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Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen interve-
iw med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånds- 
svage spørgsmål... 
- tør du at stille op?

Idéer til 
noget vi skal 
skrive om! 
Hvis du/I har 
en god idé til 
en historie eller et emne, 
vi skal skrive om i PGU-avi-
sen, så skriv, ring eller 
fortæl det til os på PGU´s 
Medielinje. Det kan være 
noget, du synes kunne 
være spændende at læse 
om, eller noget du gerne vil 
fortælle.

”SMØRET” viden
Fortæl os endelig hvis du 
hører, ser eller oplever 
noget, sjovt, sødt eller 
pudsigt - på værkstedet, 
derhjemme - eller i den 
vide verden! 

November måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af:
Victor,Nadia,Martin,Kasper P. , Aleksander, Alex, , Thomas, Mikkel, 
Matias, Marie, Niklas
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Medielinien tager ud og 
besøger elever når de dyrker 
deres fritidsinteresser - vi var 
med Marie på rideskolen.
Læse side 6-7.

Den 24. oktober var der  
PGU-fest - læs mere side 8.

Borupvej og Toftevej har 
været på hustur læs på side 
18-19 og side 21.



SMØR
KLATTEN ”SMØRET” viden

Her vil vi bringe små sjove, søde eller 
pudsige ting som er sagt, gjort eller  
oplevet i PGU - på værkstedet,  
derhjemme - eller i den vide verden! :-)

SØVNDYSSENDE  
GASSER SPREDER SIG PÅ  
EBELTOFTVEJ??
Er der noget i luften, eller er selskabet  
bare kedeligt??? Morten tog disse  
(GAAAB) billeder 
en eftermiddag  
på Ebeltoftvej.

LAVER DE SNELAND-
SKAB PÅ KANTINEN?
Ved ikke hvad det er for en Storm 
P. løsning kantinen har fået lavet til 
deres kaffemaskine - men i hvert 
fald er det noget med at bordet, 

som kaffemaskinen står på, skal 
stå placeret med kanten inde 

under et andet bord - fint 
nok så langt. Men ikke nok 
med det har Pia så erfaret 
at man ikke skal have noget 

stående på hylderne under 
dette bord, for ellers bliver 

resultatet som på billedet -  
bøtterne vælter ned og mel og 
lakridspulver ud over det hele :-)
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MARIE  

MED NY  

HARDDISK

RIKKE  

MED NYE  

BRILLER

FORNY DET HELE!!!
Det står skidt til på Medie - nogle med-
arbejdere kan ikke huske, andre kan ikke 
se - Marie skal have ny hukommelse og 
Rikke et par nye briller og i julens anled-
ning forklædt som rensdyr.
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Julegavehits 
2014

Der er forskelige hits 
for julegaver f.eks  
kan man give kære-
sten/mand bøger eller 
værktøj, men nu viser 
det sig at nogle vil ger-
ne have køkkenudstyr 
som f.eks espressoma-
skiner af dyrere mær-
ker eller kitchen-aid 
maskiner. til kvinderne 
er det f.eks lingeri, 
festtøj eller en af-
tenkjole.

Til børne kan det være 
alt fra lego, Barbie til 
det gode gammeldags 
snurretop beyblade, 
det kan også være en 
flexi-track bane hvor 
bilerne ligner dem frem 
animations filmen biler. 
Der kan f.eks også være 
ting der ikke er legetøj 
f.eks en badekåbe der 
ligner mester yoda eller 
en almendelig jedi-rid-
der fra star-wars. Det 
der hitter allermest hos 
børnene er en dukke 
der hedder Furby.

Der kan også være 
noget som både mænd  
og kvinder kan bruge 
det er f.eks en vinkøler, 
slippers, flødeskums-
pumpe, æbleskræller 
eller en selvrørende kop 
til din te eller kaffe.

Der er også sjove ting du kan 
købe til din kat f.eks kattelems- 
dørklokke eller katte vugge



Lav din egen juledekoration

JULEMARKED

Vi har juletræer, gravkranse,  
dekorationer, juledekorationer,  
adventskranse, pyntegrønt og lys. 
Kom og lav din egen juledekoration. 
Der vil være mulighed for at få lune  
æbleskiver, et glas julegløgg eller  
saftevand. Vi glæder os til at se jer!

 PGU Gartneri, Hornbjergvej 61, Hornslet 
Lørdag/søndag den 22-23. November

og 29-30. November
fra kl. 10 - 15.

– eller vælg en af de 

flotte, færdiglavede 

juledekoration

– masser af julpynt 

og søde juleting

www.pgu.dk
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Navn: Marie                       

Hobby: Ridning

Hvad hedder hesten du ridder på?  
Jeg ridder på en hest  
som hedder Valentin

Hvor ridder du henne?  
Rideskolen hedder Stejlbjerggård  
Ridecenter og ligger i Hornslet

Hvor lang tid ridder du? 
Jeg bruger sådan cirka  
1 time dernede

Hvor meget koster det? 
Det koster  300 kr. om måneden

Ridder du indenfor eller udenfor?

