
1. Nicole Boyle Rødtnes: Snehvide
Eventyr fra samlingen #moderneeventyr (2018). Nicole Boyle Rødtnes (f. 1985) er 
dansk forfatter.

Solen står snart op, men jeg har været oppe længe. Håret er sat, makeuppen er 
lagt, og alt jeg mangler, er solopgangen. Jeg står nede ved søen med mobilen klar, 
mine fødder glider gennem det dugvåde græs, mens jeg vælger det bedste sted. 
Solen er så småt på vej op. Med selfiestangen i hånden gør jeg mig klar. Da him
len5  er forvandlet til en regnbue af rød og orange, der spejler sig i vandet bag mig, 
klikker jeg en masse billeder.

Så bladrer jeg dem hurtigt igennem, vælger det bedste og poster.

TeenQueen
Smuk solopgang ved søen her til morgen. Nu skal jeg ud og løbe en tur i skoven. 

10 Hvad skal I bruge jeres dag på?

#sunrisesunday #nofilter #earlybird

Mine sko glider hen over skovbunden. Jeg er træt i dag og fryser stadig lidt efter at 
have ventet så længe ved søen. Alligevel fortsætter jeg fremad. Min løbeapp 
tracker min rute. Så snart jeg er færdig, skal den også deles.

15 Min mobil brummer svagt. First like. Mine følgere er også stået tidligt op. Så 
brummer den igen og igen og igen. Indtil det nærmest er en konstant melodi, der 
presser mig fremad.

Da jeg kommer tilbage, har jeg allerede rundet 1000 likes. Og fået ti nye følge-
re. Jeg smiler. Det tal vil kun stige i løbet af dagen.

20 ”Nå, dér er du,” siger mor. ”Jeg er ved at bage pandekager.”
”Lækkert,” siger jeg. ”Jeg smutter lige i bad.”
Jeg smider hurtigt træningstøjet og hopper under bruseren. Vandet køler min 

krop. Så skynder jeg mig ud. Med håndklædet om livet uploader jeg min løberute; 
så tjekker jeg mit nyhedsfeed.

25 En masse af mine følgere liker en ny bruger. Snehvide, hedder hun.
Jeg tjekker hendes profil ud. Hun har kun lagt et par billeder op, men wow, den 

pige har stil. Hendes mørke hår falder mere elegant og naturligt, end mit nogensin-
de har kunnet, selv med tyve produkter i. Huden er lys som nyfalden sne, og så 
bærer hun den rødeste læbestift, jeg nogensinde har set. På alle andre ville det få 

30 personen til at ligne en luder, men ikke på hende.
Jeg tøver, så liker jeg hende. Det virker altid godt at vise, at man er åben over 

for de nye brugere. At man hjælper de små frem. Og knap har jeg liket hende, før 
flere af mine følgere også liker hende.

Sådan. Dagens gode gerning i hus.
35 Så finder jeg noget tøj og går ud til mor.

”Perfekt timing,” siger hun. ”De er lige taget af panden.”
”Det ser godt ud,” siger jeg. ”Du har vel ikke nogen bær?”
”Jo, der er vist nogle blåbær i køleskabet.”
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”Super,” siger jeg.
40 Jeg fisker en pandekage op på tallerkenen. Så henter jeg blåbærrene, jeg skyller 

dem og anretter dem forsigtigt langs kanten af pandekagen.
”Har vi mandelflager?” spørger jeg mor.
”Kig i skabet,” siger hun.
Jeg finder posen, så hælder jeg dem ud, men hullet er for stort, og en kæmpe 

45 bunke lander på tallerkenen. Suk. Billedet var ellers lige så perfekt. Jeg begynder 
at fjerne flagerne én for én.

”Hvad laver du?” spørger mor inde fra stuen.
”Jeg skal bare lige tage et billede,” siger jeg, mens jeg fortsætter med at fiske 

mandelflager væk fra pandekagerne.
50 ”Kan du ikke gøre det herinde, skat?” siger mor.

