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Den røde Ferrarien buldrer inn på parkeringsplassen
ved skoletannlegen. Mange fra klasse 8A er der allerede. Alle får med seg at pappa og Astrid kommer.
Astrid krymper seg.
– Kan ikke du få deg en vanlig bil, sukker hun. – En
som ikke bråker så fælt, sånn at ikke alle stirrer når vi
kommer.
– Det er da ikke farlig at folk glor litt, sier pappa
og ler.
Han har tatt på seg den brune skinnjakka og mørke
solbriller. Ferrariantrekket. Pappa som elsker oppmerksomhet. Kanskje det er fordi han er så glad i mennesker. Det er ikke godt å si, men Astrid tror det må
være sånn det henger sammen, for ingen liker vel å bli
glodd på bare fordi de går ut av bilen, og attpåtil skal
løfte en sekk som er altfor tung?
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Stroppen på sekken glir av skulderen etter bare
noen få skritt. Heldigvis står bussen rett ved der pappa
parkerte. Hun trenger ikke å gå langt, og heldigvis er
leirskolestemningen stigende, slik at ingen egentlig
bryr seg om at hun strever. Dessuten har de sett bilen
før. Hele skolen vet at det er Astrid Simonsdatter Rask
som blir hentet når Ferrarien står og buldrer.
– En om gangen, formaner bussjåføren ved bagasjeluka da elevene minner om tretti duer som slåss om
ett eneste korn. – En om gangen!
Det funker til slutt.
– Skiene til høyre, sekkene til venstre!
Astrid står bakerst og speider etter Yusuf. Tenk om
han kommer for sent. De pleier å snappe hver morgen,
så hun vet akkurat hvor trøtt han er før frokost, med
krøllene i alle retninger og hovne øyne. I dag ble det
ikke tid til en eneste snap, dessuten skal de jo være
sammen hele uka.
– Har du husket lader, spør Ine. – Jeg finner ikke
min.
Hun er rød i kinnene, og det skyldes ikke bare januarkulda. Laderen er viktigere enn alt annet. Sånn er
det bare.
Maya ler.
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– Du har sikkert stappet den nedi et sted der det er
umulig å miste den, sier hun. – Typisk deg.
Ine og Maya er bestevenninnene til Astrid. Det er de
tre. Har alltid vært de tre, helt siden første klasse, helt
siden barnehagen, faktisk, da Maya kom til Norge fra
India og ikke forstod et ord norsk. Ine ramser opp alt
hun gjorde hjemme da hun pakket ryggsekken, uten at
hun ser ut til å komme på hvor hun gjorde av laderen.
– Vi må inn og finne seter, så vi kan sitte sammen,
sier Maya. – Du kan tenke inne i bussen også.
– Gå inn og hold av, sier Ine. – Jeg må finne den!
– Du trenger den ikke på bussen, sier Maya.
Ine ser oppgitt på venninnen.
– Jeg må vite.
– Vite at du har glemt den? spør Maya.
I det samme blinker et lite blått lys på boblejakka
til Ine.
– Har du innerlomme? spør Astrid.
Ine vrenger ned glidelåsen og stikker hånda inn.
Vrir hele armen for å komme til. Så letner ansiktet, og
hun trekker opp ledningen.
Da mangler bare Yusuf.
Det har begynt å snø tett. Kanskje de er måkt inne
av en diger brøytebil, og Yusuf måker innkjørselen
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akkurat nå, måker om kapp med klokka. Eller kanskje noen har kjørt inn i dem på veien hit. Eller kanskje han har blitt syk. Den ene katastrofetanken etter
den andre velter inn over henne. Alt som kanskje har
skjedd, men som hun ikke vet noe om.
Akkurat som med mamma som har vært borte
siden september, et eller annet sted i Libya, og det
eneste de vet, er at hun er hos en mann og hans familie. At mannen nekter henne å reise hjem, og nekter
henne å si hvor hun er. At mamma kanskje er skikkelig
ille ute om hun ikke klarer å gjøre sønnen hans på ni
år helt frisk etter et bombeangrep som ødela beinet
hans. Hadde det ikke vært for farmor og pappa og
mamma og Yusuf og Ine og Maya, så hadde hun antakelig klikka, for så mye savner hun mamma, og så
redd går det an å bli når man ikke vet noe som helst
om hva som egentlig skjer.
Akkurat da ser hun bilen til Isis. Den lille grønne
golfen bråker den også, men det er fordi den er gammel, ikke fordi den er et dyrt leketøy. Isis kjører sakte.
