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ebastian er 7 år. Han bor sammen med sin far og mor i et
lille gult hus i Gudhjem på Bornholm. I dag skal han starte i
børnehaveklasse. Han glæder sig. Han tænker på det hele
tiden. Også imens han spiser morgenmad. Han får puder med mælk
og sukker på. Det spiser han næsten hver morgen. Det er dejligt
sommervejr i dag.
– Perfekt vejr til en god skolestart, siger far.
Solen skinner, og himlen er knald blå. Far har taget fri fra arbejde for
at tage med Sebastian i skole, på hans første skoledag.
Sebastian synes, det er rart, at far skal med.
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De går hen til bilen. Sebastian forsøger at undgå stregerne imellem
fliserne. Hvis han misser og rammer en af stregerne, så ved han,
at hele byen bliver oversvømmet. Det ville være en katastrofe. Han
ser ambulancer med blå blink og sirener for sig. Sebastian er den
eneste, der kan redde Gudhjems indbyggere.
De kommer hen til bilen. Det er varmt, selvom klokken kun er halv
otte om morgenen. Der er fem kilometer til skolen.
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Sebastian kigger ud ad vinduet i bilen. Han er spændt.
Far taler om alle de ting, der er i skolen. Lærerne, de store børn,
hans legekammerater. Så kommer Sebastian til at tænke på, at
han snart har fødselsdag. Han tænker på, hvad han ønsker sig i
fødselsdagsgave. Der er en bestemt butik, som han godt kunne
tænke sig at køre hen til i stedet for at køre i skole.
– Far? Skal vi ikke køre ind og kigge på legetøj i legetøjsbutikken.
– Nej, vi skal i skole, svarer far. - Se, der er rundkirken, nu er vi snart
i Østerlars.
De kører forbi rundkirken og ind i Østerlars.
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Sebastian kigger genert ud igennem
vinduet. Han synker en klump i halsen,
imens far åbner døren for ham.

– Sebastiaaan, siger far forsigtigt.
– Hvad!? siger Sebastian forvirret.
– Vi er her nu. Se, skolen er lige der.

Og så skal der være en svævebane helt
oppe fra spidsen af tårnet, der fører hen
over en fodboldbane og ender lige nede
under sandkassen, så han kan grave sig op
igennem sandet og forskrække de andre
børn, der leger i sandkassen – for sjov
selvfølgelig.

– Sebastian, siger far.

