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1
Astrid Simonsdatter Rask våkner av et blått blink. Et
glitrende intenst blått lys, som blunker til henne så
kjapt at hun lurer på om hun egentlig så noe som helst,
eller om det bare var en innbilning. Det har skjedd
tidligere også, at noe som kan minne om en stjerne
dukker opp rett foran henne, også da trodde hun at
hun hadde drømt. Nå vet hun at hun er våken, men
for sikkerhets skyld vifter hun med tærne, og sier hei
sånn ut i lufta. Begge deler føles helt ekte.
Hun snur seg med ansiktet mot veggen og pakker
dynen godt rundt seg. Veggen lukter svakt av mal
ing, enda det er lenge siden de malte veggene. Hun
og pappa. I sommerferien, etter at sjuende klasse var
avsluttet, dro de ned og kjøpte en isblå farge. Astrid
elsker den fargen, for det er akkurat slik hun forestiller
seg at det ser ut i universet: klart, blått lys med stjerner
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som lyser betingelsesløst og uten noen annen hensikt
enn å gi lys til alle som trenger det.
Hun lukker øynene. Det funker ikke. Øyelokkene
spretter opp og hun stirrer inn i veggen som bare er
centimetere fra nesetippen. Nå er den følelsen der
igjen. Fornemmelsen av at det er noen i rommet. Det
kiler i nakken og hun snur seg langsomt over på rygg
en. Hjertet hamrer i brystet. Det er bare så vidt hun
tør å holde øynene åpne. Heldigvis, døra er fortsatt
lukket. Måneskinnet gir akkurat lys nok til at hun kan
se klart og tydelig at det ikke er noen andre her inne
hos henne. Likevel … Det er noe …
Hun setter seg opp. Kanskje det bare gikk noen
forbi utenfor? Vinduet er tross alt åpent … Hun vrenger dynen til side og spretter ut på gulvet. Noen vil sikkert bare tøyse med henne. Noen av guttene i klassen
kanskje, små blink med lommelykten på mobilen …
Eller … hjertet banker litt ekstra … kanskje det er
Yusuf, den nye gutten i klassen, som hun allerede har
blitt så god venn med.
Hun lener seg ut av vinduet. Det lukter fortsatt vått
gress etter skybruddet tidligere på kvelden.
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– Yusuf, sier hun spørrende og legger luft på stemmen slik at det blir en slags mellomting mellom å rope
og å hviske. – Er det deg? Yusuf?
Ingen svarer, bortsett fra en katt som mjauer. Lufta
er kjølig. Hun hutrer litt og lukker vinduet, trekker
gardinene tett sammen. Det hjelper ikke. Det er noe
her … noe som forstyrrer henne. Hun lar blikket løpe
over det innebygde skapet, videre til leksepulten og
bøkene i bokhyllen. Alt ser ut som vanlig, men kroppen gir fra seg et langt grøss, og hun kryper tilbake i
senga som fortsatt er god og varm mens hun undrer
seg over hva det er hun ikke ser.
Alt er så stille. Ikke engang huset knirker, slik gamle
hus ofte gjør. Bare lufta beveger på seg … så noe ser
hun jo faktisk. Hun har glemt å spørre fysikklæreren
om hva det er hun ser, disse små partiklene som løper
tett i tett i lufta, som millioner av mikroinsekter. Et
blikk på vekkerklokka. Halv to. Pappa har sikkert lagt
seg. Hun lukker øynene. Korser armene over brystet
oppå dynen. Kniper øynene hardt igjen. I morgen skal
hun i stallen etter skolen, og stelle Rocky.
Der var det igjen! Det blå lyset. Bak øyelokkene
lyste det klart og blått et kort sekund.
Stallen.
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Rocky. Det er noe med Rocky …
Astrid står opp og drar på seg den grå joggebuksa
og strammer snora godt så buksa holder seg sånn
noenlunde oppe. Hun samler det røde, lange håret i
en hestehale og drar lett i den blå hettegenseren. Den
lyse huden virker blålig mot måneskinnet der ute. Med
sokkene i hånda krysser hun gangen og løper inn til
farens soverom. Senga hans er tom. Hun sukker. Nå
har han glemt tiden igjen. Han blir altfor sliten når
han holder på sånn. Men akkurat nå var det kanskje
ikke så dumt.
Hun skynder seg ned trappen og løper på tærne
over den kjølige parketten og inn på kontoret hans.
– Pappa! Du må komme!
Han ser på henne. Kontoret er mørkt. Han har glemt
å tenne lyset her inne, slik han alltid gjør når han blir
oppslukt av det han driver med. Ansiktet hans ser helt
sykt ut i lyset fra pc-skjermen: Grønnaktig med blå
ringer under øynene, som om noen har banket ham
opp. Fingrene hviler fortsatt på tastaturet. Ved siden
av står kaffekoppen han fikk av henne til jul. Verdens
beste far.
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– Jeg vet hva klokka er, sier hun og slår på lysbryt
eren. – Du ødelegger øynene dine når du ikke tenner
lyset.
– Hva gjør du oppe midt på natten?
– Vi må dra, sier hun.
Han gnir seg i øynene, lyset plager ham tydeligvis.
– Dra?
– Til stallen.
– Astrid …
Stemmen er mildt irettesettende.
Hun bryr seg ikke. Vil ikke bry seg.
– Husk å lagre det du skriver, roper hun på vei ut i
entreen.

