.”

Jeg gider ikke høre på det her, tænkte Irma. Karriere 
mig her og karriere mig dér. Hvis ikke der snart sker et 
eller andet, bliver det eneste, jeg kan få i den retning, en 
karriere som en slags levende seværdighed: Denne Pige  
Er Officielt Den Dummeste Dumrian I Heatherfield. 
Måske kommer der turister og tager billeder af mig. Måske  
vil der blive trykt små brochurer med eksempler på nogle 
af de værste forkerte svar, jeg har afgivet, så folk kan slå 
sig på lårene af grin, når de ser mig.
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”Hey, Cook – godt gået i matematik,” sagde en pige 
fra Taranees klasse.

”Tak, men … der må nu være et eller andet, der er 
smuttet for mig i et af spørgsmålene,” sagde Taranee og 
rynkede panden. ”Jeg ved bare ikke hvaffor et.”

Irma rejste sig.
”Hvor skal du hen?” spurgte Will.
”Jeg skal bare have en sodavand,” sagde hun.
Men da hun stod ved automaten og skulle til at 

proppe mønten i, mærkede hun pludselig tårerne svie i 
øjenkrogen. Hun blinkede et par gange for at få dem væk 
igen. Hendes forældre ville ikke blive vildt begejstrede 
over hendes karakterer. Hun var ikke vildt begejstret over 
sine karakterer. Hun skulle have forberedt sig bedre, det 
vidste hun godt.

”Sig mig, skal du have en sodavand fra den maskine, 
eller er du ved at gifte dig med den? Vi andre er altså 
også tørstige, du.”

Hun vendte sig om. Det var selvfølgelig idioten Uriah. 
Som troede, han var sjov. Normalt ville hun have naglet 
ham til gulvet med en bemærkning, der var ti gange 
kvikkere og sjovere end noget, han kunne finde på. 
Normalt. Men lige nu følte hun sig omtrent så kvik 
som en encellet amøbe.

”Åhr, hold mund, Uriah,” var alt, hvad det blev til. Hun 
skubbede mønten i sprækken og trykkede på en knap, helt 
i blinde. Det rumlede og rumsterede inde i maskinen, og 
så spyttede den en skinnende, skriggrøn-og-neonorange 

dåse ud i hovedet på hende. Mango Marimba. Hun 
afskyede Mango Marimba. Det stads var så sødt, at ens 
tænder gjorde ondt hele vejen hen til tandlægen. Hun 
havde lyst til at skubbe dåsen ind i maskinen igen og 
forlange at få pengene tilbage, men hun havde allerede 
dummet sig tilstrækkeligt i dag.

”Irma? Vi går ud lidt, vejret er så skønt.”
Det var Will, der havde sneget sig ind på hende bagfra.
”Fint nok.” Men hendes fødder var som sømmet 

fast til gulvet. Hun ville ikke med ud. Hun ville hellere 
kravle ned i et lille, mørkt hul, eller endnu bedre, over 
i en anden dimension af universet, hvor ingen talte om 
prøver og karakterer, fordi der ikke eksisterede prøver 
og karakterer.

Will bemærkede, at hun bare blev stående.
”Kom nu! Vil du ikke med?”
”Lige om lidt.”
Men det var selvfølgelig ikke godt nok. Will lignede 

måske nok en ret almindelig rødhåret teenagepige med en 
afslappet tøjsmag, men i virkeligheden var hun hundrede 
og én procent raceren blodhund, når det handlede om 
at snuse sig frem til sine venners problemer.

”Er der noget galt?”
”Hvorfor skulle der være det?”
”Altså, for eksempel ser det ud, som om du lige har 

købt en dåse Mango Marimba. Der er bare ingen, der 
drikker det stads.”

”Og hvad så? Jeg trykkede forkert.”
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”Okay. Men hvorfor?”
Irma snurrede rundt og begyndte at marchere hurtigt 

hen ad gangen.
”Fordi jeg er dum, vil jeg tro,” sagde hun, og til hendes 

rædsel kunne man tydeligt høre en grådkvalt skælven i 
hendes stemme.

Hun øgede farten endnu mere. Men Will overhalede 
hende alligevel og greb fat i hendes albue.

”Hvad er der galt med dig?”
”Er det ikke åbenlyst? Alle og enhver kan se det, 

min totale og altovervældende dumhed er slået op på 
opslagstavlen, så alle og enhver kan få sig et godt grin.”

”Men … Irma, du vidste jo godt, du ikke havde læst. 
Du vidste godt, den karakter ikke ville holde.”

”Og så er det helt okay? Will, jeg er dum. At være dum 
føles ikke særlig rart. Så jeg vil godt have lov at være lidt 
ked af det, hvis det er okay med dig.”

”Men du er da ikke dum.”
”Fortæl du hr. Collins det.”
”Hør nu her, Irma, vi får alle sammen dårlige 

karakterer nu og da – ”
”Undtagen Taranee.”
”Ja, okay, undtagen Taranee. Og der er nogle fag, du 

er bedre til end andre, ligesom alle os andre – ”
”Undtagen Taranee.”
”Ja, ja, okay. Men du er ikke dum. Du er hurtig og sjov 

og kvik på din egen måde. Det ved du jo godt!”
”Gør jeg det?”

”Ja, du gør! Og vi kan ikke alle sammen være som 
Taranee. Jeg holder ufatteligt meget af hende, og jeg 
synes, det er vildt godt, hun er så klog, men prøv lige at 
forestille dig, hvordan det ville være, hvis alle var som 
hende.”

Irma så pludselig for sit indre blik et klasseværelse 
fuld af Taraneer, som alle sammen havde travlt med at 
give nøjagtig de samme helt rigtige svar på hvert eneste 
spørgsmål, læreren stillede. Hun grinede halvhjertet.

”En skræmmende tanke.”
”Lige netop. Så hvad siger du? Går du med ud og 

lægger an til en solskoldning sammen med os andre, 
eller vil du hellere blive her og drikke dig sukkersyg i 
Mango Marimba?”

”Er du gal? Jeg hader det stads.”
”Det ved jeg godt.”
Irma sukkede. ”Tjah. Jeg kan vel altid få mig et job på 

et af de dér tv-shows, hvor folk gør totalt halvhjernede 
ting bare for at få andre mennesker til at grine.”

”For sidste gang, du er ikke – ”
”Ikke dum, nej, det ved jeg godt. Undtagen når jeg 

rent faktisk er det.”
”Mmmh. Ligesom resten af menneskeheden. Så hold 

nu op med at være dum, og kom med ud.”
”Okay,” sagde Irma og følte sig bedre tilpas.