”Nej, lyset er bedst her.”
Jeg flår nogle flere mandelflager af. Får ved en fejl fat i selve pandekagen og 

får lavet et hul i den.
Suk. Jeg tager et af blåbærrene og lægger ovenpå. Forsøger at skjule hullet.

55 ”Kom nu, skat, de bliver jo kolde,” siger mor. ”Ja, ja,” siger jeg. ”Er der om 
lidt.”

Jeg skubber lidt rundt på bærrene og flagerne en sidste gang.
Så tager jeg en masse billeder. Skeptisk bladrer jeg dem igennem. De er ok, 

men ikke super. De lever slet ikke op til min normale standard.
60 ”Skat, nu bliver jeg snart vred...” Mors stemme dirrer, og jeg ved, at jeg ikke 

kan vente længere. Med telefonen i den ene hånd og tallerkenen i den anden går 
jeg ind til bordet.

”Det var godt,” siger mor.
Jeg smiler, mens jeg vælger filter; så poster jeg.

65 TeenQueen
Lækker morgenmad efter løbetur. Hvad spiser I her til morgen?

#pandekager #syndigt #jegharløbetsåjegmågodt #morbagerdebedstepandeka-
ger #familiehygge

Jeg skal til at lægge mobilen væk, men så ser jeg det. Den nye pige. Snehvide. Hun 
70 har allerede fået 5.000 følgere. Hvordan er det overhovedet muligt på så kort tid?

”Skat, læg nu mobilen væk og spis,” siger mor. Jeg adlyder, men har fuldstændig 
mistet appetitten. Jeg er den mest fulgte instagrammer her i landet. Men jeg har 
sgu aldrig kunnet få 5.000 følgere på én dag.

Snehvide bliver ved med at få flere følgere. Hver gang jeg tjekker hendes profil, 
75 har hun flere hundrede nye. Med den her hastighed kommer hun jo til at overgå 

mig. Slap af, siger jeg til mig selv. Det er kun, fordi du har valgt at følge hende. 
Det er dig, der har givet hende den succes.

Jeg tjekker min inbox. Der er flere nye beskeder fra firmaer, der gerne vil have 
mig til at lave et sponsoreret indlæg om deres ting.

80 Smykkefirma. Ja, tak. Mascara. Ja, tak. Bumsecreme. Helt ærligt! Hvad tror I 
selv? Nej, tak. Krøllejern. Måske. Abonnement på frugt. Ja, tak! Juicemaskine. 
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Helt sikkert. Tamponer. I think not. Det er ikke det image, min blog skal have.
Jeg svarer dem alle. Aftaler med de heldige hvordan og hvornår, og skriver 

undskyldende til de andre, at det desværre ikke passer ind i min profil, men at jeg 
85 ønsker dem alt mulig held og lykke.

Jeg ser på mit ur. Det er tre timer siden sidste post. Jeg må hellere lægge noget 
op. Mine mange følgere regner med mig. Lad mig se. I dag har jeg dækket fitness 
med mit løbebillede, natur med mit solopgangsbillede, mad med mine pandekager. 
Så det er tid til noget kultur.

90 Jeg går ind på bogreolen, finder en bog. Så sætter jeg te over. Jeg hælder op i 
koppen, stiller den på sofabordet. Lægger mig selv i sofaen med et tæppe omkring.

”Mor,” kalder jeg så.
”Ja, hvad er der, skat,” siger hun og kommer ind.
”Kan du ikke lige tage et billede?” siger jeg.

95 ”Okay,” siger hun og tager telefonen. Hun spørger ikke længere, hvordan jeg vil 
have det. Hun kender mine krav. Hvad min gode side er, hvordan vinklen skal 
være. Og først og fremmest så ved hun, at hun skal tage mange, så jeg selv kan 
vælge de bedste.

”Tak, mor,” siger jeg, da hun rækker mig telefonen.
100 ”Synes du ikke, det er ved at tage lidt overhånd med alle de billeder?” siger mor.

