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Samantha holder sig ikke kun til whiskyen, men deler også en rom med en
ældre dreng. Jeg har stadigvæk ikke åbnet låget på min flaske med tequila.
”Drik” siger en af de større drenge, ”eller vil du hellere hjem til moar?” Han
går ubehageligt tæt på mig. Alle kigger på mig nu. Sam mimer, at jeg skal

Parken

drikke. Jeg skruer låget af flasken og sluger en kæmpe tår af den gennemsigtige væske. Det smager frygteligt, og jeg laver en grimasse. Alle hujer
og tager en tår af deres egne drinks. Drengen, der før virkede uhyggelig,
stikker et limestykke i munden på mig og sætter noget højlydt musik på.

Det er første skoledag efter sommerferien. Vi går i niende klasse, sidste år i

Sam tager tequilaen ud af hånden på mig og stikker mig en rom. Hun tip-

folkeskole. Leah, min bedste veninde, og jeg sætter os ved det bagerste bord

per flasken, så alkoholen flyder ned i min mund.

i kantinen. Den nye pige, Samantha, sidder allerede ved de populæres bord.
Sam og jeg havde været gode venner i børnehaven og havde hygget os

Jeg deler en flaske med en dreng. Efter de mange slurke af de stærke alko-

sammen på stranden hele sommeren. Hun vender sig om imod Leah og mig.

holer begynder alt at snurre rundt. Alt er pludselig meget sjovere, og det er

”Filippa, kom!” råber hun igennem det fyldte rum, med en håndbevægelse.

svært at gå. Samantha hiver mig med sig. Vi går ned til den lille bæk, der snor

Vi maser os ned ved det overfyldte bord i midten af rummet. ”Vi tænkte

sig igennem parken. Vi tager skoene af og går ud i vandet. Vi fortsætter langs

på at tage ud i aften, kunne du tænke dig at komme med, Filippa?” spurgte

bredden ved den lille bæk. Jeg snubler og tager Sam med i faldet. Vi lander

Samantha. ”Ja, det ville da være fedt, hvad tid?”. ”Efter skole, vi kan følges”

blødt i en busk. Samantha og jeg fniser stille. Det er dunkelt, og man kan

siger Sam, og sætter sit brune hår op i en hestehale. Leah er meget stille.

svagt skimte månen. Sam prikker mig på skulderen, og jeg vender mig i hen-

Hun kigger ned i sin madpakke og spiser den resterende mad uden et ord.

des retning. Igennem busken kan vi se to piger kysse. Leah. Sam fniser, og jeg
med. Jeg hiver min telefon op af lommen. Jeg filmer de to piger, mens jeg ly-

Nede i den gamle pavillon i parken sidder der et par stykker fra årgangen. Der

dløst griner med Samantha. Vi kan høre nogle af drengene komme nærmere.

sidder også en hel masse, som jeg ved går på det lokale gymnasium. De fleste

Jeg slukker telefonen og rejser mig vakkelvornt og slingrer hen imod dren-

af dem sidder allerede med øl i hånden. Sam hiver en whisky op af sin taske.

gene. Jeg låner deres flaske og drikker noget af indholdet. Samantha hvisker

Nogle af gymnasieeleverne hiver andre stærke drinks op. En lyshåret pige med

ind i øret på en af drengene og peger over imod buskene. Jeg går ind på

små stikkende øjne rækker mig en flaske tequila. Alle drikker af deres flasker,

Leahs facebook side, hvor jeg uploader videoen med Leah som hovedperson.
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Solen skinner skarpt ind igennem de hvide gardiner. Jeg misser med øjnene

hele ud. Jeg kan næsten høre hele vores venskab gå i tusind stykker, som

og sætter mig op. Hovedpinen er uudholdelig. Det føltes som om, at nogle

tabt porcelæn. Leah bor ikke langt væk fra skolen. Jeg løber ned ad gaden,

har slået mig i hovedet med et baseballbat. Jeg finder mine solbriller frem

indtil jeg når hendes hus. Jeg banker på døren flere gange. Jeg er bange

og en Panodil. Mit hår lugter, og da jeg kigger ned, sidder der brækrester

for, at der måske er sket Leah noget. Jeg finder deres ekstra nøgle frem,

i det. Det eneste, jeg kan huske fra i går, var, at jeg drak med de andre, og

som altid ligger den under det løse gulvbræt på verandaen. Jeg smider min

at jeg havde rendt rundt i våde sko. Jeg går ud i badet og lader det varme

taske i entreen. ”Leah!? Leah, er du her!?” Jeg løber op af trappen, to trin

vand løbe ned over mit hoved.

af gangen. Jeg går ind på hendes værelse. De billeder af Leah og mig, som
før har prydet væggen, er væk. Leahs nye telefon ligger smadret midt på

Samantha møder mig uden foran skolen. Hun har ligesom mig også store

gulvet. I hjørnet sidder hun i sit gamle nussede nattøj og græder. ”Leah,

solbriller på. Hun rækker mig en pose chips, og jeg tager grådigt imod.

jeg er så, så ked af det. Jeg har det frygteligt, og jeg ved, at jeg nok er den

Leah er ikke i skole. Timerne snegler sig af sted og hjælper ikke ligefrem

værste bedste veninde nogensinde.”

på hovedpinen. Jeg tjekker min mobil for at se, hvad klokken er, da jeg ser

”Skrid!”

flere meddelelser på min skærm fra facebook, end jeg nogle sinde før har

”Leah…”

fået. Jeg går ind på facebook. Jeg har fået 647 likes på en af mine videoer.

”Skrid, sagde jeg! Du har ingen ret til at være her, jeg hader dig!”

Jeg går ind på videoen. Det føltes som om, at mit hjerte stopper. I videoen

Jeg er fuldstændig målløs.

står Leah og en anden pige og kysser. Jeg scroller ned til kommentarerne.
De er fuldstændig modbydelige. Mange har tagget hinanden, så de har

Den aften tager jeg igen ned i parken. Efter at have tømt et par flasker

sørget for, at alle får den at se. En dreng fra vores klasse har kommen-

tager jeg hen til Leahs hus. En af de ældre drenge har lånt mig en dåse rød

teret: ”lebbe-svin, skrid af helvede til!”

graffiti maling. Jeg hiver dåsen op af jakkelommen og skriver med store
tydelige bogstaver på Leahs hus. Jeg slentrer tilbage for at se mit værk.

Mine øjne flyder over med tårer. Jeg ser drengen, som har skrevet kom-

LEBBE, DØ. Jeg bunder min whiskyflaske.

mentaren, gå forbi. Jeg rejser mig og giver ham en kæmpe lussing. ”Hvad
fanden har du gang i Filippa!? Tag dog hjem til din lebbe ven og kys lidt!”
udbryder han vredt. Jeg vender ryggen til ham og løber ud af døren.
Min dårlige samvittighed er ubærlig. Jeg har ydmyget min bedste veninde
på den værst tænkelige måde. Jeg har lyst til at skrige bare for at få det
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