Altfor sakte. Sjåføren er ferdig med røyken og stapper
tobakken i lomma på den blå uniformen. Han kan jo
ikke dra nå!
– Kom deg inn, beordrer han.
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Hun er sist av alle. Alle andre har gått inn. Jeg håper
Ine og Maya har klart å holde av to seter. Omsider
kommer Yusuf, med åpen anorakk og sekken hoppende på ryggen for hvert skritt. Ski og staver i hver
hånd.
– Sorry ass, sier Yusuf og bukker for sjåføren.
Noe sånt har visst ikke mannen opplevd før, for ansiktet sprekker opp i et smil, og kanskje er han ikke så
streng som hun har fått inntrykk av. Det er bare lærere
som klarer å holde styr på en hel klasse, og mange
lærere klarer det ikke selv om de er lærere. Bak Yusuf
kommer Isis. Hun bærer på ski og en bag hun også.
Bussjåføren smiler enda bredere.
– Skal moren din være med? spør Astrid Yusuf.
– Mora til Peter er blitt syk.
Astrid jubler inni seg. Isis er den mest spennende
hun kjenner, dessuten har hun vært litt redd for hjemlengsel. Helt siden hun var liten, har hun lengtet hjem
når hun har vært på overnatting. Det har vært skikkelig trøblete, siden hun så fryktelig gjerne ville få til å
sove borte hos venninner, og ikke minst klare en uke
på leirskole. Samtidig har hun lengtet så mye hjem til
senga si og hesten Rocky og alt det kjente, at innen
hun var tilbake hjemme, var hun helt utslitt. Ofte har
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hun grått etter at de andre var sovnet og tekstet med
pappa til langt på natt.
Pappas øyne brenner i nakken. Han har stått et
stykke bak og ventet, slik de avtalte under frokosten.
Pappa vet jo hvordan hun strever, og at hun har sovet
dårlig fordi hun er redd for å bli lei seg. Beste pappa.
Hun snur seg og løper og gir ham en klem. Bryr seg
ikke om at halve klassen ser dem fra vinduene i bussen.
– Det går fint, sier hun. – Isis er med. Dette går fint.
– God tur, jenta mi, sier pappa.
– Sier du fra om du hører noe fra mamma? hvisker
hun.
Han vinker, Isis har allerede gått inn. Yusuf griper
hånda hennes, og sammen går de inn i bussen.
– Har du hørt? sier han.
– Hørt hva da?
– Verdifulle gjenstander forsvinner fra leirskolen.
– Hæ?
– Noen rapper suvenirer verdt flere hundre tusen
spenn.
– Hvordan vet du det?
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– Det var mamma som søkte på Ringlia leirskole i
går, fordi hun var nysgjerrig på hvor hun skulle, og da
dukket artikkelen opp.
De dumper ned i setene rett foran Maya og Ine.
Astrid setter seg innerst ved vinduet og fester sikkerhetsselen. De skal kjøre i tre timer, langt vekk. Hun
vinker til pappa, og svelger. Yusuf klikker seg inn på
artikkelen i Nettavisen, med lenke til lokalavisa Ringsaker Blad. Overskriften lyser mot henne:
«Det lukkede roms mysterium»
Under er et bilde av en vase, som visstnok hadde
stått innelåst i en monter.
Og nå er den vekk. Uten at det var fotspor i snøen
eller andre spor.
Hvem stjeler en vase fra en leirskole, liksom?

2
Artikkelen er kort, sikkert fordi politiet ikke vet så
mye ennå, eller så er det fordi de holder etterforskningen hemmelig så ikke de skyldige forstår at politiet er
på sporet. Astrid kjenner at det sitrer.
– Jeg håper at saken ikke er løst innen vi kommer
opp, sier hun.
Det hadde vært artig med et skikkelig mysterium,
tenker hun, og føler seg litt lettere.
– Det er jo dumt at det er så dyre gjenstander, sier
Yusuf. – Men det feteste er at det ikke er fotspor i
snøen.
– Da må jo eierne være skyldige, da, sier Peter, som
sitter rett foran dem.
Han skyver den lange panneluggen bak øret og rynker panna. Peter, som er en av kompisene til Yusuf, er
sånn passe interessert i politisaker. Aller helst vil han

12

ha saker som skjer på nettet, som cyber security-saker,
der innbruddene skjer i bedriftenes databaser og sånn.
– Hvorfor tror du det? spør hun.
– Hvis det ikke har vært andre der enn de to som
eier stedet, er vel det ganske opplagt.
– Det vet vi jo ikke ... om det har vært andre der.
