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Jeg sidder oppe på plinten og venter på, at Gloria
skal dukke op til 1. lektion i Kunsten at hoppe over
meningsløse genstande. For selvom jeg har tænkt en
del over det, har jeg ikke fundet nogen anden mening
med den årlige tortur på plinten, end at vores idræts-
lærer har brug for at få afløb for sin indre sadist.

Gymnastiksalen er tom, det er efter skoletid, klok-
ken er kvart over fire. Gennem de store vinduer helt
oppe under taget strømmer mørket ind. Jeg gyser og
ønsker bare at kramme mors hånd. Men jeg er for
stor nu, næsten seksten. Desuden er den som regel
optaget for tiden. Mors hånd, altså. Den tilhører
Henrik, hendes nye kæreste. Eller forholdsvis nye.
Han er helt okay, det er hende, som er lidt skør. Nu
har hun for eksempel fået den ide, at hun vil tabe sig
(han skal jo helst synes, hun ser godt ud, ellers for-
lader han hende måske), og hun starter på en masse
mærkelige kure, som hun også synes, jeg skal følge,
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fordi det er lettere at være disciplineret, når man er
to.

Jeg behøver ikke at tabe mig. Jeg er spinkel. Ikke
engang halvtreds kilo på vægten hos skolesyge-
plejersken. Da hun så tallene på vægten, forvand-
lede hendes ansigt sig til et indskrumpet æble, og
de malede øjenbryn krøb sammen. Hun tog den der
BMI-tabel frem, nøjagtig som dengang jeg gik i 7. og
8., og pegede med sine røde kløer og sagde, jeg var
undervægtig. Det var vel ikke med vilje? Nej da. Pro-
mise. Hun så ikke overbevist ud, men lod mig slippe.
Spurgte i stedet, om jeg havde kendskab til andre i
klassen, der var bevidst undervægtige? Ja, mon ikke,
men jeg havde da ikke tænkt mig at sladre, skolesy-
geplejersken måtte jo prøve at tænke selv for en gang
skyld.

“Jonna!”
Gloria kommer slentrende henover det lysegrønne

gulv med en pink Adidastaske slæbende efter sig.
Hun er så smuk, at det gør ondt i øjnene. Det er

ikke noget, jeg bare siger, det er et faktum, ligesom
at jorden er rund.

Det blonde krusede hår står som en sky omkring
ansigtet med den der trutmund, den pæne lille næse,
de rosa kinder, som er pyntet med fine fregner om
sommeren, og så øjnene, grønne og blå og helt vildt
magiske.
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Der er stadig noget barnligt buttet over arme og
ben, men hendes bryster er store og virker så voksne,
at selv jeg nogle gange bliver forvirret, ja, sikkert
også alle andre.

“Vi har kun en halv time, så vi bliver nødt til at
starte med det samme.” Jeg hopper ned fra plinten og
lyder lidt irriteret over, at hun næsten er et kvarter for
sent.

Hun griner bare og kysser mig på begge kinder –
det er en ny ting, hun er begyndt på, efter en fransk-
mand er dukket op i teatergruppen, han kysser kon-
stant – og jeg smelter, som jeg plejer, bliver varm og
lykkelig helt ud i hårspidserne.

“Kan vi ikke bare sidde og snakke?” siger hun og
vipper med sine kunstige øjenvipper.

“Jamen du sagde jo, at du havde brug for hjælp!”
siger jeg.

“Okay. Men så skal du tage et billede af mig først,
for jeg må bare lægge et billede ud på bloggen af mit
nye fund fra Genbrugsen.”

Hun dykker ned i sin chokoladebrune kopi-Mul-
berry og fremtryller et cirka to meter langt strikket
halstørklæde i alle regnbuens farver, snor det rundt
om halsen flere gange og begynder at posere. Hen-
des blog hedder www.gloriouskisses.se og handler
om tøj og makeup og hendes skuespillerdrømme.
Hun lægger små videoklip med sig selv op, hvor hun
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efterligner alt fra Rihanna til en Twilightvampyr.
Hun er bedst som Rihanna, men også helt okay som
vampyr.

Jeg tager imod hendes iPhone og gør min pligt.
Fire klik, så må det være nok.

“Vi bliver nødt til at starte nu,” gentager jeg og
trækker hende med hende til startpunktet. “For det
første: Du skal løbe hurtigt. For det andet: Du skal
lande med fødderne langt fremme på springbrættet.
For det tredje: Placer hænderne så langt fremme på
plinten som muligt. For det fjerde: Kig ikke ned på
plinten, men på et punkt længere fremme, så lover
jeg, at du kommer til at flyve over.”

Jeg tier stille. Hun fniser. Jeg opdager, at jeg strit-
ter med pegefingeren. Ligesom vores lærer Ingrid
Bach, som har os til engelsk og svensk og ydmygel-
seskundskab. Hun er bedst til det sidste: Hun hader
både os, sig selv og sit liv. Der går rygter om, at hun
bliver slået af sin mand, og at det er derfor, hun er så
modbydelig, fordi hun ikke tør give ham igen, men
over for os har hun ingen problemer.

Det er planen, at vi skal synge Lucia for hende.
Det gjorde vi også sidste år. Hun sad på et tidspunkt
i sofaen og så ud, som om hun var ved at tisse i buk-
serne. Jeg fik faktisk ondt af hende.

“Kan du ikke prøve at vise det først et par gange?”
siger Gloria.
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Jeg viser det tre gange, så nikker hun og siger, at
hun forstår.

Hun trækker sweatshirten over hovedet og kaster
den på gulvet. Hun har en knaldrød tanktop på, som
viser både kavalergang og navlen med den glitrende
blå piercingsten, som hun fik af sine forældre, da hun
fyldte seksten. De lavtaljede jeans skærer ind i kødet.
Hun har hvide strømper med Mickey Mouse på.

