
TOSSET MED DIG (OG MIG)
Er oversat fra svensk efter EVA OG ADAM – HUVUDET FULLT AV DIG
Tekst: © 2016 Måns Gahrton och Johan Unenge 
Illustrationer: © 2016 Johan Unenge
Dansk udgave: © 2017 Forlaget Alvilda, København
Grafisk tilrettelægning: Kat·Art
Bogen er sat med Indigo Antiqua Pro
1. udgave, 1. oplag
Trykt 2017 i Slovenien
ISBN 9788771657319
www.alvilda.dk

EVA & ADAM  
ER TILBAGE!
Eva & Adam blev født i starten 
af 1990’erne. De dukkede første 
gang op i en tegneserie og kom 
derefter med i bøger, tv-serier og 
en spillefilm.

25 år senere kan vi stadig godt 
lide fortællingen om Eva & 

Adam. Men meget har forandret sig siden dengang. Så 
vi besluttede os for, at Eva & Adam skulle genfødes og 
leve her og nu. Og fortællingen om dem blev en helt 
anden – nemlig denne her … 
Håber, du kan lide den!
Hilsner fra
Johan og Måns
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Første kapitel

HVEM EEEEEER 
JEG EGENTLIG?

D
ET ER MORGEN på d-dag. Dagen, 
hvor Adam skal flytte. Dagen, inden han 
skal begynde i en ny klasse, i en ny skole, i 

en ny by. Og det er fem dage efter Molly- katastrofen. 
 Adam har tænkt sig at lægge det hele bag sig. Nu 
har han jo chancen. En suveræn mulighed, som han 
ikke vil misse – han har chancen for at begynde for-
fra. Han kan vælge at lade, som om Molly aldrig har 
eksisteret. Han kan simpelthen beslutte sig for at viske 
hende ud. 
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 Men på den anden side, hvis han vil lægge alt bag 
sig, betyder det så, at ingenting er godt? At intet er 
værd at tage med? 
 Adam står foran spejlet på badeværelset. Han suk-
ker. Ved siden af badekarret står der tre flyttekasser 
stablet oven på hinanden – der er flyttekasser overalt. 
Selv på badeværelset! For nylig kunne man bevæge sig 
rundt herhjemme. Nu er det nærmest umuligt. Må-
ske er det planlagt, tænker Adam. Hvis man har den 
mindste lyst til at blive boende, så forsvinder den, når 
hjemmet forvandles til en labyrint af flyttekasser. En 
labyrint, hvor det meste desuden er havnet i de forker-
te kasser. Adam kigger på tandbørsten og opdager, at 
han har taget sin fars. 
 Først var Adam ked af, at de skulle flytte. Men så 
skete alt det med Molly. Og så besluttede han sig for 
at give slip på alt det gamle. Smide alt det, som ikke 
må komme med, ned i en smid-væk-kasse. Slippe 
Molly, Molly, Molly. Og aldrig mere tænke på hende. 
Aldrig mere tænke på nogen piger. Aldrig, aldrig no-
gensinde! 
 Adam sukker igen. Er han virkelig den, han gerne 
vil være? Han har for eksempel altid været meget ge-
nert. Det kunne han jo vælge at stoppe med nu. Men 
kan man vælge det? Hvordan gør man det? Øverst 
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i en af flyttekasserne ligger et par 
solbriller – det er også hans fars. 
Adam tager dem på.
 ”Hello, baby!” siger Adam til sit 
spejlbillede med sin dybeste stem-
me. Som faktisk ikke er specielt 
dyb.
 Han hoster. Og så laver han et 

cool udtryk, der viser, at han er ligeglad. Eller er det 
udtryk nu virkelig cool? Kan han se endnu mere cool 
ud? Måske er alle i hans nye klasse bare 
supercoole? Skal han vise dem, at 
han gerne vil være den cooleste 
dreng i klassen? At han er den 
cooleste! 
 Men kan man have solbriller 
på den første dag på en ny skole? 
Indenfor?
 Det banker på døren til bade-
værelset. 
 ”Adam, så er din kakao varm!” råber far Wojtek 
gennem døren.
 Hver morgen, når Adam kommer ud i køkkenet, 
står der en kop varm kakao til ham. Og på en tallerken 
ligger et stykke ristet brød med abrikosmarmelade og 



