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Anna, vil du 
være med?

Næste dag så 
jeg Anna med 

sin mor.

Jeg sagde en 
LILLE tår!

Hey -

Ja, 
måske … 

Er du med til 
hviskeleg?

Lea så rigtig 
flink ud.

Ja, smut du 
bare, Anna. 

Vi ses.
Jeg var så vred over, 
at Anna havde løjet 

for mig. 

Skal vi gå 
i gang?

Skal vi ikke lege 
noget andet?

Måske har 
hviskeleg brug for 

en pause.Ej!

Anna er også 
med, ik’ Anna? 

Kom nu!

Jeg har 
en god én!
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 Men jeg hviskede 
noget andet.

Sofia hviskede til Sadé. 

Sadé hviskede til Yasmina. 

Yasmina til Marie. 

Og Marie til mig.

Nu var ordene blevet til noget i stil med:”Knapper smager blåt.”

Kan du gætte, 
hvad der 

blev hvisket i 
starten?

Hvad blev det 
til, Anna?

Ja, hvad 
blev det?

Anna?



De næste par 
dage prøvede 
jeg at undgå 

Anna.

I frikvartererne 
var jeg mest 
sammen med 

Marie og Sadé.

Eller vi spillede 
basket med 
drengene. 

Yasmina og Sofia 
syntes, vi var 
tarvelige.

Ingen tog sig 
af Anna. 

Hvad er der 
galt med 
hende?



38 39

Om lørdagen havde vi idrætsdag.

Nogle af forældrene 
kom og så på.

Hvad har du 
meldt dig til, 

Vera? 100- meter-løb 
og stafet.

Du giver 
is, hvis du 

vinder!

Held og lykke, 
Vera!

Far!

 Dét her 
vinder du, 

Anna.

Jeg havde løbet mod de andre 
piger før, og jeg vidste, at 

jeg kunne vinde. 

Klar... 

Parat - 

Men jeg havde aldrig før 
vundet over Anna.

Okay?

LOL, burde det ikke være 
lige omvendt? Ellers taber 

jeg bare med vilje.
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Men det var 
ikke nok.

Jeg gav den alt, hvad jeg havde. 

Tillykke 
med hende.

Årh, det er ikke 
engang hendes 

bedste tid.

Næste løb var stafetløbet.
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Det havde vi også 
begge meldt os til.

Jeg stod klar.

Anna stod 
klar 

Men da hun skulle 
gribe pinden gik 
det galt.

På den måde mistede 
hendes hold nogle 

vigtige

meget

sekunder. 


