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DENNE BOG ER TILEGNET MINE 

FORaeLDRE, WAYNE OG MARY ANN, 

OG MIN BEDSTEMOR, ARLENE, SOM 

KO/BTE MIN FO/RSTE YODA-FIGUR 

TIL MIG – SELVOM HUN SYNTES, 

DEN VAR TUDEGRIM.





 Det store spørgsmål er først og fremmest: 

Findes Origami-Yoda rigtigt?

 Selvfølgelig gør han det. Han er en rigtig 

fi ngerdukke, lavet af et rigtigt stykke papir.

 Nej, jeg mener: Findes han RIGTIGT? Er han 

levende? Ved han virkelig alt muligt? Kan han 

forudsige fremtiden? Mestrer han Kraften?

 Eller er han bare et fupnummer, der er så over-

bevisende, at alle på skolen er faldet for det?

 Det er MEGET vigtigt for mig at fi nde ud af 

det. For jeg skal beslutte mig for, om jeg vil 

følge hans råd eller ej, og hvis jeg vælger 

ORIGAMI-YODA 
OG DION
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forkert, er jeg fortabt! Nok om det lige nu 

– lad mig bare sige, at det handler om den her 

ret seje pige, der hedder Sara, og om hvorvidt 

det er smart af mig at risikere at gøre mig selv 

til grin over for hende eller ej.

 Origami-Yoda siger, at jeg bare skal gøre 

det, men hvis han tager fejl: … total ydmygelse!

 Det er derfor, jeg er nødt til at vide, om 

han er fup eller fakta. Jeg skal have et helt 

tydeligt svar. Videnskabeligt funderet. Og det 

er så grunden til, at jeg nu går rundt og spørger 

alle dem, der har fortalt deres historier til 

Origami-Yoda og fået gode råd af ham. Jeg samler 

alle historierne i denne sagsmappe, og hvem 

ved, måske bliver den en uundværlig brik i det 

store puslespil for fremtidens forskere, hvis 

de nogensinde beslutter sig for at forske i 

Origami-Yoda.

 For at holde et højt videnskabeligt niveau 

har jeg ladet min ven, Harvey, kommentere alle 

historierne. Han har nemlig aldrig nogensinde 

på nogen måde og under nogen omstændigheder 

troet på Origami-Yoda, og det gør han stadig 

ikke. Han siger tværtimod, at han er 100 procent 
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sikker på, at Origami-Yoda bare er en ”grøn 

papirstut”. Han er derfor yderst interesseret 

i at fi nde den logiske forklaring på alle de 

besynderlige ting, der er sket. 

 Jeg har også selv skrevet kommentarer til 

historierne, for det er trods alt mig, der har 

sat sig for at undersøge det her til bunds.

 Min anden ven, Kenny, har også tilbudt sin 

hjælp, så han fi k lov til at låne sagsmappen. I 

stedet for at tilføje den noget fornuftigt har 

han så bare lavet kruseduller på alle siderne! 

Lige da jeg så det, blev jeg rasende, men så 

lagde jeg mærke til, at nogle af krusedullerne 

faktisk ligner nogle af dem, jeg går i skole 

med, og så lod jeg alligevel være med at viske 

dem ud.

 Og det har jeg for øvrigt overhovedet heller 

ikke tid til. Jeg skal have undersøgt det her 

ordentligt og taget en beslutning. Er Origami-

Yoda et troværdigt fænomen eller ej?

Nå ja, der er også noget andet, jeg nær havde 

glemt: Dion.

 Dion er ham, der har Origami-Yoda på fi ngeren.
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 Og det mærkelige ved Origami-Yoda er, at han er 

så klog, selvom Dion er en total taber.

 Og når jeg siger det, så er det virkelig ikke 

ment som en fornærmelse. Det er bare sandheden. 

Alt går altid helt galt for Dion. Han bliver 

konstant chikaneret af de andre elever. Han piller 

konstant næse. Han leder konstant efter måder at 

”ødelægge det for alle os andre” på, som hans 

lærere udtrykker det.

 Bare han ville lytte til Origami-Yodas kloge 

ord, ligesom vi andre gør, så ville han slet ikke 

have alle de problemer.

 Men nej, han skal absolut kaste op midt i timen, 

fordi han har ædt 13 portioner dåseferskner til 

frokost, eller stjæle pigernes sko, eller gå i 

korte bukser og med strømperne trukket helt op 

over knæene.

 Han kan endda så nemt som ingenting forvandle 

oplagte vindersager til tabersager. Han er for 

eksempel den bedste på skolen til at lave origami. 