– Med en meter nysnø gjennom natta og ingen fotspor synes jeg det er temmelig opplagt at noen stjeler
fra seg sjæl, ler han.
– Det er sikkert måkt vei helt fram til inngangs
døren, sier Yusuf. – Og da er det jo ingen sak å komme
og gå.
Astrid henter opp artikkelen fra nettet og leser høyt:
«Lars og Marit Ovesen fortviler. Marit Ovesen,
som har overtatt Ringlia gård ved Mesnali etter sine
foreldre, sier at de aldri før har opplevd tyveri.
– Vi er ei lita bygd med full tillit mellom bygdingene, sier hun.
Vasen som er borte, er arv etter oldeforeldrene hennes som var misjonærer i Afrika, forteller hun.
Lars Ovesen understreker at gjenstandens pengeverdi er av mindre betydning, at det aldri har vært
meningen å selge den, men at den har affeksjonsverdi,
spesielt for kona Marit.»
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– Hva betyr affeksjonsverdi? spør Peter.
– At hun er ekstra glad i den, sier Astrid, før hun
leser videre:
«Politiet har vært på stedet og ransaket hele gården
i søk etter gjenstanden. Det utelukkes ikke at vasen er
gjemt unna og at gjerningspersonene kommer tilbake
for å hente den på et senere tidspunkt. Foreløpig er
det ikke gjort funn på gården, som nå venter to klasser
til en ukes leirskole. Politiet har vært på stedet og lett
etter spor før klassene ventes.»
– Helt rått, sier Yusuf og legger en finger under
haken hennes.
Hun ser opp og inn i de beste øynene.
– Si fra når dere er ferdige med å kline, stønner
Peter og snur seg.
Hun griper hånda til Yusuf og klemmer den hardt.
Fire netter på rom med noen hun ennå ikke vet hvem
blir. Læreren har holdt det hemmelig, siden alle skal
kunne være med alle. Det er både bra og dumt, men
foreløpig har det vært mest dumt fordi alt som ikke
er sikkert, forsterker redselen for å bli trist. Fingrene
leker med de mørke krøllene hans. Den grønne og
hvite mariusgenseren lukter ullvask.
– Det er det sjukeste ...
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De snur seg mot setet bak seg, hvor Ine sitter og
stirrer ned i hånda, på mobilen som gjentar en video
fra Tiktok igjen og igjen. Og igjen. Strikken i den lyse
hestehalen har glidd ned, så deler av håret henger løst,
som om alt er i ferd med å falle fra hverandre.
– Hva er det? spør Astrid.
– Det er en som driver og kutter seg opp, hvisker
Maya.
Hun har blitt blek og ser ut som hun skal brekke
seg.
– Få se.
Yusuf strekker hånda mellom setene og griper Ines
mobil. Hun reagerer ikke, Ine som pleier å være ganske privat og som aldri låner bort mobilen, lar ham ta
den.
Bildet er litt utydelig, antakeligvis fordi videoen har
blitt kopiert flere ganger og nå fyker som en trend over
Tiktok.
– Jeg satt og skrollet håndball, sier Ine. – Og der lå
den.
Hun legger hånda for munnen som om hun også er
i ferd med å kaste opp.
– Blodet renner, sier Yusuf. – Det er ekkelt. Hun der
er ikke god!
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Brått legger han Ines telefon med skjermen ned i
fanget.
– Mamma, kan du komme hit?
Isis snur seg fra der hun sitter helt fremst og skravler med bussjåføren, og skjønner naturligvis ikke helt
hva som skjer, men Astrid ser at Isis oppfatter at noe
er galt. Det har blitt helt stille i bussen, noen har oppfattet hva Yusuf sa, og har bøyd seg over egen skjerm
for å finne videoen selv. Da Isis ser hva det dreier seg
om, går hun fram til læreren, som reagerer med å be
sjåføren stanse.
Ti minutter senere er alle kommandert ut av bussen. Det er bitende kaldt. Likevel klager ingen. Jon er
strengere enn han har vært noen gang tidligere. Det er
jo ikke lenge siden de hadde om nettvett i klassen, og
han liker ikke at så mange kastet seg over søk for å
finne videoen med selvskadingen.
– Noen har det vondt, legger Isis til. – Men dette
som er lagt ut her, skal ingen måtte se.
– Hva var det egentlig på den videoen? spør Peter.
Han blir nokså stille da han forstår.
– Det er blod overalt, stønner Maya.
