
8 9

Kapitel 3

Engang havde de ikke talt sammen i næsten to dage. 

Lisette var ved at gå midt over af savn, da Claudia væl-

tede ind på hendes værelse.

»Ved du, hvad der er i vejen med dig?« spurgte hun og 

smed omkring sig med jakke, hue og vanter. »Du finder 

dig i for meget. Det er derfor, jeg bliver sådan en bitch.«

»Men?«

»Men hvad?«

»Hvis du bliver mere sur.«

»Ok, så bliver jeg mere sur, og så bliver vi venner igen. 

Verden går ikke under for det, vel!« Claudia spyttede, 

fordi hun blev så ivrig. Så var hun stille i to sekunder, 

før hun fortsatte:

»Du bliver nødt til at øve dig.«

Og så øvede de sig i at skændes. Lisette blev ret god til 

det, men mest når det var for sjov.

»Hold kæft, du er ved at være for fræk!« sagde Claudia.

Kapitel 2

Somme tider blev de selvfølgelig uenige, og så hid-

sede Claudia sig op. Men Lisette klappede bare i, for 

hun kunne ikke forestille sig noget værre end at miste 

Claudia. 

De blev altid forelsket i den samme dreng, og han 

valgte altid Claudia, men Lisette kom for det meste hur-

tigt over det, bare hun måtte beholde sin veninde.

Og de blev ved med at hade Britt.

En dag hjemme hos Claudia tog hun sit tøjdyr og 

spurgte: »Hvem er det her?«

»Det er Garfield,« svarede Lisette.

»Nej, det er Britt. Kan du ikke se det?« Claudia snup-

pede en rusten hattenål fra opslagstavlen. 

»Og hvad sker der nu?« spurgte hun og stak den gen-

nem øjet på Garfield. Selv om han bare var et tøjdyr, så 

det faktisk ulækkert ud.  

»Nu laver jeg voodoo, jeg får Britt til at lugte af lort,« 

sagde hun.

Og da de så Britt dagen efter i skolen, snuste hun ind 

og sagde: »Lugt selv, det virker allerede.« 

Næste gang Britt havde generet en af dem, gjorde hun 

det igen og sagde: »Jeg giver Botox-Britt bumser i hele 

fjæset.« Hun fandt hele tiden på noget nyt, og hver gang 

skreg de af grin, når de så Britt. 