”Nej,” siger jeg bare, mens jeg poster.

TeenQueen
Nyder dagen med en god bog og en kop te. Hvad læser I for tiden?

#boghygge #læslæslæs #teogbøgererdetbedste

105 Kort efter bimler det ind med likes og kommentarer. I still got it. Tag den, Snehvi-
de. Jeg tjekker hendes nyeste billede.

Snehvide
Se, hvem jeg var så heldig at møde på min gåtur i skoven i dag.

#bambi #skovenersmuk #gåtur

110 På billedet står hun kun en håndsbredde fra et hjortekid. Bag dem svømmer fugle 
rundt i søen. Billedet har fået massivt mange likes. Nuttet hjortekid og smukke 
Snehvide. Det er et totalt hit. Og hvad værre er: Jeg genkender søen! Det er min 
sø. Hun bor lige her i området.

Det er ikke kun billedet, der har fået massive antal likes. Hun har også høstet 
115 en masse nye følgere. Og det er ikke kun fra mine følgere. Hun har fået en masse 

folk, der ikke engang følger mig!
Ikke gå i panik, siger jeg til mig selv. Det er bare, fordi de ikke har opdaget min 

profil endnu, så jeg går ind og liker hendes billeder og kommenterer.
Velkommen til Instagram, skriver jeg på hendes første billede. Smukt, skriver 

120 jeg på det næste. På det tredje skriver jeg: Jeg er vild med din læbestift. Går selv 
meget op i skønhed. Tjek min profil, hvis du har lyst.
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Og på hjortebilledet skriver jeg: Sikke et skønt billede. Jeg kan genkende søen. 
Den ligger fem minutter fra, hvor jeg bor. Ej, hvor er det sjovt, at vi bor så tæt på 
hinanden.

125 Det virker. Hun følger mig. Og skriver tilbage. Takker og kommenterer på mine 
billeder. Hun skriver også, at vi kan mødes en dag. Jeg skriver helt sikkert, men 
mener aldrig i livet. Al vores kommunikation bærer frugt. Nogle af hendes følgere 
glider over til mig. Men kun nogen. Slet ikke så mange som dem af mine, der går 
over til hende. Jeg trommer neglene mod bordet. What to do now?

130 En uge senere laver Snehvide sit første sponsorerede indlæg.

Snehvide
I dag vil jeg gerne gøre reklame for den her bumsecreme. Jeg ved godt, det er lidt 
flovt at snakke om bumser, men vi har dem jo alle sammen. Jeg har i hvert fald! 
Men de sidste par dage har jeg så testet det her mærke (de spurgte, om jeg ville, 

135 men holdningerne er helt mine egne!) Det virker, seriøst. Her er et før- og et efter-
billede af mig om morgenen inden makeup. Så kan I selv dømme! Og er der andre 
modige derude, der tør dele et bumsebillede? Lad os gøre oprør mod det perfekte!

#viharallebumser #bumsecreme #nomakeup #nooneisperfect

Jeg er lige ved at begynde at grine. Hun har begået online-selvmord. Hvem i alver
den140  vil have bumser i deres feed? Come on. Alligevel glor jeg på billederne. Ikke 
kun fordi hun har ret, og bumsecremen virkelig har virket, men også fordi hun er 
næsten lige så smuk uden makeup som med. Hvordan er det muligt?

Jeg tog totalt fejl. Folk elsker hendes bumsebillede. Og nu er mit feed fyldt med 
bumser fra alle mulige personer. Yikes! Den trend hopper jeg altså ikke på. Det er 

145 simpelthen for klamt. Men klamt eller ej. Det har fået hendes antal følgere til at 
eksplodere. Hun er nu kun to hundrede følgere fra mig. Hvad er det, hun gør? 
Betaler hun for det?