– Tiktok er ment for dansevideoer og hyggelige innslag. Slike videoer kan gi problemer med å sove, som
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kan føre til at du blir lei deg, og at du mister konsentrasjonen.
Formaner Jon, som er tjueåtte år og den kuleste av
alle lærere Astrid noensinne har hatt. Det er jo ikke det
at han går inn for å være kul, men han får klassen til
å gjøre og ikke gjøre på en lavmælt måte, sånn at det
alltid er hyggelig å være i samme rom. De er flere som
ønsker at han kunne vært læreren deres for bestandig.
– Nå må vi komme oss videre, sier læreren med
hendene dypt i lomma på dongerien. – Herfra og helt
fram skal alle mobiler ligge i lommene. Vi skal ha en
hyggelig uke sammen, på ski og i bakken, og jeg ønsker at alle har det bra. Noen som er uenige i det?
Ingen ville finne på å være uenig. Likevel er ikke
Astrid i tvil om at for noen er nysgjerrigheten sterkere.
Astrid er glad for at hun ikke rakk å se filmen før Yusuf
snudde mobilen vekk. Det er mer enn nok å høre hva
Ine og Maya så, og bildene som dannes i hodet er ikke
hyggelige. Faktisk skulle jeg ønske at jeg ikke hadde så
livlig fantasi.
– Tenk å ha det så vondt at du skjærer deg opp, sier
hun.
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– Jeg skal finne videoen i kveld, sier Peter, som er
åpenbart plaget av at han ikke har sett det samme som
en del av de andre.
Ine og Peter var sammen tidligere i høst, men så ble
det slutt. Astrid og Yusuf har veddet på at de kommer til å bli sammen igjen på leirskolen, men nå er
hun ikke så sikker lenger. De er ganske forskjellige, og
på slutten så alle at de ikke hadde det spesielt trivelig sammen. Hun kikker bort på Yusuf. Det er nemlig
ingen hun føler seg så avslappet med som ham. Enda
hun digger å være med Ine og Maya og tilbringe tid
med dem, bare de tre, er det Yusuf som får henne til å
føle seg hel. Som om hun ikke trenger å gi slipp på noe
av seg selv, liksom.
– Hvorfor må du absolutt se den? spør Ine mellom
setene.
– Kult det, vel, svarer Peter.
– Jeg lover at det ikke er kult, sier Ine. – Hva er bra
med å se sånt?
Det har ikke Peter noe svar på.
– Jeg har heller ikke sett, sier Astrid.
Han svarer ikke.
Resten av turen går Isis og Jon fra seterad til seterad
og snakker med alle. Jon sier at nå må de se fram til
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alt som er gøy. De skal tross alt være sammen og finne
på gøye ting. Egentlig var planen at de skulle dra på
overnatting i Nordmarka rett etter skolestart i åttende
klasse, for å bli kjent. Astrid er ikke sikker på hvorfor
det ikke ble noe av, men av og til har hun ønsket seg én
natt i telt og ikke fire netter langt hjemmefra. Til tross
for den ekle videoen som ødela litt av stemningen, er
det som om noe er i ferd med å snu inni henne. Da hun
ser opp, møter hun øynene til Isis.
– Går det bra, Astrid?
– Ja.
Isis legger en hånd rundt håndleddet hennes. Hånda
er varm, og det er som å få små elektriske impulser rett
inn i pulsåren.
– Jeg har lest litt om leirskolen, sier Isis lavt. – Det
sies at det spøker der.
Yusuf gliser, og Astrid må le.
Resten av bussturen er det rolig. Mange snakker
lavt om Tiktok-videoen og andre vemmelige videoer
de har sett der tidligere. Andre sover, ettersom de måtte
tidligere opp enn vanlig. Yusuf også. Han legger hodet
mot skulderen hennes. Håret hans kiler på kinnet, og
pusten blir tung. Enda hun egentlig har behov for å vri
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på seg slik at hun sitter bedre, drøyer hun lengst mulig
så hun ikke vekker ham.
De siste kilometerne kjører de innover i et vinterhvitt landskap. Trærne er pyntet med hvitt, og langs
veien står det pinner som måler snødybden. Astrid
har ikke peiling på hvor høye pinnene er, men brøytekanten må være minst en meter. Da de omsider kjører
inn på tunet, står det allerede en buss der med elever
de aldri har møtt. Da Astrid kommer ut, legger hun
merke til en jente som står for seg selv, akkurat passe
langt bak resten. Hun virker like desperat som jeg har
følt meg når jeg er hjemmefra om nettene. Jenta møter
blikket hennes i et mikrosekund. Så ser hun bort.

