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SLANGEPIGEN 

Siri skæver hen mod Iris, der sidder tre pladser skråt 

foran Siri. Det er Linas gamle plads. 

I dag har Iris en ærmeløs, sort top på og det sorte 

hår bundet op i nakken. Hele vejen ned ad Iris’ overar-

me bugter en slangetatovering sig. Den har to kulsorte 

pletter i nakken. Det ligner øjne.

“Siri?” Deres lærer rømmer sig.  

Siri ser op. I det samme vender Iris sig om. Hun stir-

rer direkte på Siri, som om hun vidste, at hun blev be-

tragtet. Siris kinder brænder.

“Undskyld,” mumler hun. “Jeg hørte ikke efter.” 

“Nej, det gjorde du vist ikke,” siger læreren.  

Men selvom det er en irettesættelse, er der også no-

get mildt overbærende i stemmen. Det bringer skam-

men og minderne frem i Siris krop, og hun sparker til 

sit stoleben for at få fornemmelsen til at gå væk.  
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Ikke. Tænke. På. Lina. Hun messer det inde i sit eget 

hoved.  

Men det virker ikke. Mindet om Lina skubber og 

skubber for at komme frem, også selvom hun kniber 

øjnene sammen for at få det væk.  

På vej hjem sparker Siri til en klump sne. Den går i tu-

sind skælvende stykker. Hun går videre med hænderne 

begravet i lommerne, mens kulden æder hendes kin-

der. Lige inden hun drejer om hjørnet, får et råb hende 

til at vende sig om: 

“Hey Siri?”  

Siri vender sig efter stemmen og får øje på Iris. Hun 

har ikke nogen jakke på, så man kan se slangerne på 

overarmen. Men om halsen har hun et stort tørklæde. 

Det er alligevel ikke ret meget tøj i betragtning af, at 

det er januar måned. 

“Skal du noget?” spørger Iris.  

Siri trækker på skuldrene. Der var engang, hvor hun 

altid vidste, hvad hun skulle: være sammen med Lina. 

De var sammen hver eftermiddag.  

Men nu? Ikke noget. Hjem og se Netflix, indtil hen-
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des mor kommer hjem og sætter hende til at skrælle 

gulerødder til aftensmaden, fordi hun ikke bare skal 

synke sammen. 

“Vil du med hjem til mig og se film i aften?” Iris 

kommer hen til Siri. “Min tante er ude at rejse. Det er 

vildt kedeligt derhjemme.” 

“Jeg ved ikke ...” Siris stemme drukner i hendes 

mund.  

Himlen kaster hvirvlende snefnug ned over dem. 

Tanken om Lina banker på igen. Det føles forkert at 

tage med Iris hjem. Så forkert. Og der er et eller andet 

ved Iris, der får det til at murre i Siris mave.  

Måske er det, fordi Iris kikker så direkte på hende. 

Altså, som om hun kan se helt ind i Siri, se alt det mør-

ke, der gemmer sig derinde.

“Kommer du så? Klokken 20?” spørger Iris.  

Siri nikker.

“Perfekt. Jeg bor i det hvide hus nede på hjørnet. Det 

med hængepilen i haven.” 

Siri kender godt det hus. Og hun ved også, at Iris er 

flyttet derind sammen med sin tante. Selvom hun godt 

nok aldrig har set tanten.   
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De skilles, og Iris vinker til hende. Slangen med de 

to sorte pletter stirrer mørkt på hende fra Iris’ under-

arm.  

Siri bliver kold indeni. Men det kan jo ikke passe. 

For den slange sad jo på hendes overarm. Det så hun 

helt sikkert i klassen. Gjorde hun ikke?  

Slangen vipper op og ned, da Iris vinker. Næsten 

som om den bevæger sig. Måske snor den sig op ad ar-

men, helt op til overarmen? Siri blinker. Da hun kikker 

igen, er Iris ved at gå, og slangen sidder oppe på overar-

men, som den plejer.  

Hun ryster på hovedet, mens Iris forsvinder. Det må 

være, fordi Iris har to af den slags slanger. Det må det 

altså være.    