Sebastian tænker på, hvordan det mon er
at gå i skole. Bare de ikke skælder ham ud.
Bare de andre børn ikke driller ham. Bare
der er en sjov legeplads. Tænk, hvis der er
et højt udkigstårn. Det skal helst være så
højt, at ingen andre end han tør klatre op
i det. Og så skal man kunne klatre op på
taget af det, tænker Sebastian.
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Sebastian vil ikke ud af bilen. Pludselig mærker han noget
i sin mave.
– Far! råber han og ser helt bange ud. – Jeg har slugt noget.
Det flyver rundt i min mave. Hjælp! Jeg bliver ædt op indefra.
– Rolig Sebastian. Det er bare, fordi du er nervøs.
Det hedder sommerfugle i maven.
– Nej, det er ikke sommerfugle, det er øgler, der er
ved at formere sig. Jeg HAR prøvet at have sommerfugle
i maven, og de har aldrig føltes sådan her.
– Men du har jo heller aldrig prøvet at starte i skole før, vel?
Sebastian siger ikke mere. Det er jo rigtig nok.
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Sebastian holder godt fast i fars hånd.
Tricks!? Er du der, tænker Sebastian for sig selv. Selvfølgelig er jeg her.
Hvad tror du selv? Du puttede mig jo selv ned i denne her snævre lomme
på din mærkelige skoletaske. Jeg har aldrig været ude for noget lignende.
Årh hold op, Tricks. Vi kommer ind på skolen nu. Husk at hjælpe mig, hvis
der er nogen, der angriber, tænker Sebastian til Tricks.
Du kan regne med mig, kammerat. Jeg har mit dobbeltløbede
splattergevær klar til at slå enhver fjende ned.
Da de kommer ind i gangen på skolen, ser de børn alle vegne.
Nogle løber og nogle taler sammen. Mange af børnene kigger på far
og Sebastian.
– Du sveder helt i hænderne, Sebastian. Din hånd er fugtig, siger far.
– Er du ok, min ven?
– Det er øglerne, der spytter giftig væske ud igennem min hud, hvisker
han stille, imens han kigger sig nysgerrigt omkring. Far sukker opgivende.
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Døren til gangen går op, og en høj, stærk kvinde kommer ind.
Hun har sit mørkebrune, kraftige hår sat op i en lang fletning.
– I skal da ikke stå herude, kom da indenfor, siger hun venligt
med en lys stemme.
De går ind.
– Jeg hedder Lizzie, siger kvinden og giver far et fast håndtryk.
Hun sætter sig ned på knæ for at komme i øjenhøjde med
Sebastian. Hun smiler så meget, at Sebastian bliver endnu mere
genert.
– Og hvad hedder du så? spørger hun Sebastian.
Sebastian tænker, at hun skælder ham ud. Han kan ikke finde på,
hvad han skal svare. Han er bange. Tricks! råber han inde i sig selv.
Skal du have hjælp? tænker Tricks til Sebastian. Ja!
– Øglefjæs, siger Sebastian til Lizzie.
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Det flyver bare ud af munden på ham. I samme øjeblik fortryder
han, fordi han kan se, at Lizzie stopper med at smile.
– Ej, Sebastian, siger far vredt. Hvad bilder du dig ind?
– Det var ikke mig, far, det var Tricks, siger han stille og kigger ned.
Der fik hun den, tænker Tricks til Sebastian.
– Tricks?, siger Lizzie.
– Hvem er Tricks?
– Tricks er Sebastians hemmelige ven, forklarer far.
Sebastian kigger op på far og siger: – Hvordan kan han være
hemmelig, når du hele tiden fortæller om ham?
– Ja, det har du ret i. Så usynlige ven, siger far.
– Hvordan kan han være usynlig, når JEG kan se ham?
– Hvad skal jeg så sige? svarer far rådvildt.
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Sebastian kigger over på Lizzie. – Tricks er min bedste ven.
– Han lyder spændende, svarer Lizzie.
– Skal jeg vise dig og Tricks hen til garderoben?
Sebastian svarer ikke. Han går bare med Lizzie.
Hun blev slet ikke sur, tænker Tricks til Sebastian.
Hende skyder jeg altså ikke på en anden gang.
Okay, tænker Sebastian med et lille smil. Han ved nemlig godt, at
det er ham, der bestemmer over Tricks.
Far kigger taknemmeligt på Lizzie og går med hen
til garderoben.

