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DEN UHELDIGE DAG 

 

Efter den hårde ballettræning løber Camilla så hurtigt, som hun kan, for hun kan lugte maden 

på lang afstand. Hun snubler over sit ene silkebånd og glider hen ad gangen. Så rammer hun en 

stol. Stolen glider hen ad gulvet og siger en mærkelig lyd. Hun vågner op og føler en varme i 

sine næsebor. Næseborene føles opsvulmede, varme og bankende. Hun tager sig til næsen og 

føler noget vådt på næsen og fingrene. Hun tager dem ned og ser på dem. Hun tager den anden 

hånd ned i sin lomme og tager et stykke papir op af lommen og tørrer den anden hånd i det 

stykke papir. Mens Camilla ligger på gulvet, går solodanser Alban Lendorf forbi hende og ser 

hende ikke. Camilla bliver meget forskrækket og overvældet over, at han ignorerer hende. Hun 

råber “Hey!”, så højt hun kan. Han får et chok og vender sig om. Han går langsomt tilbage og 

ser hende med blod på tøjet. “Er du okay?”, siger Alban og rækker hånden ud og hjælper hende 

på benene. “Hvorfor gik du forbi mig?”, spørger hun. Han bliver meget flov over ikke at have 

hjulpet hende. “Undskyld, jeg så dig ikke, for jeg skulle ned til cafeteriet og have mad.” “Det er 

helt okay, jeg har heldigvis ikke brækket benene eller armene”, siger Camilla. De kommer ned 

til cafeteriet og får salat og pasta med tomatsovs og sætter sig ned ved et bord. Pludselig får 

Camilla en fantastisk idé: “Skal vi ikke gå hen til Magasin efter træning?” Han bliver glad og 

helt rød i hovedet, fordi han gerne vil have tid med Camilla. “Hvad skal vi i Magasin?”, spørger 

han. “Jeg skal have en ny bluse og bukser, fordi mit tøj er beskidt og blodigt. Og jeg så, at der 

var tilbud i tilbudsavisen på et sæt tøj”, siger Camilla og tænker for sig selv, at det ville være 

rart med lidt alenetid med Alban. De aftaler at mødes derude klokken 15.00 foran den nye 

metro.  

 

To timer efter mødes de foran Magasin og går ind ved McDonald’s indgang. “Skal vi ikke gå 

op til tredje sal og se, om de har det, jeg har brug for?” spørger Camilla. “Det kan vi godt, men 

jeg skal lige have noget at spise først”, råber Alban for at overdøve larmen fra menneskene. “Vi 

kan mødes nede i foodhallen, når vi har gjort, hvad vi skulle.”  
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Nu er de begge to færdige med, hvad de skulle, og er klar til at mødes igen nede i foodhallen. 

På vej ned fra tredje sal kommer Camillas snørebånd i klemme på rulletrappen. Så råber hun  

 

“JEG HAR BRUG FOR HJÆLP! Er der nogen, der har en saks på sig?!” Der kommer en vagt 

løbende med lynets hast og stopper rulletrappen. Vagten kalder på kollegaen: “HUSK EN 

SAKS!”. Camillas hjerte banker hurtigt. Hun kan føle varmen sive ud i kroppen, for hun er 

bange for at komme for sent ned til Alban nede i foodhallen. Den ene vagt klipper halvdelen af 

Camillas snørebånd af og hiver den lille rest op ad rulletrappen. ”Tak”, siger hun med røde 

kinder. Hun løber så hurtigt, som hun kan, for at nå ned til Alban.  

 

Alban bliver vildt nervøs over, at hun ikke er kommet endnu. Han tænker: “Bare der dog ikke 

er sket noget med den søde Camilla.” Hun kommer løbende ned ad rulletrappen og kommer til 

at vælte en gammel dame. Alban ser Camilla vælte den gamle dame, og Alban kommer hende 

til hjælp. De hjælper den gamle dame op begge to og kommer til at snitte hinanden med 

hånden. De bliver begge to røde i ansigtet og kigger genert på hinanden.  

 

Tiden er løbet fra dem, og de skal skynde sig virkeligt meget. Camilla og Alban skal mødes 

med de andre elever i klassen, fordi de har time. Begge to løber ned til den nye metro og tager 

trappen hen til klasselokalet. Læreren bliver en lille smule sur på dem, fordi de kommer fem 

minutter for sent.  

 

Camilla sidder og tænker over hvor meget uheld, hun havde i dag, men alt er jo godt, fordi hun 

fik alenetid med Alban.  

 

 

 

 

 

 


