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”Okay, dagens udfordring er ... Da da daaa!” Anders fra 5.C
trommer på skraldespanden med en pind.
”Mig mod klassen ... Da da daaa ...” messer han.
Alle holder vejret. Det er en sjov leg, han har fundet på, og hele
5.C er samlet ved kælderskakten. Det er dér, Anders har sagt,
udfordringen er.
Anders har lavet en regel om, at hvis ingen tager imod hans
udfordring, så har han vundet, og alle skal være hans slaver
resten af dagen. Men hvis en fra klassen tager imod udfordringen
og gennemfører, så har klassen vundet. Vinder klassen fem
udfordringer i træk, skal Anders give is. Der står 1-0 til klassen,
og drengene driller Anders, fordi han har tabt første runde.
Anders tager det ikke så tungt. Det er jo bare en leg, og desuden
skal de vinde fem i træk for at få is.
”Er du klar med mobilen, Trine?” spørger Anders.
Trine nikker. Hun er topklar og forelsket i Anders, og så er hun
udnævnt til officiel Instagram-bestyrer. Anders har lavet en profil
på Instagram, hvor legen bliver slået op hver dag.
”Kom nu,” råber William.
Anders stopper med at tromme.
”Husk, at legen er hemmelig, ingen må sige noget til nogen.
Sværg!” råber han. De laver allesammen et kors med hånden
foran ansigtet.
”Hvem tør ... kravle op ad nedløbsrøret og hoppe ned i
kælderskakten?” spørger Anders med et smil.
Alle kigger op ad nedløbsrøret. Det er i hvert fald to en halv
meter højt, og når man er kommet op, skal man gå cirka en
meter langs en lille gesims for at nå hen til kælderskakten.
”Man skal altså ramme ret præcist, ellers slår man sig på trappetrinnene,” siger Ida. Ella nikker. Hun tør i hvert fald ikke.
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Pernille trækker vejret i små stød. Hun vil rigtig gerne tage en
udfordring foran klassen, og den er som skabt til hende. Men hun
er nervøs for, hvad de vil sige til, at det er hende, der gør det.
Hun har kun gået i klassen i to måneder, og det har ikke været så
nemt, som hun troede, at skifte skole.
Pernille kigger over på Ella. I går spiste hun en hel citron, som
Anders havde med i skole, og alle klappede af hende. Trine lagde
det hele op på Instagram, og alle i klassen havde liket billedet,
hvor Ella så virkelig mærkelig ud i hovedet med den sure citron i
munden. Flere skrev søde ting: 'Sejt, Ella'. 'Godt gået'. 'Søde tøs, du
er for lækker' ...
”Det er for farligt,” er der en, der siger.
”Man kan brække benet,” protesterer en anden.
”Så farligt er det da heller ikke,” siger en tredje.
”Jeg tør godt,” siger Pernille højt.
Alle kigger på hende. Det er, som om de ser hende for første
gang. Ingen havde forventet, at hun ville melde sig. Hun er ligesom
aldrig rigtig med i noget, og der er ingen fra klassen, der rigtig
kender hende.
”Jeg har gået til springgymnastik i fem år. Det der er barnemad,”
siger hun med et forsigtigt smil. Flere fra klassen smiler tilbage, og
et par stykker klapper hende på skuldrene.
Pernille kravler op ad nedløbsrøret. Det er nemt. Hun krabber sig
smidigt hen langs muren, kigger ned, beslutter, hvor hun vil lande,
og sætter af. Hun lander sikkert på et af de øverste trappetrin
med armene bredt ud, som en professionel gymnast ville gøre
det. Alle klapper. Pernille bukker. Følelsen er fantastisk. Hun smiler
over hele hovedet.
”Fik du det?” spørger Anders og kigger på Trine.

51

Trine nikker og viser ham billedet af Pernille, der flyver elegant
gennem luften.
Trine lægger det ud på Instagram med en kommentar
nedenunder: '5.C´s modigste chick!'
Resten af dagen tjekker Pernille Instagram en gang i minuttet.
Inden dagen er omme, har alle i klassen liket hendes billede.
Der er aldrig nogen fra klassen, der har liket noget som helst på
hendes Instagram før, og hun mærker en følelse af lykke i maven.
Pernille kigger efter Ella og Ida, da de går hjem fra skole arm i
arm.
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Dagen efter er det et nyt sted, de skal mødes. Anders har sagt, at
man skal komme hen på boldbanen i spisefrikvarteret, hvis man vil
være med. Alle er mødt op. Klassen kigger på Anders, der har et
snedigt smil på læben.