Først foldede han kraner og frøer og sådan noget, 

men så begyndte han at lave sine egne fi gurer. 

Origami-Yoda er ikke kun er perfekt papirudgave af 

Yoda, han er også designet af Dion og kun af Dion.
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 Dion er selvfølgelig ikke den første i verden, 

der har foldet en Origami-Yoda. Der er en 

masse ude på internettet. Men Dion downloadede 

ikke nogen instruktioner. Han skabte sin egen 

Origami-Yoda.

 Men ét er at folde en papirs-Yoda, noget 

andet er at bede folk om at snakke med den. 

Det er grunden til, at han er en taber. Man kan 

simpelthen ikke bare gå rundt i skolen med en 

papirs-Yoda på fi ngeren, der taler til folk.

 Det er jeg også sikker på, at selv Origami-

Yoda ville sige til ham. Hvis han altså hørte 

efter.

Nå, men her kommer i hvert fald den første 

historie, der tilfældigvis handler om en pige 

(ikke pigen), og den illustrerer meget godt, 

hvorfor det kan være klogt at høre efter, hvad 

Origami-Yoda har at sige.



Det var i april til den månedlige caféaften, og 

der var pyntet op til hygge og dans i skolens 

kantine.

 Alle kommer til de arrangementer. Jeg skal 

ikke kunne sige hvorfor. Jeg ved ikke engang, 

hvorfor jeg selv kommer. Jeg hader det. I lighed 

med alle andre, der også hader at danse og 

fl irte og fjolle rundt med repræsentanter for 

det modsatte køn i fuld offentlighed.

 I den ene ende af kantinen, står der en scene. 

Hvis man ikke gider danse, så kan man sætte sig 

på kanten af den og kigge.

ORIGAMI-YODA OG 
SKOLEFESTEN

SKREVET AF TOMMY
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 Nogle kan lide at danse. Andre kan lide at 

cirkulere. Vi kan lide at sidde på kanten af 

scenen.

 ”Vi” er som regel mig og mine bedste venner, 

Kenny og Harvey. Harvey er den høje fyr, der 

sidder og griner fjoget. Kenny er ham, der tror, 

han ser lidt cool ud, hvis han nikker med hovedet 

i takt med musikken. Jeg er ham den lille, hvis 

hår er helt umuligt at sætte i nogen form for 

fornuftig frisure.

 Og så er der Lance, Mike og Tom. De sidder 

på scenen, fordi der ikke er nogen, der gider 

snakke med dem. Og hvorfor gider de ikke det? 

Det gider de ikke, fordi Lance er sær, fordi 

Mike græder hele tiden, og fordi Tom er den 

berygtede ostereje. De er skolens udstødte. Jeg 

ved ikke, hvorfor de kommer til de her fester, 

for deres chance for nogensinde at komme til at 

danse med en pige er mindre end min.

 Der sidder også et par piger: Cassie og 

Caroline. Jeg ved heller ikke, hvorfor de sidder 

på scenen. Måske er de bare generte eller sådan 

noget. Jeg tror ikke engang, de tør tale med 

hinanden. 
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Yeeha! På med støvler og hat og kom til

COWBOY-
CAFÉ

PÅ 
CAFÉ

PÅ 
CAFÉ

SKOLEN

Op på din hest! 
for nu er der fest,

i det skøre, vilde vest!!!

Kantinen: diskotek. Idrætssalen: minibasketballturnering.
Fredag den 6. april. Entré: 20 kroner eller en dåse majs. Betal i døren.Fredag den 6. april. Entré: 20 kroner eller en dåse majs. Betal i døren.
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Og så er der Dion. Man kan selvfølgelig sige, 

at vi allerede ligner en fl ok nørder, som vi 

sidder dér på scenekanten, men på en eller 

anden måde gør Dions tilstedeværelse det bare 

endnu værre. Ved den forrige fest besluttede han 

sig pludselig for, at han kunne danse, og han 

begyndte at hoppe omkring og lave nogle meget 

underlige bevægelser.

 Og det blev værre: Han brasede ind i en af de 

populære piger, Jennifer, der havde et papkrus 

med sodavand i hånden, som hun så spildte ud 

over sig selv.

 Og det blev endnu værre: ”Jeg skal nok tørre 

det op,” sagde Dion og lagde sig på gulvet på 

maven og væltede rundt i sodavandspytten. Så 

rejste han sig igen med en gigastor våd plet på 

sin T-shirt og dansede videre.

