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Lukas lagde mobiltelefonen i lommen på sin skoletaske. Han 
vidste egentlig ikke hvorfor. Der var aldrig nogen, der ringede til 
ham. 
 
Mor kom ud i køkkenet med hovedet nede i sin mappe.
”Har du husket din madpakke?” 
Lukas nikkede. Mor kiggede på køkkenbordet, fik øje på de  
papirer, hun ledte efter, og lagde dem i mappen. Så vendte hun 
rundt og gik ud igen.
”Jeg er alt for sent på den. Er det okay, du går selv igen i dag?” 
råbte hun over skulderen.
 
Lukas nikkede igen, satte sig ved bordet og hældte cornflakes op i 
en tallerken. Der var næsten ingen mælk tilbage i kartonen.  
Det var ellers meningen, cornflakes skulle bade i mælk, ellers blev 
de tørre i munden og svære at sluge. Mor stak hovedet ind i  
køkkenet igen.
”Husk, du skal til fødselsdag.” 
Lukas kiggede på sin mor og rynkede brynene. 
”Det havde du allerede glemt, hva’?” Mor smilede.  
”Caroline har fødselsdag. Der ligger 20 kroner pakket ind i  
sølvpapir på bordet. Husk at smække, før du går. Vi ses.” 
Lukas kiggede efter hendes ryg, så kiggede han ud ad vinduet, 
mens han møjsommeligt tyggede sine cornflakes. De knasede 
mellem tænderne. 
 
Uret på væggen slog halv otte. Endnu en lyd, der betød noget. 
Han skulle gå, lige præcis når uret slog halv, ellers kom han for 
sent. Lukas rejste sig op, lagde sølvpapirspakken med tyveren i 
skoletasken og smækkede døren efter sig. 

Lukas gik ind i garagen og hen til kommoden. Han åbnede en 
skuffe og tog den lille tændstikæske, der altid lå klar til ham, når 
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han havde brug for den. I tændstik-
æsken lå hans usynlige vinger. Lukas 
tog vingerne ud og spændte dem 
på ryggen. 
 
De var specielt lavet til 
ham, af elveruld. Nivea, 
hans bedste ven, havde 
selv syet dem. Det havde 
taget meget lang tid, for elveruld var kost-
bart, og normalt måtte det slet ikke bruges 
af mennesker. Men fordi Lukas havde reddet 
hendes liv, havde hun fået lov til at give ham vingerne. Det var 
hendes far, der var konge. Lukas lukkede øjnene.
”Hej, er du klar?” lød en lille stemme. Lukas smilede, han var 
fuldstændig klar, og pludselig glædede han sig til at komme 
afsted. De gik udenfor. Nivea lettede. Hendes blå og hvide kjole 
bølgede i vinden. Hun vinkede ham med. 
 
Det var så hyggeligt at følges med en i skole, og han elskede at 
flyve. Verden blev en helt anden, og så var det sjovt at se, hvor 
små menneskene i virkeligheden var. Som myrer i en myreture. 



  

Alle på vej et 
sted hen, i skole, 

på arbejde. Han 
elskede vinden i an-

sigtet. Og så elskede han 
at følges med Nivea, mere end 

noget andet. 
De pludrede om alt og ingenting. 

Nogle gange holdt de i hånden. 
Det var de bedste dage.

Lukas landede bag cykel-
skuret i en stor busk. 
 
Det var ret vigtigt, 
at ingen opdagede 

hans hemmelighed, 
for så ville kongen tage 
vingerne fra ham igen. 

Det havde Nivea sagt. Betingelsen for at få 
vinger var, at man holdt det hemmeligt, til man døde.  

  Han foldede vingerne sammen og lagde dem tilbage i  
tændstikæsken. 
 
Han puttede æsken i lommen og gik ind i skolegården. Ved 
klatrestativet var der flere fra klassen, der legede fangeleg, de  
grinede og råbte til hinanden. Lukas stoppede og kiggede lidt på. 
Det så sjovt ud. 
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Klokken ringede ind, legen stoppede, og hele skolegården  
bevægede sig mod døren. Lukas gik med strømmen og lyttede 
til de andre, der snakkede, mens de gik. Vilma fra 6. ville ikke gå 
til gymnastik mere, og Christina fra 5. ville ikke have Karla med 
hjem efter skole. Karla var snobbet og irriterende. Peter fra  
klassen skændtes med Hugo om, hvem der scorede det afgørende 
mål i går til fodbold. De havde begge to haft en fod på bolden. 
Stemmerne summede og gav genlyd mellem væggene. 

