
                                

Vindernovelle, Vi elsker bøgers novellekonkurrence 2020 

Københavns Biblioteker 

Kategori: Sjoveste historie 

Ayah Khammal, 13 år 

 

AVENGERS PÅ AMAGER 

 

Kapitel 1 

Her på lorte-øen leger vi kastanie krig. Hver efterår samler alle så mange kastanier ind, så loftet 

sprækker. Derefter finder man en vaske spand og laver to huler til øjnene. Og så er der dømt krig. Alle 

er med, små børnene, skraldemændene, skoleeleverne og pensionisterne. Det handler om at tyre 

kastanierne over på andre. Det er smaddersjovt, bortset fra de gange hvor man tilfældigvis kommer til 

at smadre en rude eller ramme de madfrivillige. Det er sådan nogle kedelige forældre der ingen sjov i 

livet har tilbage. Så sørger de for middagen efter krigen. Der kan man få alt slags mad, for godt nok 

har nogle af de voksne glemt deres barnlige sjæle på universitetet men mad kan de godt finde ud af. 

Og kagerne, isen og slikket senere. Mmmmm, kagerne får vi nede fra “kage Karens bageri”. Der kan 

man få kransekager til nytår, der er så høje at Karen bruger en stige, når hun skal hælde glasur på 

toppen. Og lyserøde træstammer med jordbær og brunsviger, der er søde lune og krydret, så det føles 

som at have et paradis i munden. Slikket er fra Ib’s kiosk. Og ikke mindst isen fra “Amager mejeri”. 

De får nye smage hver måned. I sidste måned var det mynte-ribs is. Alt samme forgår på den store 

boldbane nede hved boligblokkene. De kedelige og udefra ret dystre lejligheder. De minder om dødt 

plejehjem. Men du skal ikke sådan lade dig snyde af udseendet. For inden bag de grå mure ligger lyse 

lejligheder med alle slags tænkelige personligheder. Der er store børnefamilier med Ikea møbler og 

playstations. Der er lidt ældre mennesker som lever i lejligheder med gamle unikke og antikke 

træmøbler og varme gulvtæpper. Der er moderne kærestepar, der lever med “Arne Jacobsen” 

designmøbler og store faldskærms-TV. Der er alle slags mennesker. Og nede i gården hvor verdens 

bedste æbler vokser på træerne, og hvor der altid er god stemning, er nu også en del af al hyggen. Alt 

gik som det skulle i år med planlægningen. Maden, grillen, isen, kagerne, slikket, kastanjerne og alt 

det andet. Alle mødte op og nu skulle krigen starte. Mor gav mig en albue og hviskede i mit øre. “Løb 

op og hent den nye nabo, det er kun hende vi mangler”. ”Hvem?” hviskede jeg irriterede tilbage. Jeg 

ville ikke forstyrres jeg skulle knalde en kastanje i panden på hr. Olsen. En gammel mand der altid gav 

en lakridspibe og som nu havde lovet med et grin at han nemt kunne slå mig ud. Og selvfølgelig vil 

jeg ikke tabe til en 67-årig gammel mand. “Hende den rødhårede som er flytte ind lige ved siden af os 



                                

”hviskede mor. “Men mor…” “nu!” Hviskede mor tilbage med en lidt hårdere tone. Jeg løb hen over 

boldbanen, til dørtelefonen, sparkede til døren så den gik op, spurtede op ad trapperne med 2 trin ad 

gangen. Jeg Nåede hurtigt op til den nye nabos dør som stod på klem og trykkede op ringeklokken og 

holdt den nede. De havde det med ikke at virke. Jeg tænkte over hvordan jeg vil præsentere mig selv. 

Emilia, sporty pige på tretten år, går til karate og springgymnastik. Bor med mor og lillebror. Kort og 

perfekt tænkte jeg. Jeg lagde slet i mærke til at damen råbte “bare kom ind”, så hun kom ud til mig. 

Hun rakte hånden frem til hilsen og sagde Natasha, Emilia, svarede jeg ved at gengælde hendes 

håndhilsen. Hun smilede. ”Kommer du ikke med ind og hjælper mig med at bære drikkevarerne ned. 

Dem har jeg sørget for” sagde hun med et blink i øjet”. “Jo” sagde jeg, men tænkte inden i at det bare 

havde at gå hurtigt. Hun læssede mig med to store colaer og en masse briksjuice. Hun sagde at jeg bare 

skulle gå ned og at hun ville komme med resten, hun skulle bare lige på toilettet. Jeg nikkede og 

kiggede mig grundigt omkring da jeg gik ud. Jeg fik øje på en sort metaldims der skinnede og 

forstillede mig det var en håndpistol. Jeg glemte at præsentere mig for hende, og jeg glemte også to 

vigtige detaljer. Jeg var rigtig nysgerrig og også ret eventyrlysten. Og især nysgerrigheden plagede 

mig. Jeg smuttede over til bordet og trak den sorte dims ud under flyttekasserne. Jeg gispede og løb så 

hurtigt af lejligheden som muligt. Skubbede drikkevarerne op i armen på en af de madfrivillige og løb 

over til mor. Hun strøg mit hår og skulle til at sige noget men jeg afbrød hende med mine forpustede 

stemme og hviskede i hendes øre “naboen har en pistol.” 