Jeg skubber tankerne om Snehvide væk. Nu skal det handle om mig. I dag skal 
jeg interviewes til et tøseblad om, hvordan det er at være den med flest følgere i 

150 landet. Og jeg er SÅ klar.
Mens jeg går og venter, ankommer posten.
Han slæber som altid på tonsvis af pakker til mig.
Juicemaskinen, smykkerne og mascaraen er kommet.
Jeg anretter og tager billedet.

155 TeenQueen
Se, hvad der kom med posten i dag. Jeg glæder mig til at prøve det hele!

#dejligpakkepost #juicemaskine #smykker #mascara #glædermig.

Knap har jeg postet, før det banker på døren igen. Denne gang er det min kasse 
med frugt, der kommer. Jeg skynder mig at skubbe det alt sammen ind på mors 

160 kontor. Hjemmet skal se fint ud til interviewet.
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”Er du klar?” spørger journalisten, og jeg nikker. Vi sidder i vores stue, foto-
grafen er lige gået. Han roste mig for at være meget fotogen, men hvordan kunne 
jeg også være andet med al den træning, jeg har dyrket? Nu er det tid til selve 
interviewet.

165 ”Hvad tror du, din succes skyldes?” spørger hun.
”Jeg er meget ærlig,” siger jeg. ”Jeg giver mine følgere et indblik i mit liv og 

interagerer med dem, så selvom jeg ikke kender dem personligt, så føler jeg allige-
vel, at jeg gør.”

”Og så gør du dig vel også meget umage med dine billeder?” spørger hun. 
170 ”Sådan ser det i hvert fald ud, når man kigger!”

”Naturligvis,” siger jeg. ”Jeg gør mig umage for at tage smukke billeder. Jeg 
tror, at hvis vi alle fokuserer på det smukke i verden, så bliver verden et lidt bedre 
sted at være.”

”Det er vel nok en fin filosofi,” siger hun og skriver en masse ned. Det kribler 
175 allerede i mig efter, at det færdige interview kommer i bladet. Det vil give endnu 

flere følgere.
”Tror du altid, at du vil være den med flest følgere?” spørger hun.
”Det håber jeg,” siger jeg og smiler. ”Jeg er meget taknemmelig for alle de føl-

gere, jeg har. Og jeg vil gøre mig umage for at beholde hver enkelt.”
180 ”Så du er ikke bange for at blive overgået af en anden?” siger hun.

En hovedpine dunker i tindingen, mens jeg smiler stort.
”For mig er det ikke en konkurrence. Jeg leverer godt indhold og lækre billeder. 

Og det har givet mig trofaste følgere, og det tror jeg betyder mest på langt sigt.”
”Har du et godt råd til andre instagrammere, der gerne vil have flere følgere?”

185 ”Post ofte og stil spørgsmål til dine følgere, så de får lyst til at kommentere; så 
lærer du dem bedre at kende.”

”Super,” siger hun. ”Jeg tror, det var det. Jeg regner med, at det kommer med i 
næste nummer. Men jeg må lige advare dig,” siger hun. ”Altså, lige nu er fokusset 
jo, at du er den med flest følgere, men jeg var inde og tjekke op på det i dag, og jeg 

190 kan se, at der er kommet en ny bruger, der er ved at indhente dig. Snehvide, hed-
der hun vist...”

Jeg siger ikke noget, nikker bare.
”Nå, men skulle hun overgå dig, inden vi går i trykken, så justerer jeg bare lidt 

på interviewet, så det handler om, at du har været nummer 1. Det er ok, ikke?”
195 ”Jo, jo, selvfølgelig,” siger jeg og tvinger endnu et smil frem.

Efter at journalisten er gået, sidder jeg og kigger på Snehvides profil. Jeg burde 
selv poste, men jeg er så vred, at jeg er helt tom for idéer. I stedet glor jeg bare på 
hendes kulsorte hår, rosenrøde læber og kridhvide hud, alt imens hendes følgere 
tikker afsted som viserne på et ur.

