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1.

Da Aladdin første gang så drengen med de korte bukser, 
sneede det. Himlen var dækket af tunge skyer, og det var 
koldt. Aladdin skulle hen og løbe på skøjter med sin ven-
inde Billie. Åen, der løb gennem Åhus, var frosset til, og 
den smalle stribe vand var blevet forvandlet til en blank 
skøjtebane. Aladdins far sagde, at han ikke kunne huske, 
hvornår det sidst var sket.
 “Jeg har snart boet her i Åhus i ti år, og ikke en eneste 
gang har jeg set vandet fryse til allerede i november,” sagde 
han.
 Aladdin hørte efter, samtidig med at han pakkede sin 
madpakke og en termokande med varm kakao i rygsæk-
ken.
 Mor og far var flyttet fra Tyrkiet til Sverige, da Aladdin 
var lille. Han kunne ikke huske noget som helst fra den-
gang. Hvis nogen spurgte ham, hvor han kom fra, sagde 
han altid Åhus.
 Den dag han så drengen med de korte bukser, havde han 
travlt. Han vidste, at han var sent på den, og han ville ikke 
have, at Billie skulle vente.
 Men for tiden kunne man ikke sige, at det var Aladdins 
skyld, at han var sent på den. Det var hans forældres. Det 
havde været deres ide, at de skulle sælge deres hus og flytte 
ind i det gamle vandtårn, hvor deres restaurant, Tyrken i 
tårnet, lå. 
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 “Skal vi bo i vandtårnet?” havde Aladdin sagt. “Nej, 
helt ærligt! Det kan man da ikke.”
 “Hvorfor ikke?” spurgte Aladdins mor. “Vi ejer jo hele 
tårnet, men vi bruger kun den øverste og den nederste etage 
til restauranten. De andre etager står tomme.”
 Og så blev det sådan. De var flyttet ind for nogle uger 
siden. Aladdin måtte gå op ad en hel masse trapper for at 
komme op til sit værelse. Det var derfor, han tit kom for 
sent, når han skulle mødes med sine venner. Mor drillede 
og sagde, at han bare var heldig, for nu fik han stærke ben. 
Men Aladdin syntes ikke, det var særlig morsomt. Han 
vidste jo godt, hvorfor de rent faktisk var flyttet.
 Restauranten var begyndt at gå dårligt. De tjente ikke 
lige så mange penge som før. Derfor havde de først solgt 
huset og bagefter husbåden, som de plejede at bo på om 
sommeren. 
 “Nogle gange har man mange penge, og nogle gange 
har man ikke,” sagde Aladdins far. “Mere mærkeligt er det 
ikke.”
 Men Aladdin kunne se, at han var bekymret, og det føl-
tes ikke godt. Overhovedet ikke.
 “Vær nu forsigtige, når I løber på skøjter,” sagde mor, 
da han var færdig med at pakke. “Husk, at åen kun er 
frossen længst oppe og ikke længere nede, hvor bådene 
ligger.”
 “Ja, ja,” sagde Aladdin. Han havde travlt med at komme 
af sted.
 Mor stoppede ham.
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 “Kom nu ikke for sent til aftensmaden. Far og jeg vil 
gerne tale med dig om noget.”
 Hun så alvorlig ud. Aladdin rynkede panden.
 “Er der sket noget?”
 “Vi taler om det senere. Hav en god dag med Billie.”
 Så vendte hun sig om og gik tilbage til restauranten. 
Tøvende begyndte Aladdin at gå ned ad trappen. Hvad var 
det, hans forældre ville tale om?

Det var lige, idet han gik ud ad hoveddøren, at han så dren-
gen. Han stod lidt væk og kiggede på Aladdin. Aladdin 
blev så overrasket, at han nær havde tabt rygsækken, som 
han holdt i favnen.
 “Hej,” sagde han automatisk og gik hen mod vejen.
 Drengen stod ved siden af restaurantens skilt, som far 
havde sat op. Der var noget mærkeligt ved ham. Selvom det 
var koldt, havde han kun korte bukser og en striktrøje på. 
Bukserne var lavet af tykt stof, der så ud til at kradse. På 
fødderne havde han knæstrømper og støvler. Sorte støvler i 
revnet læder. Trøjen var sort og hvidstribet. 
 Drengen reagerede ikke på Aladdins hilsen. Han stod 
bare i sneen og kiggede. Aladdin tøvede. Han burde måske 
stoppe op. Drengen havde måske brug for hjælp.
 “Er du faret vild?” spurgte Aladdin.
 Han følte sig dum. Hvorfor skulle drengen være faret 
vild? Han så ud til at være cirka 12 år gammel, samme 
alder som Aladdin. Så stillede man sig da ikke bare op og 
gloede, hvis man var faret vild.
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 Drengen svarede stadig ikke. I stedet fjernede han blik-
ket fra Aladdin og begyndte at gå hen mod tårnet. Måske 
sad hans forældre inde i restauranten?
 Men drengen med de korte bukser gik ikke ind gennem 
døren. Han forsvandt rundt om tårnet. Aladdin kiggede på 
uret. Han havde egentlig ikke tid til at tænke nærmere over 
det med drengen, for han var allerede sent på den. Men 
nysgerrigheden var for stor – Aladdin måtte bare se, hvor 
han var gået hen.
 Hurtigt tog han rygsækken på ryggen og gik rundt om 
tårnet. Men han gik ikke mange meter, før han stoppede. 
Drengen var ikke til at se nogen steder.
 “Hallo?” sagde Aladdin.
 Ingen svarede.
 Mærkeligt.
 Han så sig ubeslutsomt omkring. Drengen var som for-
svundet i den blå luft.
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2.