FI ND ADAM
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et med leverpostej og agurk. 
Hvis Wojtek ikke skal på 
arbejde, er det ham, der laver 
Adams morgenmad. Men ef-
tersom han tit møder meget 
tidligt, er det Adams mor, 

Emma, der laver morgenmad. Hun går aldrig 
på arbejde, før Adam er sendt i skole. 
 Tænk, at de stadig gør det, som om han var en lille 
baby, der ikke kan smøre sin egen mad! 
Hvor non-cool er det lige? En dag vil 
han bede dem holde op med det. En 
dag. Han kender ikke andre, der har 
det som ham. Hans ven Abdi påstår, 
at det er, fordi Adam ikke har nogen 
søskende. Abdis lillesøster må selv 
smøre sine madder, selvom hun kun er 
fem år. Abdi synes, at Adam lever i luksus med al den 
opvartning, han får af sine forældre. Og det er må-
ske rigtigt. Det ville nok være anderledes, hvis Adam 
havde søskende. Så ville han få mindre service, men 
måske mere sjov? Abdi har tre søskende. Og hjemme 
hos dem er der altid kaos. Adam elsker fred og ro.
 Adam spiser altid sin leverpostejsmad først, og så 
tager han marmelademaden til dessert. Et kort øjeblik 
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overvejer han at gøre det omvendt for en gangs skyld. 
Man kan jo udvikle sig. Så tager han en bid af lever-
postej maden. Og tænker på, hvad hans nye klasse 
mon vil tænke, når han dukker op. 
 Man må jo gøre et godt indtryk fra starten. Vise 
dem, hvem man er, og hvad man kan. 
 Sportsdrengen Adam. Var det en ide? Ja, hvorfor 
ikke? Han er jo god til atletik. Springer langt, løber 
hurtigt og er desuden god til højdespring. Han kan 
sagtens udfordre alle i den nye klasse, konkurrere om, 
hvem der er hurtigst – og slå dem med ti meter! Så 
bliver alle superimponerede. 
 Hvis Adam altså vil fortsætte med atletik. Det sidste 
atletikstævne var det værste i hans liv. Der var mas-
ser af rekorder. Rekorddårlig på alle måder. 
Alle opførte sig, som om Adam allerede var 

flyttet, han hørte ligesom 
ikke til mere. Melker og 
Abdi talte om alle de kon-
kurrencer, de skulle være 
med i, når Adam ikke læn-

gere boede der. De talte 
om, hvordan stafetholdet 
skulle være. Uden Adam 
som 2.-løber. Det var, 
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som om Adam var usynlig eller ikke til stede, da de 
talte om alt det, de skulle lave sammen.
 Og fremfor alt: Det var lige der, lige inden Adam 
skulle springe længdespring, at det med Molly skete. 
Noget, Adam aldrig mere ville tænke på. Det havde jo 
slet ikke noget med atletik at gøre. Men hvis han ikke 
havde været til konkurrence, så var det aldrig sket.
 ”Glem nu ikke at børste tænder,” siger Emma og 
slår Adam let på skulderen.
 Hvis det havde været sidste år, havde hun krammet 
ham, tænker Adam. Noget er altså forandret.

Adam smiler til spejlet med nybørstede tænder. Måske 
er han en charmetrold? Drengen med et smil, der får 
alle piger til at smelte. Han lukker øjnene og ser for 
sig, hvordan han går selvsikkert ind i klasseværelset, 
møder alle pigernes blikke – og så smiler han. Og de 
er ved at besvime, aldrig har nogen smilet sådan til 
dem. Men på den anden side; Adam er nok ikke helt 
klar til at være den charmerende dreng. Ikke efter det 
med Molly. Ikke i de næste to hundrede år mindst.
 Adam ville allerhelst have haft superkræfter. 
Tænk, hvis han kunne flyve ind gennem vinduet og 
lande midt i klasseværelset! Og læse alle bøgerne på 
ti minutter med sit røntgenblik og lagre alle deres 



OKAY, SÅ ER DET 
NÆSTE!

HM. VENT LIDT, DER  
STÅR ADAM KIESLOWSKI 

HER, MEN … HVEM AF JER ER  
DEN RIGTIGE?

DET VEEED VI IKKE …!!