Siri stopper foran det hvide hus. Det er gammelt. En 

stedsegrøn plante snor sig op ad murværket. Den slyn-

ger sig helt op til et vindue og rundt om det. Dækker for 

en del af udsynet.  

Der er også faldet nogle mursten af huset, og det ser 

ud, som om der er hul i taget, men det er svært at se 

i mørket. Måske er det bare nogle teglsten i en anden 
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farve? Siri har aldrig før været tæt nok på huset til at se 

ordentligt efter.   

Hun går op ad den lille havesti til døren med en 

mærkelig sydende fornemmelse i kroppen. Så ringer 

hun på døren og venter.   

I lang tid. Hun stirrer ned på fliserne. De er beskid-

te, man kan endda se et aftryk der, hvor hun har trådt.   

Endelig åbner Iris. Pandehåret hænger skævt ned 

foran det ene øje. “Kom om til havedøren,” siger hun. 

“Så kattene ikke stikker af.” 

I det samme lyder der et højt hvæs. Siri kikker ned. 

Det er en sort kattekilling, der stirrer direkte op på 

hende. Dens snude er trukket tilbage i en grimasse, 

så man kan se de små skarpe tænder. Dens øjne ligner 

gyldne kugler, og den kikker på hende med et dybt og 

mærkeligt blik. Siri skutter sig og stikker hænderne dy-

bere ned i lommen. Hun har aldrig brudt sig om katte. 

“Kommer du rundt om huset?” 

Hun nikker. Iris kalder på katten og lukker døren. 

Siri går ned ad havegangen og rundt om huset.  

Da hun kommer om i baghaven, stopper hun brat 

op. Fra haven er der direkte udsyn til søen. Lygtepæle-
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ne ude på vejen kaster gule cirkler ud i aftenmørket, og 

sammen med sneen giver det lys nok til, at hun kan se, 

at der er is på igen.   

Hun står ubevægeligt og stirrer på søens hårde, 

blanke spejl. Den er så tæt på. Hun kan næsten fornem-

me isen under sine fødder igen. Høre latteren. Linas 

latter, som altid fik Tobias fra klassen til at vende sig 

efter hende. Lige så smuk var den som hendes lyse hår, 

der fløj efter hende, når hun skøjtede.  

Hvis bare alt havde været anderledes. Hvis bare Siri 

… 

“Skal du stå derude hele natten?” Iris’ stemme af-

bryder hendes tanker, og hun går lettet ind i stuen.  

Iris har tændt stearinlys over det hele. Vægerne blafrer, 

som om de er levende. Lyset danner skygger på væg-

gene. Det burde være hyggeligt, men det får bare det 

mørke inden i Siri til at blive endnu mørkere.  

Den sorte kattekilling ligger krøllet sammen i sofa-

en. Siri sætter sig yderst, men alligevel rejser den sig 

op. Først strækker den sig. Så kikker den på hende og 

skal til at trække læberne tilbage i hvæse-grimassen, 
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men Iris tager den hurtigt på skødet og taler lavt til 

den. Derefter vender den ryggen til Siri, som om hun 

ikke er der, og ruller sig sammen på Iris’ skød.  

Siri ser ud ad vinduet. På søen. Den kvarte måne lig-

ner en le oppe på himlen. Hun ser sig omkring i stuen. 

Møblerne er tunge og mørke ligesom gardinerne.

“Hvor er fjernsynet?” spørger Siri.

“Jeg ser aldrig fjernsyn. Men hvis du synes, kan vi se 

film på min iPad?” 

Siri nikker, mens hun ser sig omkring. Hun kan ikke 

få øje på nogen iPad, men det kan jo være, at den ligger 

i skuffen.

“Men jeg har også fået en anden idé.” Iris ser på hen-

de: “Vi kunne lege sandhed eller konsekvens?” 

“Hvorfor det?” 

“For at lære hinanden bedre at kende.” Iris’ øjne ly-

ser.  

Siris mave trækker sig sammen.

“Og for at se, hvad vi tør,” fortsætter Iris. 

Først vil Siri sige nej. Hun hader den leg. Sådan 

virkelig, seriøst hader. Men hun kan ikke finde på en 

grund, der er god nok til at sige nej. Ikke hvis hun ikke 
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skal fortælle … nej, hun bliver nødt til bare at sige ja.