Inde i klassen satte Lukas sig på sin plads. Der sad ikke nogen  
ved siden af. Foran ham sad  Vera og Caroline. Vera var sur på 
Caroline over noget, der var sket i går, da de legede sammen. 
Lukas havde ikke fået fat i, hvad det var. Men Caroline mente, Vera 

skulle sige undskyld, især fordi det var Carolines 
fødselsdag i dag. Hun pillede drillende ved sølv- 
papiret på et stort fad, der stod på deres bord. 
”Jeg har kage med, og du får ikke noget, hvis du 

ikke siger undskyld.”
 

Vera grinede. Det vidste hun, at Birthe, 
deres dansklærer, aldrig ville gå med til. 
Desuden var de bedste veninder.

”Okay, så undskyld. Men kun, fordi du har 
fødselsdag.” Vera faldt Caroline om halsen. 
De to piger skændtes ret tit. 
”Godhjerteligmorgen,” lød det ud over 
klassen. Lukas elskede lyden af Birthes 
stemme, når hun sagde godhjerteligmor-
gen. Han fandt hurtigt læsebogen frem og 
slog op på den historie, de havde for til i 
dag. Han vidste nemlig, de skulle læse højt. 
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Caroline rakte hånden op.  
”Jeg har fødselsdag, min mor har bagt chokoladekage.” 
Birthe smilede.  
”Tillykke med fødselsdagen. Du kan dele ud, når vi har spist  
frokost, okay?” 
Caroline nikkede.  
”Det er verdens bedste kage, og i eftermiddag skal vi have boller 
og kagekone.”
 
Birthe kiggede smilende ud over klassen.  
”Er der nogen, der vil læse de første ti linjer?”
Lukas rakte hånden op. Han var dygtig til at læse. 
”Vil du starte, Benjamin?” spurgte Birthe.
 
Klokken ringede ud efter sidste time, og alle rejste sig hurtigt, for 
de skulle følges hjem til Caroline. Hun havde allerede pakket sin 
taske og stod parat til at gå. Det var tydeligt, at hun glædede sig 
til at få klassen på besøg.
”Der er skattejagt. Min far har tegnet et kort.”
”Den finder jeg! Jeg er herregod til skattejagt,” sagde Hugo.
”Min far har lavet det rigtig svært. Han siger, det slet ikke er  
sikkert, vi overhovedet finder den.” Caroline strammede sin  
hestehale med en hurtig bevægelse. 
”Mig og Peter skal nok finde den, ikke, Peter?” 
Peter nikkede. De andre drenge samlede sig omkring Peter og 
Hugo og snakkede om, hvordan de skulle dele sig i hold, så de 
fandt skatten før pigerne.
”Jeg skal lige have min cykel med.  Venter I ikke på hjørnet?” 
spurgte Vera. Caroline, Sisser, Trine og Karla nikkede.  
”Vi går i forvejen,” sagde Hugo. Peter og de andre drenge gik 
med ham.  
 

4140



42

Lukas tog sin rygsæk på ryggen. Da de kom 
forbi toiletterne, kunne han mærke, han skulle 
tisse. Han kunne ikke huske, hvor langt der var 
hjem til Caroline. Måske var det bedst, han gik 
på toilettet først.

”Jeg skal lige tisse,” sagde Lukas efter de andre, 
og så smuttede han ud på toilettet. Han lynede 

bukserne ned, mens han lyttede til klassens stemmer 
udenfor. De blev svagere og svagere. 

 
Lukas vaskede hænderne, vandet rislede og overdøvede de 

andre lyde. Han lukkede hurtigt igen. Så tørrede han hænder-
ne, tog sin skoletaske og skyndte sig ud. De andre var gået, der 

var helt stille på gangen. 
 
Lukas kiggede ned ad trappen. Måske var de bare gået om til 
cykelskuret for at hente Veras cykel. Han tog trappen tre trin ad 
gangen, smækkede døren op og løb om mod cykelskuret. Hans 
hjerte hamrede i brystet. Bare han nåede det, inden de gik videre 
til Carolines hus. Det var så længe siden, han havde været der, og 
han kunne faktisk ikke rigtig huske, hvor hun boede. Det var vist i 
3. klasse. Måske til hendes sidste fødselsdag? 
 
Cykelskuret lå helt omme på den anden side af skolen. Lukas løb, 
så hurtigt han kunne. Da han nåede derhen, var der ingen fra 
klassen. Der stod kun en lille pige i en grøn kjole. Hun græd ned i 
sin mobiltelefon og ville vist have, hendes mor skulle komme.  
Lukas kiggede på hende. Hun nikkede flere gange. Så lagde hun 
på og satte sig til at vente på en sten. 
”Så du, hvilken vej de gik?” sagde Lukas.

”Hvem?” sagde hun.
”Har der ikke lige været en masse fra 4. og hente Veras cykel?”
”Det ved jeg ikke. Jeg snakkede med min mor. Jeg har tabt min 
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cykelnøgle.” Hun snøftede lidt.
”Det er synd for dig,” sagde Lukas. ”Kommer din mor efter dig?” 
Pigen nikkede.
 