Hun varmer op ved at dreje sine småbuttede arme.
Armbåndene rasler.

Bagefter løber hun.
Langsomt.
Fødderne havner længst ude på springbrættet.

Hænderne kan knap nok nå plinten. Hun ser hele
tiden ned på sine fødder og hænder. Derfor hænger
hun i den grad fast. Ligger på maven over plinten og
spræller som en lille unge.

Jeg griner. Det gør hun også. Bagefter prøver hun
igen.

Da aftenskolens floorballhold vælter ind, vælter vi
ud.

Eller rettere tripper ud.
Hun i klaprende høje støvler, jeg i mine brune

støvler uden hæle.
Hun i sin sorte korte bomberjakke og ingen hue,

ingen vanter. Jeg i en ganske vist sort, men anorak-
lignende jakke, der går langt ned over lårene. Ingen
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hue, selvom det isner om ørene. Luffer! (Hvad tæn-
ker jeg egentlig på? Sandsynligvis slet ingenting. Jeg
flår dem af og lægger dem ned i jakkelommen).

Hun med sit skinnende lyse hår, mig med min
mørke triste hestehale og alt for korte og lidt hak-
kede pandehår (Jeg leger engang imellem frisør). Det
gør mor også. Gloria kommer til rigtig frisør. Det har
jeg kun været en gang.

Hun med sine magiske øjne, jeg med mine kede-
lige gråblå.

Hun med sine kurver. Jeg med min drengede krop.
Skammen fylder kroppen. Jeg bliver dårlig, forsø-

ger at krympe, krummer mig sammen. Blikket sæn-
kes, stirrer ned i jorden, stirrer på de grimme støvler.
Jeg er så skide grim. Grim, grim, grim. Hjertet vil
stoppe i kroppen, en masse tårer presser på et sted.

Jeg ved, at Gloria ville sige, hvis hun kunne høre
mig: Nej, men du er da superlækker, som du er, alle
kan jo ikke være ens. Men jeg vil alligevel være som
hende, i hvert fald i et stykke tid.

En dag. Giv mig en Gloria-dag. Med hendes tøj
mod min krop. Med hendes sko på mine fødder.
Med hendes hår at putte shampoo i og børste og
style om morgenen. Med hendes øjne, kinder, negle
og læber at male. Med hendes grin og plintfobi og
hædersbevisninger i musik og småskøre forældre
(de er i det mindste to). Med hendes små lyshårede
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tvillingesøstre, som man kan elske at blive forstyrret
af. Med hendes teatermanuskript og hus og have og
værelse med tapet, hun selv har valgt. Med hendes
blog, som det næsten kun er mig, der besøger, men
alligevel.

“Min bus!” udbryder hun. “Jeg må løbe, vi ses i
morgen.”

Pludselig løber hun meget hurtigere end dengang
ved plinten, håret flagrer, armene vifter, tasken bum-
per mod låret, og jeg forstår ikke, hvordan hun und-
går at vrikke om på fødderne.

Hun når det lige akkurat og stiger på, inden bus-
døren lukker i bag hende. Hun vinker ivrigt gennem
et vindue, kaster håndkys, vinker igen og er væk.

Det var næsten lykkedes hende at komme over
plinten en gang. Men kun næsten.
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Vi mødtes på skolebiblioteket, det er ikke mere end
fire måneder siden. Hun var ny i klassen, var lige
flyttet hertil, og eftersom alle kliker allerede var
fyldt op, blev hun tilovers.

Ligesom jeg var blevet tilovers.
Ligesom alle de andre skygger, der bevæger sig

langs med væggene og håber, at ingen vil lægge
mærke til dem og udse dem til årets syndebuk. For så
kan det gå rigtig skidt. Så kan man når som helst få
en hockeytackling eller få hovedet dyppet i toilettet,
hvorefter der skylles ud, eller også må man betale for
ikke at få bank, og man kan aldrig være sikker på,
at cyklen ikke er punkteret, og man må aldrig sidde
ned i bussen, selvom der er masser af ledige pladser,
og man kommer helt sikkert til at sidde alene i kan-
tinen (hvis man ikke vil sidde med gruppen fra spe-
cialklasserne selvfølgelig), og man kommer aldrig til
at danse til skolefesterne.
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Ikke noget særligt, vel.
Vi så hinanden gennem bøgerne på en reol, og

hun smilede til mig, hvilket var usædvanligt, så jeg
smilede tilbage. Og så forsvandt hun med ét, men
pludselig dukkede hun op igen, netop som jeg rakte
ud efter Karin Boyes roman Kallocain, rakte hun ud
efter den samme bog. Vi så overraskede på hinanden
og fnisede lidt.

“Skal du bruge den i svensk?” spurgte hun.
“Nej,” sagde jeg. “Skal du?”
Hun rystede på hovedet. Sagde, at hun bare ville

læse den. På et tidspunkt. Men jeg kunne tage den,
hun var allerede i gang med tre andre bøger, så det
var ikke noget, der hastede. Jeg var i gang med at
læse fire andre bøger, det gør jeg næsten altid. Men
jeg sagde ikke noget, tog den bare, lånte den, gik
med hende tilbage til kantinen, drak O’boy, diskute-
rede digte og romaner og blev hendes ven.

I starten vendte folk sig efter os på gangen, de
syntes vel, at vi var et underligt par. Men nu har de
fleste vænnet sig til det. Tja, der går glorien og heste-
halen, tænker de sikkert, når de ser os. Bognørder,
men trods alt ikke vildt sære. Gloria er jo smuk, og
jeg er god til idræt.

Indtil videre klarer vi os ret godt.