“Du starter med at spørge,” siger Iris. “Jeg vælger 

sandhed.” 

Siri tænker sig lidt om. Ser i smug på den anden pi-

ges kæbelinje. Den lange slanke hals. Hun kunne være 

med i en film om en heksekult. Siri ryster tanken ud af 

hovedet. 

“Hvor mange har du været i seng med?” spørger hun 

så.

“Ingen.” Iris svarer hurtigt. “Sandhed eller konse-

kvens?” 

“Sandhed.”

“Er du forelsket i nogen?” Iris ser på hende, som om 

hun kan se totalt langt ind i hende. Det er ubehageligt.  

Siri slår blikket ned. “Ikke mere,” mumler hun. 

Det var egentlig ikke meningen, at hun ville sige det 

sådan. Og Iris kikker også sådan ekstra mærkeligt på 

hende, men hun spørger ikke ind til det. Det er jo heller 

ikke meningen, at man skal spørge ind, når man leger 

sandhed og konsekvens. Jo, måske i næste spørgsmål, 

men ikke sådan bare fordi man ikke får et godt nok 

svar.  
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Og måske var svaret også godt nok. For hun er vir-

kelig ikke forelsket i nogen længere. Hun prøver at se 

Tobias’ brune øjne for sig. Forestille sig, at hun igen 

kunne mærke noget, sommerfugle i maven for eksem-

pel, når han så på hende.  

Men det eneste, hun rigtigt kan tænke på, er 

Lina. Som om Lina har overtaget og bare fylder alting 

inde i hende. Lina og skriget. Det skrig, hun aldrig kan 

glemme.

“Jeg vælger sandhed.” Iris ser på hende med glitren-

de øjne.

“Ok, hvorfor flyttede du til byen?” spørger Siri. 

“Rastløshed.” Iris trækker på skuldrene. “Min tante 

bor jo her, og det er da også fedt at bo så tæt på søen.” 

Hun nikker hen mod vinduet, og Siri får en lille smule 

gåsehud. 

“Skal vi lave noget andet?” spørger Siri og gnider 

sine kolde arme.

“Nej, for nu er det jo min tur.” Iris ser direkte på 

hende. Der spiller noget i hendes øjne. Noget gyldent 

og sort, da hun spørger:

“Savner du Lina?”  
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Siri stirrer overrasket på Iris. Hun kan ikke få et ord 

over sine læber. Iris kendte jo ikke Lina. Hvordan kan 

hun … men nogen fra klassen må have sagt det. Hun 

startede jo ret kort efter, at Lina døde, så hun har selv-

følgelig hørt om det, der skete. 

“Ja.” Hun forsvinder helt væk i ordet. Selvfølgelig 

savner hun Lina. “Jeg ville ønske, det var mig, der var 

død i stedet for hende,” siger hun.  

Det var ikke meningen, at hun ville sige det. Men nu 

er det for sent.

“Mener du det?” spørger Iris.

“Nogle gange. Som regel … ja.” Siri ser ind i væggen. 

Der er nogle små revner i tapetet. Ligesom revner i is.

“Jeg vælger konsekvens,” siger Iris, og Siri er glad 

for, at hun skifter emne. Hendes mor bliver altid ved 

med at vade rundt i ulykken. 

Hun vrister blikket fri og tvinger sig selv til at kikke 

på Iris. Men det eneste, hun rigtigt kan se, er slangerne 

på hendes overarme.

“Du skal få dine slanger til at bevæge sig.” Ordene 

smutter ud af Siris mund, inden hun når at tænke sig 

om.  
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Hvad er det for noget crap at sige? Tatoveringer be-

væger sig ikke. Nu må Iris jo tro, at hun er sindssyg.  

Men Iris rejser sig bare op. Stiller sig foran Siri. Ne-

derdelen fremhæver hendes hofter. Hun bevæger ar-

mene op og ned i et sært mønster. Et øjeblik er det, som 

om Siri kan høre musik, svage klokker, mens slangerne 

bugter sig foran hende.  

Men så slutter det hele, og Iris sætter sig ned igen. 

“Så skal du også vælge konsekvens,” siger Iris.  

Siri får kvalme, men nikker alligevel. 