Vi har både en ridehal og har  
en ridebane udenfor - så jeg  
synes der er nok plads  
til os allesammen

 

TÆT PÅ DIN HOBBY
Det var rigtigt hyggeligt at besøge Marie 
på rideskolen. I ridehallen var unge ri-
depiger, en schæfer, Annette (træner) og 
Mor Karen som sad og hygge snakkede 
med pigerne mens Marie og et par andre 
red rundt på banen. 
Marie havde travlt med at følge instruk-
serne fra træneren som bad Marie ride 
i forskelligt tempo og ”gangart”.  Det var 
tydeligt at Marie og hesten nød ride- 
timen. De hyggesnakkende ridepiger 
synes jeg skulle komme næste tirsdag, for 
så skulle jeg også tage billeder af dem på 
hest + tage mod en udfordring om at jeg 
da også skulle prøve at ride. Måske jeg 
skulle prøve - sjovt så det i hvertfald  
ud :-)

Du kan læse mere om rideskolen på 
www.stejlbjerggaard.dk

Hvis du går til noget i din 

fritid som du kunne tænke 

dig at fortælle andre om, så 

må du meget gerne kontakte 

Medielinien.
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TÆT PÅ DIN HOBBY

Marie på hesten Valentin...

Mor Karen på 
sidelinien.

2 søde piger 
som er vilde 

med rideskolen 
og hestene.

Stejlbjerggård Ridecenter, Hornslet
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PGU oktober fest
Si

ng and dance st
ars

Fredag den 24. Oktober var der PGU fest 
og der var 32 tilmeldte. Festen startede  
kl. 17.30 hvor vi ankom og bordene var 
allerede dækket og der var pyntet op.

Det hele startede med, at vi fik pandekager med 
fyld og salat til aftensmad. Der var mange, der 
havde taget pænt tøj på. Man kunne købe øl og 
sodavand for sine egne penge. 

Jeg og Fran snakkede meget sammen og vi hav-
de det sjovt. Bagefter var der hygge med musik 
og man kunne også spille Singstar. Der var man-
ge, der dystede mod hinanden for sjov, men jeg 
turde ikke selv prøve det, selvom det så sjovt ud. 

Man kunne vælge mellem at synge følgende 
sange: I Heard A Rumour, Total Eclipse Of The 
Heart, Making Your Mind Up, Young Hearts Run 
Free, I’ve Never Been To Me, Crazy Chick, If I 
Could Turn Back Time, You Spin Me Around, Bio-
logy, I Will Survive, Kids In America, Can’t Fight 
The Moonlight, Don’t Cha, Radio Ga Ga, Laura, 
Deeper Shade Of Blue, Relight My Fire, Free, Its 
Raining Men og I Wanna Dance With Somebody.                                                        
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Fasandræberne

I 1994 blev   et par tvillinger brutalt myrdet i et hjem. Politiets efterforskning peger på en 
gruppe af velhavende børn fra en nærliggende kostskole, men sagen lukkes, da en lokal 
outsider erklærer sig skyldig og bliver dømt for mordene. 20 år senere, ender sagen på 
stedfortrædende politi-inspektør Carl Mørcks skrivebord, og han indser hurtigt, at noget 
er galt. Carl og hans assistent Assad genåbner sagen og identificerer et gammelt nødop-
kald fra en desperat pige, der tilsyneladende kender mordene. 

Snart kastes de to ud i en intens søgen efter pigen, Kimmie, som har været forsvundet 
siden mordene fandt sted. Men Carl og Assad er ikke de eneste, der jagter Kimmie, da 
hendes viden er en stor fare for en gruppe af indflydelsesrige mænd i toppen af samfun-
det, og de vil gøre alt, hvad de kan for at forhindre fortiden i at nå dem.
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Nicolai
Arbejdede  
på kantinen 
nu tømrer-
værkstedet10



Navn: Nicolai Povelsen

Fødselsdag: 20/09/1992

Hvor kommer du fra: Århus

Antal søskende: 1 lillesøster

Stjernetegn: Jomfru

Hvad job ønsker du dig: Sportsbutik

Hvilket musik hører du: Lidt blandet

Kæledyr du har eller har haft: Har haft fisk, har hund Golden Retriever

Har du en kæreste: Nej

Vil du gerne ha en kæreste: Ja, jeg vil gerne have en

Dine hobbies/interesser: Venner, fodbold, playstation, gta, fifa

Yndlingsdyr/hadedyr: Hund/Ingen

Skuespiller jeg gerne vil møde: Mick Øgendahl

Skuespiller der skulle spille mig i film: Mick Øgendahl

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: Mad, Vand, En ven

Hvis jeg vandt 10.000 kr. ville jeg købe: Knallert, et årskort til Tivoli

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Hund/Schæfer/Chiwawa

Største oplevelse: Med min far og en ven på Stadion Dk/Korea  
venskabskamp 0-0

Hvordan har du det i PGU: Startede 5.aug, 2014 – Har det godt, tilknytet 
Skovvej, men bor derhjemme
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Så ked af det kan man 
se ud en fredag, over 
at man nu skal holde 
weekend og ikke må 
komme på arbejde :-)

Den stor sangdyst til 
PGU-festen :-)  
Hvem mon vandt????