Kapitel 2 

Jeg mærkede noget hårdt ramme mig i ryggen. Jeg skreg da jeg troede det var en pistol kugle. Det var 

så bare en af hr. Olsens hårde kastanjer. Mor kiggede ned på mig og sagde “jeg hørte ikke vad du sagde 

skat, hey hvor er naboen.” Jeg mærkede en rolig hånd tage fat om min skulder “tak for hjælpen, du er 

altid være velkommen til at kigge ind hos mig” det var naboen. Jeg gispede og besvimede. 

 ”Åhhh min lille skattemus er du okay” sagde mor. Jeg åbnede tungt min øjne, lyset var stærkt. Jeg så 

sløret naboen og mor stå over mig. Jeg satte mig hurtigt op og følte mig hel normal. Ingen forskel. 

Lige så klar til at tyre kastanjer på naboerne som tidligere. ”Mor kan jeg lige tale med dig alene” sagde 

jeg dæmpet. Mor smilede stort til naboen og sagde ”tusind tak for hjælpen” naboen smilede ”altid til 

tjeneste”. Hun gik roligt over til de madfrivillige og hjalp dem med at dække bord. Jeg rystede lidt 

selvom det var en lun aften og jeg bar en strikket sweater. ”Mor naboen har en pistol” ”har du pillet i 

hendes ting? og hvad siger du? en pistol? visse vasse, det er da bare en eller anden legetøjspistol” ”men 

mor hvorfor skulle en voksen dame have en legetøjspistol” ”hun har vel nok en nevø eller noget, som 

leger med den” mere nåede mor ikke at sige før en anden voksen råbte ”Rebecca, hvor vil du have vi 

stiller al desserten”. ”Du og din fantasi” sagde mor med et grin. Så luntede hun over for at hjælpe til 

med maden. Jeg sad bare på bænken et stykke tid. Flere kom over og spurgt om jeg ikke ville være 



                                

med. Men det var først da jeg fik en klistrede kastanje i nakken at jeg var med. Og gæt hvem den 

tilhørte. Ingen mindre end hr. Olsen. Så blev jeg altså nødt til at være med. jeg skulle nødigt tabe 

væddemålet. Jeg havde det sjovt som altid men jeg kunne ikke lægge tanken væk om det glatte kølige 

metal. Da aftenen var færdig var jeg træt og glad og havde næsten lagt tanken væk. Det er trods alt 

svært at være bekymret når man spiser hjemmelavet chokoladeis med mini skumfiduser og knuste kiks 

på, som topping. Det var efterårsferie så jeg kunne sove rigtig længe. Da jeg stod op, tog jeg 

morgenkåben på og sprintede over det kolde gulv og ind i stuen til den bløde sofa. Jeg havde huset for 

mig selv da mor var taget til et møde på arbejdet og min lillebror, Joakim var blevet inviteret til en 

børnefødselsdag i et legeland. Jeg så Ramasjang men min tanker var et helt andet sted. Pistolen. Jeg 

ville vide hvorfor en ung, og venlig kvinde som hende have en pistol i sit hjem som om det var noget 

så normalt. Som en deodorant med lavendel duft, der ligger og flyder i sin lejlighed. Jeg ville spionere 

hende. Som i en rigtig krimi. Forskellen er dog bare at jeg er alene om det. Jeg tog brød, yoghurt, mysli 

og kakaomælk frem og satte mig til at spise. Da jeg var mæt tog jeg tøj på. Sorte jeans, sort rullekrave, 

læderjakke og jeg bandt mit hår i en stram hestehale og hoppede i et par sorte sneakers. Jeg kiggede 

mig i spejlede og blev overraskede over hvor meget jeg lignede en rigtig spion. Jeg maste min telefon 

ned i min jeans’ lommer Og sprang ud ad døren. Jeg listede over til hendes dør, satte øret op til det 

glatte træ, og lyttede. Der var helt stille. Jeg kunne gå ind nu, det ville være meget forkert men hun 

havde jo trods alt sagt at jeg bare skulle kigge ind. Jeg prøvede dørhåndtaget, den gik glidende ned. 

”bingo.”  

Kapitel 3 

Hendes lejlighed var mindre end vores, der manglede ligesom et stort rum. Men jeg følte alligevel jeg 

kendte den. jeg kiggede mig omkring. Men der var intet at se, ikke engang særlig mange flyttekasser. 