 Og tro det eller ej, men det blev ENDNU værre 

end det, for nu sagde han så til Jennifer: ”Har 

De lyst til at danse, skønne frøken?” Og da hun 

havde afl everet sit ”Aldrig i livet!” gik han 

tilbage til os andre. Mens alle kiggede på ham!

 ”Tak, fordi du lige har ydmyget os alle sammen,” 

sagde Harvey. ”Hvordan kunne du overhovedet fi nde 
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på at spørge? Hvorfor kan du ikke bare i det 

mindste prøve at være lidt cool?”

 ”Og hvordan gør man det? Ved at stå her og lave 

ingenting, ligesom jer?” spurgte Dion. ”Okay.”

 Så frøs han på stedet og blev stående uden at 

røre sig resten af aftenen. Han stod der stadig, 

da jeg gik.

 Det var, så vidt jeg ved, også den eneste 

gang, en af os fra scenen nogensinde bød en pige 

op til dans. Det er ikke, fordi vi ikke gerne 

vil. Faktisk sidder vi det meste af tiden og 

taler om, at vi burde gøre det og håber, at der 

en dag bare kommer en pige op til os og byder 

os op i stedet. (Engang havde jeg næsten fået 

overtalt Kenny til at spørge Rhondella, men hans 

mor kom og hentede ham, lige inden han skulle 

til det).

 Men nu prøvede Kenny og Harvey at få mig til 

at spørge Hannah, der som regel hang ud et sted 

midt mellem scenen og chips-bordet.

 ”Hun står jo bare der helt alene,” sagde 

Kenny.

 ”Ja, og jeg er ret sikker på, at hun godt kan 

lide dig,” sagde Harvey.
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 Jeg burde have vidst bedre end at stole på 

Harvey, men jeg følte mig lidt fristet. Altså, 

Hannah er ikke den af pigerne, jeg bedst kan 

lide, det er Sara, men hende tør jeg 100 procent 

ikke byde op til dans.

 Men Hannah har altid været sød og venlig over 

for mig. Så måske ville hun sige ja. Og så ville 

Sara måske se det og blive jaloux og beslutte 

sig for, at hun også ville danse med mig. Så 

ville hun spørge mig, og så behøvede jeg ikke 

spørge hende!

 Efter alle de gange hvor vi bare havde stået 

og kigget, gjorde alene tanken om at spørge en 

pige, om hun ville danse, mig rædselsslagen. 

Selvom det ikke var Sara, så var der dog stadig 

tale om en pige og om, at der skulle danses. 

(Heldigvis, og tak kære Gud for det, blev der 

aldrig spillet langsomme numre, der ville have 

tvunget de dansende til at røre hinanden!) Mine 

hænder rystede, og jeg havde en knude i maven, 

ligesom dengang min far kom til at køre ind i en 

brandhane.

 Jeps, tænkte jeg. Det er nu, jeg har chancen. 

Jeg går over og gør det.
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 Jeg var allerede på vej over mod Hannah, da 

Dion hoppede ned fra scenen og standsede mig.

 ”Du må hellere spørger Origami-Yoda først.”

 ”Argh, kan du ikke bare krybe tilbage i dit 

hul?” sagde Harvey. ”Fik du os ikke ydmyget nok 

sidste gang, der var caféaften?”

 ”Det kunne jo være, at jeg var her for at 

spare jer for at blive ydmyget,” sagde Dion. Så 

løftede han sin højre hånd, og dér sad papirs-

Yoda på hans fi nger. ”Spørg Origami-Yoda.”

 Vi havde alle sammen set Origami-Yoda før, 

men det var første gang, Dion havde bedt os om 

at tale med ham. Det var et historisk øjeblik, 

men det vidste jeg ikke, lige i det øjeblik det 

skete.

 ”Vil du straks fjerne den,” hvæsede Harvey. 

”Du får os til at se ud som en fl ok tabere.”

 ”Okay,” sagde Dion og begyndte at slentre væk. 

”Jeg tænkte bare, at Tommy måske havde brug for 

lidt hjælp.”

 ”Han har i den grad brug for hjælp,” sagde 

Kenny. ”Hvad har du så af gode råd til ham?”

 ”Jeg har ikke nogen gode råd,” sagde Dion. 

”Men det har Origami-Yoda.”
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 Så vippede Dion papirfi ngerdukken op og ned 

med fi ngeren og sagde med en mærkelig, kvækkende 

stemme: ”Forhaster sig, kun tåber gør.”

 ”Skulle det forestille at lyde som Yoda?” 

spurgte Harvey. ”Det er den værste Yoda-

efterligning, jeg nogensinde har hørt. Yoda 

taler mere sådan her …”

 Harvey begyndte at lire alle Yodas replikker 

fra samtlige Star Wars-fi lm af sig.