Lukas vendte rundt og begyndte at gå. Hvis han gik hurtigt, kunne 
han sikkert nå dem oppe ved skoven. Caroline boede vist deroppe 
et sted. Eller også var det Vera? Lukas begyndte at løbe. Tasken 
hoppede på hans ryg. Lukas løb ned ad en vej og op ad en anden. 
Snart begyndte alle huse at ligne hinanden. Røde sten, gule sten, 
brune døre, hvide vinduer, gule gardiner, indkørsler uden biler,  
buske og æbletræer, lilla og røde blomster, grønt græs. Det hele 
flød sammen for hans øjne. Sveden løb ned ad ryggen. Det gjorde 
ondt at trække vejret.  
 
Han løb langs skoven, måske han skulle skyde genvej. Men hvad 
nu, hvis hun slet ikke boede på den anden side af skoven? Hvad nu, 
hvis hun boede lige rundt om hjørnet? Desuden var skoven mørk, 
og Lukas kunne ikke lide at være derinde alene. Han satte farten 
op. Benene gik som trommestikker, sveden løb ned i øjnene, og 
pludselig lå han, så lang han var, på fortovet. 
 
Det sved i hænderne, dunkede i hovedet, og tårerne pressede  
sig på.  
”Det så hårdt ud, slog du dig?” sagde en venlig stemme. 
Lukas kiggede op på en dame, der havde en lille hvid hund i snor. 
Han rejste sig op, snøftede lidt og kiggede ned ad sig selv.  
Der var vist ikke sket noget. Han havde heldigvis ikke slået hul på 
bukserne. 
”Er du okay?” spurgte damen. 
Lukas nikkede.
”Skulle du ikke være i skole nu?”
”Jeg skal til fødselsdag hos en, der hedder Caroline, men jeg kan 
ikke huske, hvor hun bor.” 
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”Nå, Caroline, hende kender jeg godt. Hun er min genbo.” Og så 
fulgtes de ad, Lukas, damen og hendes hund, hen til Carolines hus 
for enden af vejen. 

Hjemme hos Caroline var fødselsdagen i fuld gang. Hugo, Peter 
og de andre drenge fór rundt i haven for at finde skatten først. 
Lukas kiggede på et kort, som Karla holdt i hånden. Det var kort 
nummer tre, kunne han se. De havde allesammen fået udleveret 
kort nummer et, da de kom. Der var en gåde på hvert kort, som 
ledte til det næste kort. Gåden på kort nummer tre lød: Hvad er 
det, der har 29 bogstaver, men kun fire stavelser?
 
Lukas tænkte, så det knagede. Han elskede gåder. 
Pludselig lød der høje hyl fra bunden af haven. Det var Hugo og 
Peter, der havde fundet skatten. De kom stormende ud fra  
legehuset med en pose. Alle samlede sig om de to drenge, der 
begyndte at dele slikposer ud. 
Så blev der råbt oppe fra terrassen. 
”Nu er der kakao og kagekone.” Det var Carolines mor. 
 
Alle løb ind i huset. 
”Sørme flot, I fandt skatten så hurtigt,” sagde Carolines mor og 
klappede Hugo på hovedet, da de kom ind. 
Lukas syntes også, det var flot. Han tænkte stadig over gåden på 
kortet.
 
Inde i stuen var bordet smukt dækket med lys og flag. Der var 
lyseblå paptallerkener med en prinsesse på og hvide servietter 
med stjerner og flag. På hver tallerken stod der et lille navneskilt. 
Lukas gik rundt om bordet og læste på hvert skilt. Vera, Hugo, 
Peter,  Trine ... 
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Carolines far kom ind med et fad med boller. Alle havde fundet 
deres pladser. Alle, undtagen Lukas, for der var ikke noget skilt 
med hans navn på.
 
Carolines mor fik øje på Lukas, der stod og trippede lidt ude i 
siden. Hun kiggede på Caroline, der sad for bordenden med Vera 
på den ene side og Trine på den anden.
”Caroline, søde skat, vil du hente en ekstra stol? Vi har sørme 
glemt at dække op til Lukas.” 
Caroline kiggede på sin mor.  
”Hvem Lukas?”
 
Lukas stak hånden i lommen. Den lå der heldigvis endnu,  
tændstikæsken med vingerne. Så vendte han rundt og gik ud af 
huset. Han kiggede op i himlen. Den var smuk og blå, mild og  
inviterende. Han tog æsken op af lommen, puttede vingerne på 
ryggen og bredte dem forsigtigt ud. Lukas lukkede øjnene.  
Så lettede han. 
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