


Jeg ved ikke, hvor 
længe jeg var 
ingenting. 100 år? 1000 år?

Altid?

Men så en dag:

Hej.

Hej

Skal vi prøve?

Det kan vi 
godt Så bliver 
vi en dreng.

Nå nej, jeg vil 
egentlig hellere 
være en pige



Det er bare ærgerligt, at jeg ikke kan 
huske noget af det. Jeg må have haft det 
fantastisk, for alle elskede mig.

Alt andet var nemt. Jeg kunne tælle til 
100 og blev god til at slå kolbøtter 
baglæns. Det var helt i orden at have fem 
bedsteveninder. Jeg glædede mig til at 
komme i skole. Jeg ville gerne være stor.

Så kom jeg i skole. Jeg skulle 
sidde ved siden af en dreng, som 
pruttede. Der var én, der kaldte 
mig stræber, jeg vidste ikke, hvad 
det betød. Sara var min bedste 
veninde, indtil hun flyttede. 
Hun havde altid gode idéer.

Det første, jeg kan huske, er børnehaven. Jeg 
legede prinsesse om dagen og drømte om hekse om 
natten. Engang fandt jeg en fantastisk flot kugle 
i græsset, men pludselig fik den otte ben. Jeg fik 
mit første hvepsestik og lærte at tisse i skoven.pludselig var jeg der alligevel ...



Jeg har en idé.

Det stinker som eddike! 

Pas på! De kravler op ad dine ben! Av! 
Slå dem ihjel!

Og så skal man vente … 

Hi-hi-hi-hi-hi-hiHa-ha-ha-ha-ha-ha-ha



Min far flyttede også, han købte et hus på landet. 
Jeg fik en papmor, der hed Gry, og et buskort. 
Grys søn Mark blev min paplillebror. 
Kun på toilettet kunne jeg være i fred for ham. 

I nulte og første kunne vi altid hente 
en lærer, når de store drillede os.
Vi legede pigerne efter drengene, 
vi sjippede og spillede bold. 
Engang faldt jeg ned fra gyngen og 
brækkede venstre arm. 
Den dag var jeg klassens midtpunkt. 

Til gengæld fik jeg e
n 

papfar med hesteha
le. 

Han hedder Fin
n, 

og jeg kald
er ham Finland. 

Jeg skiftede f
ra 

fritidshjem til klub, 

og nogle af pigern
e i 

klassen fik bryster. 

Da jeg gik i nulte, 

syntes jeg, at dem fra 

femte nærmest var voksne. 

Nu går jeg selv i femte, men 

jeg er jo slet ikke voksen. 

Dengang glædede jeg mig altid, 

til det var mig, der var noget. 

Men nu er jeg bare forvirret. 

Hvad er jeg egentlig? Det er, 

som om alle andre ved det 

meget bedre end mig selv. 

Jeg rykkede op i anden, tredje og fjerde klasse. Mit første marsvin døde, men jeg fik aldrig en hest. 

MIT VærelSe

MIT VærelSe

Mark

Far Gry

Naja Mor

Finn



Åh, du er verdens sødeste lille 
puttegris!

Dumme lort!

Suk. Du ligner 
fuldstændig din far!Har du vandskræk? Du 

ligner virkelig din mor! 

Du trænger vist 
til at blive fikset 

lidt op.

er det virkelig 
nødvendigt at se 

sådan ud?

Man kan virkelig mærke, at 
du bor halvdelen af tiden 

på landet. Hun tror, hun 
er noget, bare fordi 
hun bor i byen.

Du er altså lidt buttet.
Spis nu, Viola! 

Du ligner jo en pind!

Du er fuldkommen normal.