“Hvordan forsvandt?” spurgte Billie.
 Hun og Aladdin sad på broen ved åen og snørede deres 
skøjter. 
 “Han forsvandt bare,” gentog Aladdin. “Gik rundt om 
tårnet og så – puf. Ingenting! Han var bare væk.”
 Aladdin havde måttet løbet hele vejen ned til åen for 
ikke at komme for sent.
 “Mærkeligt,” sagde Billie. “Frøs han ikke om de bare 
ben?”
 “Det ved jeg ikke,” sagde Aladdin. “Det virkede ikke 
sådan. Og han havde jo strømper på helt op til knæene, så 
bare ben havde han egentlig ikke.”
 “Knæstrømper til drenge,” fnisede Billie.
 Hun bandt en sidste knude på skøjternes snørebånd og 
rejste sig op. Der var allerede mange mennesker på isen. 
Hun bøjede sig ned og tog noget op af den plasticpose, hun 
havde haft med.
 En redningsvest.
 Aladdin var ved at dø af grin.
 “Skal du have den på?”
 “Det er jeg nødt til,” sagde Billie. “Ellers bliver mor helt 
vildt sur. Hun sagde, at jeg ikke måtte gå ud på isen uden 
redningsvest.”
 Billie blev stor som en elefant, da hun tog vesten uden 
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på sin tykke vinterfrakke. Huen blev trykket helt ned i pan-
den på hende, da hun tog hjelmen på.
 Hun sukkede ulykkeligt, og Aladdin grinede.
 “Så kører vi,” sagde han og rejste sig på vaklende ben.
 “Mor sagde, at vi kun måtte løbe der, hvor vi er helt 
sikre på, at isen er tyk,” sagde Billie.
 “Det sagde min mor også,” sagde Aladdin.
 “Og så må vi heller ikke være ved flygtningebåden,” 
sagde Billie.
 Flygtningebåden var en stor fiskerbåd, der lå i havnen. 
En morgen var den der bare, fuld af mennesker fra et andet 
land. Der var nogle aviser, som begyndte at kalde den flygt-
ningebåden. Man vidste ikke rigtig, hvad der skulle blive af 
selve båden og dem, der boede på den. Aladdin vidste ikke 
engang, hvor de var kommet fra. Men han vidste, hvorfor 
de ikke forlod båden. Fordi de ville blive i Sverige. Og 
fordi de ikke ville havne i en flygtningelejr. Måske havde 
de ganske enkelt tænkt sig at sejle videre i båden, hvis de 
blev tvunget til at forlade Åhus.
 Havnen i Åhus var lang og smal. Først ud mod åbningen 
til havet, blev den bredere. Selvom det lige var blevet vinter, 
længtes Aladdin allerede efter sommeren. Så var isbåden i 
havnen åben, og der var masser af mennesker i byen. Om 
vinteren blev Åhus så stille og mørk.
 Hverken Billie eller Aladdin var særlig gode til at løbe 
på skøjter, men det var sjovt alligevel. De var netop løbet 
forbi en af restauranterne på havnen, da to store drenge 
kom skøjtende i alt for høj fart. Aladdin nåede ikke at op-
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fatte, hvad der skete, men pludselig mærkede han, at nogen 
skubbede til ham, så han mistede balancen. Isen var hård 
og kold, da han faldt og landede på maven.
 “Se jer for!” råbte Billie vredt, men drengene grinede 
bare og drønede videre. 
 “Idioter,” mumlede Aladdin og rejste sig op. 
 Det gjorde ondt i knæet, når han strakte benet ud. 
 “Slog du dig?” spurgte Billie uroligt.
 “Åh, det er okay,” sagde Aladdin og børstede sneen af sit 
tøj.
 Og så var det, at han fik øje på drengen med de korte 
bukser igen. På en høj bag ved restauranten lå ruinen af en 
gammel borg. Drengen stod oppe på borgens høje mur og 
spejdede ud over isen.
 “Der!” sagde Aladdin. “Kan du se ham? Drengen oppe 
på muren.”
 Billie kiggede.
 “Hvor?” spurgte hun. “Jeg kan ikke se nogen dreng.”
 “Er du blind, eller hvad?” spurgte Aladdin irriteret og så 
på hende. “Han står jo på borgen.”
 Han pegede igen. Det dampede fra hans mund, når han 
åndede.
 Han stod helt stille på isen og lod armen synke.
 Drengen var forsvundet. Igen.

bog2828_Sølvdrengen.indd   11 21/01/14   08.11