Det var virkelig mystisk. Jeg gik over til et stort klædeskab der var placeret ved en væg. Det var en af 

de eneste rigtige møbler og den var ret slidt. Jeg åbnede skabet. Den knirkede højt og jeg blev pludselig 

grebet af frygt. Stilheden var dødskræmmende. Jeg overvejede i et sekund at løbe tilbage til vores 

lejlighed, ligge mig i min trygge seng, snuppe iPaden og se en af Avengers-filmene som jeg nok havde 

set en halv million gange. Jeg havde det fra min far. Han var kæmpefan af Marvel. Mors kontor plejede 

at være hans fan-rum, hvor han havde alle slags tænkelige aktion-figurer af hver karakter. Han havde 

alle byens plakater med Marvel og også en del fra andre lande. Han havde krus og trøjer og han fik 

endda også en lille tatovering på skulderbladet, hvor der var skrevet The Avengers. Han var nok den 

største fan. Han så alle filmene i biografen, og også mange gange med mig og Joakim. Jeg kiggede ind 

i klædeskabet og blev ramt af en kølig vind. Jeg gik ind i skabet, og normalt ville man gå ind i en 

masse tøj men her gik jeg ind i et skjult rum. Det som i vores lejlighed er stuen, men her var det et rum 

med reoler, et skrivebord med en stor computer og en væg dækkede af billeder og andet der var sat op 



                                

som en plan. Der var billede af en kvinde jeg var kæmpe fan af. En stor Avenger superhelt. Selveste 

Black Widow. Wow. Det virkede næsten som det var hende selv der boede her. Jeg stod og kiggede 

på væggen i mange minutter helt opslugt. Gud hvor var det bare sejt. Og da jeg vendte mig om, fik jeg 

min bekræftelse. Jeg skreg da jeg så min nabos ansigt hænger slapt på et kunstigt hoved sammen med 

en masse andre gummi masker. Min nabo var slet ikke min nabo. Skræmmende. Og der ved siden af 

reolen hang en dragt en ægte Black Widow dragt. Sort og perfekt. Det hele virkede total surrealistisk. 

Black Widow’s dragt hang på en bøjle og ikke i min families yndlingsunivers. Jeg måbede. Det var 

for syrede. Og hvordan i alverden kunne hun tale dansk. En skarp tone sagde pludselig ”hvad laver du 

her?” jeg vendte mig om. Og der stod hun Black Widow, klar som aldrig før. ”jeg jeg jeg… undskyld 

det var var ikke min mening” stammede jeg. ”Du må gerne være sød at gå ud. Nu”. Jeg skulle lige til 

at græde men jeg skyndte mig ud. Da jeg skulle til at lukke døren råbte hun ”vent”. Jeg gik flovt et 

skridt mere ind. ”Undskyld! det var ikke min mening at være så hård, men jeg vil ikke have at nogle 

opdager hvad jeg har inde ved siden af”. Jeg hviskede ”at du er Black Widow?”. Hun kiggede 

overraskede op ”jeg må vist flytte ud af landet. Det er ikke din skyld”.  ”Men men” stammede jeg igen. 

hun smilede til mig ”sådan er det at være superhelt.” ”Okay men vent lige et halvt minut” mumlede 

jeg.  Jeg tror ikke hun hørte mig, men jeg løb ud af lejligheden og sprang ind på mit værelse og fjernede 

min yndlings af de 1000 Black Widow plakater jeg havde hængende. Jeg tog den med ind i naboens 

lejlighed. ”Vil du ikke nok skrive en autograf ” hun smilede og skrev, den sejeste autograf jeg 

nogensinde havde set. Og så endda ikke som alle andres, men med en lille blækklat til sidst, som nok 

var en fejl, men som lignede at nogle havde skudt igennem plakaten. Så unikt og sejt. Jeg var lykkelig, 

hoppede ind på mit værelse satte mig til at se en Avenger film og man må sige at aldrig nogensinde 

har jeg fokuseret så lidt på filmen. Jeg var jo helt optaget af hvad der var sket i løbet af den her dag. 

Det var jo som en drøm. Åhhh bare far havde været her. Han ville blive så glad. Men min far var væk 

nu, nok for altid. Han var stukket af med en anden kvinde, sørgeligt. 

                                                                              * 

Jeg blev vækket af lysets stråler. Jeg var træt efter i går. Jeg havde fået så mange indtryk. Jeg satte mig 

op, listede ind i stuen. Min mor sad med en avis og en kop Chai, og Joakim med sin morgenkåbe der 

lignede en dinosaurus, og gumlede toast med pålægschokolade. Alting var som det altid havde været. 

”Godmorgen”. ”Mor hende der er flyttet ind ved siden af os…” sagde jeg. ”Hvilken dame skattemus. 

Den lejlighed har stået tom i et halvt år” sagde mor undrende.  Jeg løb ind på mit værelse, men jeg 

kunne høre mor råbe noget efter mig. ”Hvor skal du hen? vil du ikke have noget morgenmad?” jeg 

hørte ikke efter. Jeg stod bare og kiggede på min væg, på min Black Widow plakat på en underskrift, 

hvor der sad en lille sort blækklat. 

 