 Men Kenny og mig ignorerede ham og stod og 

funderede lidt over det råd, Origami-Yoda havde 

givet.

 ”Yoda bytter altid om på ordene i sine 

sætninger,” sagde jeg. ”Så han mente sikkert: 

’Tåber forhaster sig altid’. Det vil sige, at 

han mener, at jeg ville være en tåbe, hvis jeg 

hastede over til Hannah og spurgte, om hun ville 

danse.”

 ”Ja, det lyder rigtig,” sagde Mike. Han og Tom 

og alle de andre på scenen havde også fulgt med i 

samtalen. Hele situationen var ved at blive ret 

belastende.

 ”Siger du, at han ikke skal gøre det?” spurgte 

Cassie.
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 ”Jeg siger ikke noget,” sagde Dion. ”Det er 

Origami-Yoda, der siger noget.”

 ”Det er det mest åndssvage, jeg har hørt i 

hele mit liv,” sagde Harvey, der omsider var 

færdig med at fremsige Yoda-citater. ”Tommy, 

hvis du ikke udnytter den her chance for at 

komme til at danse med Hannah på grund af Dions 

grønne papirstut, så er du i sandhed en tåbe. 

Spørg hende nu.”

 ”Vent! Lige et øjeblik,” sagde jeg. ”Der er jo 

ikke nogen grund til ligefrem af FORHASTE sig.”

 ”Arh, helt ærlig, mand, du leder bare efter 

en undskyldning for at kunne opføre dig som en 

kylling,” sagde Kenny og skubbede til mig. ”Gå 

nu hen og spørg hende!”

 ”Giv mig nu lige to minutter her!”

 I samme øjeblik kom en, der hedder Mark, og 

som går i 7. klasse og er cirka 70 cm højere 

end mig, ind i salen, og Hannah nærmest løb over 

til ham og slog armene om ham. Og så kyssede de 

hinanden lige midt i kantinen, hvilket ikke kun 

er forbudt i henhold til skolens reglement, men 

også klamt at være vidne til. 

lKKe KYSSe 
på gangene!
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 ”Det var godt nok heldigt, at du lyttede til 

Origami-Yoda,” sagde Dion.

 Ja, det var heldigt! Det var helt usandsynlig 

og ustyrlig heldigt. Tænk, hvis jeg rent faktisk 

havde budt hende op, og den kæmpestore fyr så var 

dukket op lige efter? Gys mand, hun ville have 

trampet direkte hen over mig, bare for at komme 

hen til ham, og jeg ville være blevet så meget 

til grin. Harvey ville have stået og grinet sit 

hæslige æselgrin fra nu af og til juleaften. Selv 

Kenny ville være brudt sammen af grin.

 Origami-Yoda reddede altså mere eller mindre 

min røv!

 Og fra den dag af, hørte jeg efter, når Origami-

Yoda talte, og som tiden gik, var jeg langt fra 

den eneste.

 

Åh, ja, jeg tror! Jeg tror på papirstutten Yoda! Juhuu!
 Jeg tror på, at han er et faktisk eksisterende 
stykke papir, der sidder for enden af Dions faktisk 
eksisterende fi nger. Og jeg tror på, at Dion er den 
faktisk eksisterende største nørd i nørdernes historie.

 Harveys kommentar: 
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 Men tror jeg på, at der er noget magisk ved papir s-
tutten Yoda? Selvfølgelig ikke. Det ville jo ganske enkelt 
være dumt at tro det.
 Selv den rigtige Yoda fi ndes jo ikke rigtig. Han er en 
dukke, der optræder i nogle fi lm, og der er nogle andre 
fi lm, hvor han bare er lavet på en computer.
 Selv hvis han faktisk fi ndes, så bor han ”i en galakse 
langt, langt borte”. Og så tror jeg, at han har vigtigere 
ting at tage sig til, end at sige til Tommy, at han ikke skal 
gøre sig selv til grin.

Min kommentar: Ja ja, Dion er ikke helt normal, som jeg 
allerede har gjort opmærksom på. Men hans råd var utrolig 
godt. Og Yoda er ikke en papirstut, han er en origamifi gur, og 
han ligner rent faktisk Yoda.
 Men jeg skal ikke kunne sige, om Harvey har ret eller ej. 
Det er jo ikke, fordi jeg ligesom tror på magi, men Origami-
Yoda har faktisk udrettet nogle ret vilde ting. Kort efter at han 
havde hjulpet mig, reddede han også Kenny fra at gøre sig selv 
uhjælpelig til grin.