ADAM  
TÆ N KER  

STORE TAN KER
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informationer i sin supergeniale hjerne. Og når den 
sødeste pige i klassen pludselig blev kidnappet af ma-
fiaen, så skulle Adam være der og befri hende og sætte 
alle i fængsel. Ligesom på film. 
 Hjælp, hvor dumt. Adam er måske den mest barn-
lige i klassen? Den eneste superkraft, han virkelig har 
brug for, er tankelæsning. Især dengang med Molly 
og atletikstævnet.
 Adam tænker på, om dem i den 
nye klasse har tjekket ham på 
nettet. Og fundet billedet fra 
stævnet, hvor han griner dumt 
og har verdens grimmeste 
hår. Nej, det må de bare ikke have 
gjort! For at pine sig selv finder han 
det frem. Ser længe på det. Men det 
er der ikke andre, der gør. Vel?

Adam har selvfølgelig tjekket Bakkeskolen. Han sæt-
ter sig ved computeren og gør det igen. På YouTube 
finder han filmen med drengen, som kalder sig Sebbe 
og spiller klaver og vist selv synes, at han er en slags 
stjerne. Og vel kan han da spille klaver. Men Adam 
synes bare, det er en lidt fjollet sang. Han har otte 
likes. 
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 Så finder han pigerne, der krammer, da de vinder 
en fodboldkamp. En mørk pige, der er ret høj. Og en 
blond pige, som er … ret sød. Hvis man altså kan lide 
piger. Mon de piger kommer til at gå i Adams nye 
klasse? De er i 
hvert fald lige så 
gamle som ham. 
 Ja, hvem bli-
ver mon Adams 
nye klassekam-
merater? Bliver 
han venner med 
nogen af dem? 
Der gik virkelig 
lang tid, inden Adam blev venner med Abdi. Og nu 
skal han forlade ham, den bedste ven, han har haft. 
Selvfølgelig findes der mobiltelefoner, de skal helt 
klart holde kontakt. Men det bliver jo ikke det sam-
me. Og der er sikkert ingen som Abdi i Adams nye 
klasse.
 Adam sukker igen. Trist. Han får næsten ondt i 
maven, når han tænker på det, der venter ham.
 Der er nok heller ingen som Molly i klassen, tæn-
ker Adam. In your dreams. Og det er godt.
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Adam går ud i entreen med de mange papkasser. Han 
har stadig nogle ting, som skal pakkes ned. Egentlig 
burde hans mor tage sig af alt det pakkeri. Det er for 
hendes skyld, at hele familien flytter. Lærerjobbet, der 
passer til hendes særlige kvalifikationer, findes ikke 
alle steder, det var derfor, hun begyndte at tale om at 
flytte.
 Wojtek synes ikke, det er noget særligt. Adam ved 
ikke, hvor mange gange hans far har snakket om, at 
de kun skal flytte 280 kilometer væk. Ikke til verdens 
ende, og sproget er det samme, og ingen vil sige rejs 
hjem og den slags shit. 
 Wojtek har fortalt om dengang, han flyttede fra 
Polen. Han gjorde det bare. Der var næsten ingen jobs 
dengang, og han havde hørt, at Sverige var et godt 
land. Men det var jo bare noget, han havde hørt, han 

vidste det ikke. Ret cool, synes Adam. Selv 
når hans far er allermest dum og håbløs, 
kan Adam pludselig tænke på det. Ville 

han selv turde gøre det samme, bare 
flytte til et nyt land? 
 Men hvad Wojtek end siger, så 
er det virkelig en gigating for Adam 
at flytte. Og snart kører flyttelæsset. 
Lige om lidt. Nu må Adam pakke 



de ting, som han har gemt til sidst. Han pakker sine 
pigsko, de lilla med sorte striber, der sidder bedre på 
fødderne end nogen andre, han har haft. Han lægger 
også træningsdragten i. Den med hans initialer på 
det ene ben. A.K. Ret cool. Måske skulle han tage de 
bukser på den første dag i den nye skole? Profbukser, 
næsten.

GAMMELT



Adam tøver lidt. Så lægger han den barnlige kænguru-
bamse i flyttekassen. Han glemte engang sit tygge-
gummi i dens mavelomme, så den blev helt klistret. 
Men han kan ikke bare smide den ud. Til sidst lægger 
han også en sløjfe i. Den fik han af Molly. Og den 
burde han virkelig smide væk. 
 Så tager han en dyb indånding og lukker den sidste 
flyttekasse, lukker ned for hele sit gamle liv. Nu er han 
klar til det nye. Hvordan det så end er …