“Du skal gå ud midt på søen og sige undskyld Lina. 

Bagefter kan du komme ind til bredden igen.” Iris’ 

stemme er lav, men fast. 

Siri ryster på hovedet: “Noget andet end det.” 

Der kommer noget mørkt frem i Iris’ øjne. “Man 

skal gøre det, som man bliver bedt om. Jeg fik også 

slangerne til at danse,” siger hun. 

Månesejlet skærer lette snefnug fri af nattehimlen og 

kaster dem ned over Siri, da hun går ud. I et glimt ser 

hun Lina for sig. Det lyse hår under huen, da hun løb ud 

til midten af isen. Latteren, der var lidt for høj og lys på 



19

den der måde, som Siri hadede, fordi det altid var, når 

Tobias var i nærheden.  

Men alligevel …  det var jo ikke meningen, altså … 

Det var jo bare en dum leg, ikke? Det var i hvert fald 

det, Siris mor sagde, da Siri blev ved med at græde. Det 

var en ulykke. Bare en dum leg. Det er ikke din skyld, 

min skat.  

Men hendes mor var der jo heller ikke. 

Lina kom ikke tilbage. Uanset hvor længe Siri ledte 

og kaldte. Hun kommer aldrig nogensinde tilbage.

“Er du parat?” spørger Iris, da de står ved søbred-

den.  

Foran dem strækker isen sig blank og mørk. Siri 

skjuler en sitren i mundvigen og nikker.   

Hun sætter den ene fod på isen. Den er glat under 

hende. Hurtigt lader hun den anden fod følge efter. En 

fugl skriger inde mellem de halvdøde siv. Det giver et 

gib i hende, og hun er ved at glide.  

Hun tager endnu et skridt. Månen spejler sig i isen. 

Man kan se den ude på midten af søen, en udtværet le. 

Det er bare den, hun skal hen til. Så kan hun vende om.  

Tøvende går hun videre. Kulden bider i hendes kin-
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der. Hun ryster. Men nu er der ikke så langt igen. Et 

nyt fugleskrig får hende til at fare sammen. Og så ser 

hun pludselig katten. Den løber tværs over isen foran 

hende. Hvor fanden kom den fra?  

Da hun næsten er på midten af søen, stopper hun og 

vender sig om. 

“Nu er jeg …” Siri stopper midt i sætningen.  

Hun kan ikke se Iris nogle steder. Katten er også 

væk. 

Siri ser sig omkring. Det synger i sivene. En skæv 

tone, der skærer sig ind i Siris knogler. Og kulden. Det 

er endnu koldere, end det var før.  

Fuglene er helt stille.  

Hårene rejser sig i Siris nakke. Langsomt vender 

hun sig om mod midten af søen.  

Så skriger hun.  

Iris’ ansigt ligger fuldstændig i skygge. Nederdelen 

blafrer omkring hendes ben. For hendes fødder vokser 

en revne frem i isen.  

Det knirker og knager, som om isen rækker ud efter 

hende. Iris kikker på hende, kikker og kikker og ser alt 

det mørke, som hun har prøvet at holde nede så længe.  
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Hun havde jo ikke troet, at Lina virkelig ville gøre 

det. Bare foreslået, at hun skulle gå ud på isen, selvom 

hun godt vidste … altså, hun vidste det selvfølgelig ikke, 

men det havde ikke været frost så længe.  

Men Linas øjne lyste alt for meget, når hun så på To-

bias, og pludselig glædede Siri sig alligevel til at se hen-

de gå ud på isen. Ja, det var sådan en sitrende, boblende 

fornemmelse i brystet, sådan en svag fornemmelse af, 

at Tobias endelig ville se hende, hvis Lina nu … altså, 

mens hun var ude på isen.  

Og så skriget. Og ambulancen. Og kulden. Og tom-

heden. Og mørket.  

Mørket især.

“Undskyld,” hvisker Siri. “Undskyld, undskyld, 

undskyld.”  

Da hun løfter blikket for at se Iris i øjnene, er hun 

væk. Der, hvor hun stod, er der kun revnen i isen. Den 

bliver større, knager og brager og udvider sig. Nærmer 

sig hende som en iskold slange.
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