21

22

Inde i klassen skal Sebastian sidde ved siden af en pige med langt,
lyst hår. Sebastian tør ikke kigge på hende. Han ser kun på hende et
kort sekund, så kigger han væk igen. Hun er meget smuk. Han når
lige at se hendes blå øjne og det lange, lyse hår. Han sætter sig ved
siden af hende, og hun siger: – Hej! Jeg hedder Stine.
Pludselig ringer klokken. I dækning! råber Tricks. Sebastian skubber
stolen hårdt bagud, så den brager ind i bordet bagved. Så kaster
han sig ned på knæ og kryber ind under sit bord. Han gemmer
hovedet i hænderne. Alle børnene og deres forældre kigger på
Sebastian. Der er ingen, der siger noget. Et par børn fniser lidt.
– Det er bare klokken, der ringer ind, fordi timen begynder, siger
Stine og kigger ind under bordet til Sebastian.
– Nåh, ja. Jeg havde helt glemt, at der er en klokke på skolen, siger
Sebastian og griner lidt, imens han kravler op på stolen igen. Stine
smiler venligt til ham.
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Så kommer Lizzie ind. Hun stiller sig op foran klassen og fortæller,
at hun er deres klasselærer. Hun siger også en masse andre ting,
imens Sebastian kigger ud ad vinduerne.
I klassen er der fire kæmpe store vinduer på række. Man kan
tydeligt se skolegården lige uden for vinduerne. Sebastian kan
ikke se nogen legeplads. I skolegården er der en bane, der passer
perfekt til mooncars.
Sebastian vil gerne ud og køre i mooncar.
Han kigger op på Lizzie. Nogle gange taler hun til de voksne og
nogle gange til børnene. Han kigger rundt i klassen på de andre.
Der er mange børn. Både piger og drenge.
Han vil gerne ud nu.
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Lizzie er holdt med at tale. Hun ser ud, som om hun venter. Nogle
af børnene rækker fingeren op i luften. Nu kommer Sebastian i
tanke om, at hvis man vil sige noget i skolen, så skal man række
fingeren op. Sebastian rækker fingeren højt op i luften.
– Sebastian! siger Lizzie.
– Har I mooncars?
Alle børn og voksne i klassen griner af Sebastian. Han kan ikke lide
det.
– Nu var det ikke lige det, vi talte om, Sebastian. Men ja, vi har lige
købt helt nye mooncars. De er virkelig smarte. Man tror næsten,
de har ægte motor og kan køre af sig selv.
Ægte motor!? Køre af sig selv, tænker Sebastian. Utroligt!
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Lidt senere skal de tage deres madpakker frem, imens forældrene
drikker kaffe og snakker med hinanden uden for klassen.
Det er hyggeligt at spise madpakke ved siden af Stine. De taler
lidt sammen. Det er mest hende, der siger noget. Hun har en sød
stemme. Han spiser hele sin madpakke, imens han lytter til hende.
Hun har en hund derhjemme og en lillebror. Det er sejt.
Bagefter læser Lizzi en historie højt for dem. Sebastian elsker at
få læst højt. De har alle sammen sat sig på stole lige foran Lizzie.
Det er en spændende historie.
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Bagefter må de gå udenfor. Sebastian skynder sig. Han vil først ud.
Han maser sig foran, men det er der også andre drenge, der gør.
De kommer ud i skolegården. De nye mooncars er der ikke.
Lidt efter kommer Lizzie ud til dem.
– Hvor er de nye mooncars? råber Sebastian, imens han hopper op
og ned, som om han stod på en kængurustylte.
– De er låst inde i skuret, siger Lizzie. – Jeg kommer og låser dem
ud nu.
Han er næsten ved at eksplodere, fordi det er så spændende. Lizzie
har taget sine nøgler frem. Hun har mange nøgler.
– Hvad skal du med alle de nøgler, spørger en dreng, der hedder
Martin.
– Der er en til min cykel, en til min bil, en til mit hus, en til skolen og
et par nøgler til nogle andre steder. Der er mange ting, jeg skal låse
op og låse i, siger Lizzie.
Endelig finder hun den rigtige nøgle. Sebastian hopper igen af bar
spænding. Lizzie åbner døren. Da døren går op, springer Sebastian
ind med det samme. Han tager fat i en mooncar og trækker den ud
af skuret.
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Det er det vildeste, han nogensinde har set. Den sejeste, skinnende
mooncar og så med en flot motor på. Den kan virkelig køre af sig
selv, tænker Sebastian.
Han sætter sig op på sædet. Han kan høre børn rundt omkring, der
også gerne vil prøve. Han lader som ingenting, for nu er det hans
tur.
En rød, lysende knap fanger hans opmærksomhed. Der står nogle
bogstaver på den. Han kan genkende det første, fordi hans eget
navn begynder med det samme bogstav: ”S”. Der står ”Start”.
Martin har også sat sig i en mooncar, som nu triller op ved siden af
Sebastian. Martin har heller ikke startet sin motor endnu. Sebastian
trykker på den røde, lysende knap.
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I samme øjeblik kommer der et drøn fra Sebastians mooncar. En
rå motorlyd som fra en Harley Davidson-motorcykel forskrækker
alle tilskuerne. Kort efter kommer der en lignende lyd fra Martins
mooncar. Det er, som om jorden ryster under dem.
– Det er nogle seje mooncars, ikke? hører de Lizzie råbe, men
Sebastian svarer ikke.
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Han kigger over på Martin, der
også larmer og kigger på ham.
De nikker til hinanden midt i
larmen, der højst sandsynligt
vil give dem skader på ørerne
på livstid. Så sender de begge
to deres cars af sted hen ad
mooncarbanen i skolegården.
Larmen er uudholdelig, men