”I dag tror jeg ikke, der er nogen, der tør,” siger han udfordrende.
Alle griner.
”Kom nu med den,” råber Kristian.
”Udfordring, udfordring, udfordring,” råber klassen i kor.
Anders tager en lille pose op af lommen. I posen ligger en lang,
tynd regnorm. Anders tager regnormen ud af posen og holder
den op. Ormen bevæger sig mellem hans fingre.
”Hvem tør sluge den her?” råber Anders.
”Fuck, den er ulækker,” griner Trine og gør sit kamera klar.
Anders er for vild. Den udfordring er der ingen, der tager.
Ormen vrider sig.
”Jeg tror, Anders vinder i dag,” råber Trine drillende.
”Hvad med dig, Pernille, tør du igen?” siger William pludselig og
kigger på Pernille.
Flere begynder at råbe:
”Pernille, Pernille, Pernille ...”
”Ad for helvede, den er levende,” siger Ella. Hun ser ud, som om
hun er ved at kaste op.
Pernille har overhovedet ikke lyst til at spise den regnorm. Hun
rynker på næsen.
”5.C´s modigste chick,” lokker William.
Pernille kigger på regnormen. Hvis hun synker den hurtigt, når
hun måske ikke engang at smage den. Og hvad kan der ske ved
det? En regnorm er jo ikke farlig. Pernille er god til at sluge piller,
og hendes storebror og hun synker altid hele lange spaghettier.
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Den orm er ikke særlig meget tykkere end en spaghetti.
Pernille nikker.
”Jeg tør godt,” råber hun kækt.
Alle klapper og griner.
”Aj, du skal ikke gøre det, det er for ulækkert,” siger Ella.
”Så gør det selv.” Ida skubber venskabeligt til Ella.
”Lad være,” siger Ella surt og skubber tilbage.
Pernille tager ormen fra Anders, kigger på den og holder den
hen foran munden, så Trine kan tage et billede. Den bevæger sig
mellem hendes fingre. Hun er lige ved at kaste op ved tanken om,
at hun skal spise den, men nu har hun jo sagt, at hun tør. Der er
ingen vej tilbage.
Pernille lukker øjnene, putter ormen i munden og sluger den
lynhurtigt. Hun åbner øjnene igen. Hårene står op på hendes
arme. Tanken om ormen på vej ned i hendes mave er væmmelig,
men alle klapper og råber og hujer. Pernille smiler triumferende.
Trine kommer hen og viser hende den video, hun har optaget.
”Det var ikke så slemt, som man skulle tro,” siger Pernille
overlegent.
På Instagram skriver Trine: 'Den fantastiske Pernille fra 5.C –
ingen modigere!' Alle fra klassen liker videoen. 'Klamt', skriver Ella
som kommentar. Pernille trækker på skuldrene. Måske er hun bare
misundelig, fordi det pludselig er Pernille, der er populær i klassen.
'Drengetoilettet i gården kl. 12.05' står der i den SMS, Anders
sender til klassen. Flere snakker om dagens udfordring. Hvad mon
det er? Ida sidder på Pernilles bord. ”Tager du den igen i dag?”
spørger hun.
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”Det ved jeg ikke. Jeg skal jo lige se, hvad det er,” siger Pernille
med et smil.
”Hvis du tager den igen, er det for vildt.”
”Du behøver jo ikke gøre det, hvis du ikke vil,” siger Ella fra sin
plads bagved.
Pernille kigger om på hende. ”Jamen det vil jeg gerne,” siger hun
trodsigt.
”Du er for sej.” Ida giver Pernille en highfive.
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Da det ringer ud, har Pernille ondt i maven. Hvad mon Anders har
fundet på i dag? Hun tager længere tid om at pakke sine bøger
sammen, end hun plejer. Bare der er en anden, der har taget
udfordringen, når hun kommer.
”Kom nu, Pernille.” Ida står i døren og venter på hende.
Da Pernille og Ida kommer hen til drengetoilettet, står hele
klassen der allerede. De begynder at råbe, da de ser hende.
”Pernille, Pernille, Pernille …”
Pernille griner, lidt for meget.
”Hvad så, losers, er der en udfordring til mig i dag?” råber hun
overstadigt.
”Hvem tør slikke på toiletbrættet herinde?” råber Anders højt og
smækker døren op ind til en af båsene.
”Jeg kaster altså op,” siger Ella.
”Også mig,” siger Trine.
”Det tør jeg!” råber Pernille.
”Aj, lad være,” griner Ida usikkert.