200 Det er ikke længere et spørgsmål om, hvis hun kommer til at overgå mig, men 
hvornår. Og jeg kan intet gøre for at stoppe det. Den eneste måde at forhindre det 
på ville være at stoppe hende. At fjerne hende fra Instagram for altid... Mor går 
ind på sit kontor.

”Hold da op. Hvad er det her?” spørger hun og skubber til den store pakke.
205 ”Det er bare mine sponsorting. Jeg skal nok fjerne det,” siger jeg. Og mens jeg 
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slæber juicemaskinen og frugtkassen ud, får jeg en idé. En måde, hvorpå jeg kan 
sikre, at jeg forbliver nr. 1 blandt landets instagrammere.

Jeg sender Snehvide en besked.

210 TeenQueen
Hej
Du skrev jo, at vi kunne mødes en dag. Hvad siger du til i morgen? Jeg har fået en 
ny juicer, som vi kunne prøve sammen, hvis du har lyst?

Snehvide
215 Ej, hvor er du sød. Det vil jeg da meget gerne!

Jeg køber rottegift i byggemarkedet. Så gør jeg køkkenet klar. Jeg vasker æblerne, 
finder det flotteste, mest røde, så sprøjter jeg giften ind under skrællen med en lil-
le kanyle.

Da Snehvide kommer, har hun blomster med.
220 ”Ej, det havde du da virkelig ikke behøvet,” siger jeg og sætter dem i vand.

”Det var så lidt,” siger hun. ”Jeg var glad for, at du inviterede.”
Jeg smiler bare. Viser hende ud i køkkenet, hvor juiceren står klar.
”Jeg glæder mig allerede,” siger hun. Hun er endnu smukkere i virkeligheden 

end på billeder. Hendes bevægelser er nærmest feagtige og hendes stemme lys og 
225 fortryllende.

”Også mig,” siger jeg. Jeg mærker et stik af tvivl, så jeg skynder mig videre. 
”Jeg tænker, at vi lige tager et billede, inden vi går i gang. Hvad siger du til det?”

”Fint, fint,” siger hun.
Først tager jeg et billede af os sammen. Med armene rundt om hinanden. Knap 

230 har vi lagt det ud, før det høster likes og nye følgere.
Så går jeg hen til skålen med frugt.
Jeg finder æblet. Det rødeste af dem alle. Og rækker det mod hende.
”Tag en bid af det,” siger jeg. ”Det kunne blive et superfedt billede.”
”Synes du?”

235 Jeg nikker ivrigt,
”Sådan her,” siger hun og lader tænderne synke ned i skrællen. Hun ser slet 

ikke den lille prik, hvor jeg sprøjtede giften ind.
”Præcis,” siger jeg og klikker løs.
Hun tygger af munden. Synker. Jeg følger hver bevægelse tæt.

240 ”Det er virkelig gode æbler,” siger hun med et smil.
”Bare spis det hele,” siger jeg. ”Så laver jeg juicen imens.”

Snehvide
Er på vej hjem efter en hyggelig dag med @TeenQueen. Hun er bare så sød, og 
det har været så dejligt. Men nu skal det blive godt at komme hjem og slappe af. 

245 Jeg er megatræt. Det er hårdt arbejde at have det så sjovt!

#dejligdag #nyevenner #lækrejuicer
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TeenQueen
Testede min nye juicemaskine sammen med @Snehvide i dag. Det var så hygge-
ligt. Vi må gøre det igen snart! Juicemaskinen er fra MaxiJuice, og frugterne er 

250 fra Frugttoppen. Kan varmt anbefales!

#juice #venindehygge #friskfrugt

Snehvide
Øv, jeg er vågnet med influenza. Jeg bliver i sengen i dag. Håber, at jeres dag 
bliver bedre end min!

255 #influenza #forsløjtilatståop #vilbaresove

TeenQueen
Jeg fik en forfærdelig besked i dag. Jeg forstår slet ikke, hvordan sådan noget 
kunne ske. Mine tanker går til familien ♥. R.I.P. Snehvide. Du vil blive savnet.

#sorg #måhunhvileifred
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