de er ligeglade. Nu handler
det om at vinde løbet. Vinde
æren af at være den hurtigste
mooncarkører i klassen.
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I det første sving er der allerede meget fart på, og de ligger side
om side hele vejen rundt i svinget. De kører sammen hen imod det
andet sving. Begge mooncars kører hurtigere og hurtigere. I svinget
er de tæt på at miste kontrollen, og Sebastian kan mærke, at Martin
bliver usikker. Det er han ligeglad med. Han vil køre hurtigere. Han vil
have mooncaren i topfart.
Det tredje sving ligger lidt længere fremme. Han fortsætter. Han
sætter mere fart på. Martin kan ikke følge med mere. Lyden fra
motorerne er så kraftig nu, at han synes, han kan mærke vinduerne
på skolen ryste en lille smule. I det tredje sving går det så hurtigt,
at han kører på to hjul hele vejen rundt i svinget.
Nu må jeg hellere sætte farten ned inden min slutspurt, tænker
Sebastian og klarer fjerde sving fint. Martin er et godt stykke
bagefter.
Sebastian kan se Lizzi. Hun og far står og vifter vildt med armene
og råber. Han kan ikke høre dem for motorens brølen. Han tænker,
at de synes, han er fantastisk til at køre mooncar. Det synes
han i hvert fald selv. Nu vil han have ekstra fart på som en super
afslutning på løbet.
Han giver den fuld gas. Pludselig opdager han en rampe. Perfekt
afslutning, tænker han og styrer hen imod den.
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Med fuld kraft drøner han op ad rampen, og med et kontrolleret hop
svæver han igennem luften og lander på alle fire hjul samtidig.
Desværre kan Sebastian ikke stoppe i tide. Han har så meget fart
på, at han ikke kan undgå at ramme Lizzie. Hun har stillet sig i
hans bane for at få ham til at stoppe. Han rammer hende midt på
skinnebenet.
Lizzi giver et højt skrig fra sig og falder om på asfalten. Sebastian
holder stille. Motoren går ud.
Alle børn og forældre kommer løbende hen til Lizzie. Også far.
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– Av, av! stønner Lizzie.
Hendes ene ben er helt skævt. Et af de børn, der stod tæt på Lizzie,
da hun blev ramt, siger: – Det gav et ordentligt knæk fra hendes
ben, da ham der drengen ramte hende.
Sebastian siger ikke noget. Han rejser sig fra sin mooncar og sætter
sig lidt væk derfra sammen med Tricks. Far tager sin mobil frem.
Han ringer 112. Han er rasende. Sebastian kan se det på ham,
men far siger ikke noget. Sebastian tænker med Tricks. Det var
da hendes egen skyld, tænker Tricks til Sebastian. Ja, hun kan da
bare lade være med at gå ind foran, tænker Sebastian. De voksne
siger da altid selv, at man skal gå ind til siden, når der kommer biler,
tænker Tricks.
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Sebastian er bange. Han kan høre Lizzie komme med nogle
klynkende lyde. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Det var jo ikke
med vilje. De kan da bare lade være med at købe mooncars med
rigtige motorer på. Børn må jo heller ikke køre på knallert eller på
andre ting, der har motor.
Far har lagt røret på. Han er på vej hen til Sebastian.
– Hvad laver du, Sebastian? Du kørte jo lige ind i Lizzie.
– Jeg kan da ikke gøre for, at der er rigtige motorer på deres nye
mooncars. De kører alt for hurtigt.
– Sebastian! siger far irriteret.
– Hvad? svarer han.
– Hvor ser du den motor? siger far opgivende.
– Der bagved! svarer Sebastian.
– Det er en legetøjsmotor, Sebastian. Den er ikke rigtig. De der
motorlyde, lavede du og Martin jo selv.
– Jamen … lige før … den kørte af sig selv.
– Kom her, Sebastian, siger far roligt. – Du må sige undskyld til
Lizzie.
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De går hen til Lizzie. Hun ligger helt stille. Der ligger en trøje over
hendes ben. Forældrene omkring hende taler om, at benet måske er
brækket. Hun har også en trøje under hovedet, så hun ligger blødt.
– Ambulancen er på vej, siger far. – Jeg er godt nok ked af det,
fortsætter han. – Sebastian vil gerne sige noget til dig.
– Undskyld, siger Sebastian.
– Det er okay, Sebastian. Var det også Tricks, der fik dig til det?
– Nej, det var mig selv. Du sagde, de kunne køre af sig selv …
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– Jeg sagde, at de næsten kunne køre af sig selv. Forstår du godt,
at der er forskel?
– Ja, svarer Sebastian.
– Sebastian har en meget veludviklet fantasi, siger far
undskyldende.
– Ja, svarer Lizzie. - Det har jeg fundet ud af. Du må være utrolig
god til at tegne.
– Næh, svarer Sebastian. Ikke særligt.
– Det skal jeg nok lære dig, når jeg kommer tilbage fra hospitalet.
Ambulancen kommer, og Sebastian, far og alle de andre børn og
forældre, der har første skoledag den dag, vinker farvel til Lizzie.

47

48

Sebastian og far går med hinanden i hånden hen til bilen.
– Far, siger Sebastian. Tror du nogensinde, jeg lærer at styre min
fantasi?
– Næh, det tror jeg ikke. Vil du gerne lære det?
– Ja.
– Du skal bare lære at få din fantasi til at passe til virkeligheden.
– Men, så er det jo ikke længere fantasi.
– Næh, det kan du selvfølgelig have ret i, siger far med et smil.
– Jeg glæder mig, til Lizzie kommer tilbage.
– Det var godt, min ven. Hun er også sød.
Hun bliver en god klasselærer for jer.
– Ja, og hun vil lære mig at tegne.
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