Pernille stikker hovedet ind på toilettet. Det er ret ulækkert,
men det er da ingenting i forhold til at sluge en regnorm. Hun
smiler og går derind. Der er pletter på toiletbrættet, det er vildt
ulækkert. Pernille tager sig sammen, hun kan jo skylle munden
bagefter. Klassen samler sig i døren, og Trine står klar med sin
mobil. Folk skubber til hinanden for at komme til.
”Flyt dig,” siger William til Peter og skubber. Peter skubber tilbage.
De er lige ved at komme op at slås. Pernille lukker øjnene et
øjeblik, forsøger at lade være med at tænke på lugten.
”Da da daaa …” råber Anders.
”Du skal ikke gøre det, det er fucking klamt,” siger Ella og vender
ryggen til. Et par af de andre piger trækker sig også tilbage.
Pernille tøver pludselig. Måske er det for klamt?
”Kom nu, tør du eller ej?” siger Anders.
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”Der er altså tis på brættet,” siger Ida og laver en lyd, som om
hun skal kaste op.
”Er du alligevel en tøs?” siger William og puffer til Pernille.
Pernille lægger sig på knæ ved siden af toilettet og stikker tungen
ud. Trine tager et billede. Pernille kører tungen hen over det hvide
plasticsæde. Det føles ikke modigt, bare uendelig væmmeligt.
Ydmygende på en måde. Trine tager et billede mere.
På Instagram liker alle fra klassen billedet. Der er også mange
andre, der er begyndt at følge legen. Pernille følger selv intenst
med på Instagram hele dagen. Hun tjekker en sidste gang, lige
inden hun sover. '134' står der ud for det lille hjerte.
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Næste dag kommer et par af drengene over og viser Pernille,
at der er kommet endnu flere likes. De synes, hun er supersej.
Pernille sætter sig på sin plads.
”Hvad så, taber-Anders, hvad har du fundet på i dag?” siger hun
højt og griner til Anders. Flere griner og hujer. Anders smiler.
”Bare vent og se. Den her vinder jeg.”
”Is, is, is … Anders skal give is,” synger William og kigger på
Pernille.
”Det sørger du for, ikke, Pernille?”
”Vi får se,” griner hun.
”Hvorfor gør du det ikke selv?” hvæser Ella pludselig vredt til
William.
”Bland dig udenom, sure mokke,” svarer han.
Der tikker en SMS ind: 'Gymnastiksalen kl. 12.05'.
De fleste fra klassen står i gymnastiksalen og kigger på Anders,
der har et drillende smil om læben. Pernille kigger rundt. Ella og
Ida er der ikke.
”Hvem tør stille sig op på podiet ooog ... da da daaa ...” Anders
stamper i gulvet. Så holder han kunstpause.
”Kom nuuu …” brøler William.
”… vise sin bootyiiii …” råber Anders.
Der går et sus gennem flokken.
”Uden underbukser,” råber han så.
Flere kigger usikkert på Pernille.Vil hun tage udfordringen op?
Pernille dukker nakken. Pludselig begynder William at messe
hendes navn.
”Pernil-le, Pernil-le, Pernil-le …” Flere andre stemmer i. ”Pernil-le,
Pernil-le, Pernil-le …”
Pernille ryster på hovedet.
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”Så har jeg vundet,” griner Anders.
Pernille synes, hun kan mærke, at de andre er skuffede over hende.
Et par stykker går mod døren. Det her er kedeligt.
”Jeg tør godt,” råber hun pludselig højt.
”Yes!” råber William og fortsætter: ”Anders skal give is ... is, is, is
… Anders skal give is.”
Pernille går op på podiet med ryggen til sine klassekammerater.
Trine gør mobilen klar. Pernille trækker hurtigt bukserne ned.
Kun lige længe nok til, at Trine kan nå at tage et billede. Hurtigt
bukserne op igen. Alle hujer og klapper. Da hun hopper ned, er der
flere, der klapper hende på skuldrene.
Pernille ligger i sin seng og tjekker Instagram, inden hun skal sove.
Der står 'Pernille forever', 'Skolens modigste' og 'Lækkermås'. Men
også 'PornoPernille' 'Klamt' og 'Luder'…
Pernille kan ikke sove. Da hun endelig falder i søvn, vågner
hun igen mange gange i løbet af natten. Næste morgen får hun
heldigvis lov at blive hjemme, da hun siger, hun er syg. Det føles
som influenza.
”Hav en god dag, min skat, og ring ind på arbejdet, hvis der er
noget,” siger mor og kysser hende på panden, inden hun går.
Pernille trækker dynen op over hovedet. Måske skal hun bare
skifte skole igen?
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