 
 

 



Find 10 fejl
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Det er forbudt at sælge tand-

pasta og tandbørste til den 

samme kunde om søndagen.
Det er forbudt for en  
kvinde at invitere en mand 
ud på en date.

Det er lovligt at male ens køer, 
bare ikke blå.

Man skal have jagttegn for 

at sætte musefælder op.

Det er forbudt at danse  
om onsdagen.

Et barn, der lugter af løg må  
ikke komme i skole.

Et barn, der ikke har taget  
et bad om morgen må ikke  

komme i skole.

Det er forbudt at vaske et æsel 
om lørdagen.

Skøre love i U.S.A
U.S.A har mange skøre love.

Nogle af disse love er rigtige og nogen er ikke.  
Kan du finde de rigtige love i blandt dem?

En mand må kun slå sin kone en 

gang om måneden.

Det er forbudt at have hvidt 

tøj på til en eksamen.

Det er ulovoligt at jage 

dyr om onsdagen, und- 

tagen vaskebjørne

Det er FORBUDT for en mand,   

der ikke er tømmer at eje mere 

end et stykke af hvert værktøj.

Det er forbudt at ride på  

en kamel på motorvejenDet er lovligt at gifte sig med 
ens 14 årige kusine.
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Rigtige svar
Et barn der lughter af løg må ikke 
komme i skole.
En mand må kun slå sin konen gang 
om måneden
Det er forbudt at sælge tandpasta og 
tandbørste til den samme kunde om 
søndagen.
Det er forbudt en kvinde at invitere 
en mand ud på en date.
Man skal havde jagttegn for at sætte 
musefæder op.
Det er forbudt at ride på en kamel på 
motorvejen.



Madvarer holder længere end du tror!
Det er et almindeligt ritual i mange husholdninger: Manden eller konen går varerne i køleskabet 
igennem og smider alt det ud, der har overskredet mindst holdbar til-datoen. Tuben med mayonnaise, 
der er gået nogle uger over tid, ryger i skraldespanden. Også selv om den er uåbnet. Glasset med pesto 
følger efter. Åbne varer som leverpostej, der er gået over de syv dage, producenten skriver på emballa-
gen, ryger også ud, selv om den egentlig ser fin ud.

Men i mange tilfælde er det bare spild af mad. Rigtig 
mange produkter kan holde et godt stykke ud over 
mindst holdbar til-datoen på etiketten. Kraftigt 
tørrede varer, varer på frost og fermenterede varer 
kan holde sig i måneder og år. Madvarer på glas 
eller konserves kan holde sig mange måneder efter 
udløbsdatoen. Sure varer som rødbeder er uspiselige 
for bakterier og kan holde sig rigtig længe. Glas-
set med marinerede sild bagerst i køleskabet kan 
også overvintre i måneder, uden at de bliver farlige 
af den grund – om end smagen kan ændre sig. En 
salamipølse kan takket være sit indhold af salt, sit 
lave vandindhold og lave ph-værdi i teorien holde 
i måneder, i år, ja, »nærmest uendeligt« ifølge en 
kilde, efter datoens udløb. Også selv om emballagen 
er åbnet.

Vi misforstår datoerne
Meget af madspildet beror på en misforståelse: 
’Mindst holdbar til’ angiver nemlig ikke, som mange 
tror, den dato, hvor man ikke længere må spise en 
vare, fordi den så bliver dårlig eller farlig.

Tværtimod må varer kun mærkes med en mindst 
holdbar-dato, hvis de udtrykkeligt ikke er sundheds-
skadelige efter den dato. I så tilfælde var de nemlig 
mærket med betegnelsen ’sidste anvendelsesdato’ 
– en mærkning, man typisk finder på fersk kød, og 
som – slår forskerne fast – man skal respektere.

’Mindst holdbar til’ er derimod en kvalitetsmærk-
ning, der betyder, at produktet indtil den dato har 
den rette smagsmæssige kvalitet. Efter den dato vil 
det langsomt ændre smag og konsistens i en forkert 
retning, blive mere surt, begynde at skille, få harsk 
fedt eller andet, der ikke smager godt, men som ikke 
er farlig.

Uforgængelig mayonnaise
Mindst holdbar til gælder nogle gange kun for den 
uåbnede vare, og i de tilfælde er de suppleret med 
en vejledning om, hvordan varen skal opbevares, og 
hvor lang tid den holder, når den er åbnet, og du er 
begyndt at spise af det.

Men de fleste madprodukter fra et supermarked kan 
holde sig ganske længe, når de er i ubrudt emballage. 
Din uåbnede dunk med mayonnaise når måske sin 
mindst holdbar til-dato efter seks måneder, men du 
vil næppe opdage det, hvis du spiser den to måneder 
senere. 

Hvis mayonnaisen er indkapslet i en dunk eller tube 
med lille åbning, kan den i princippet holde i umin-
delige tider. »Du kan have den stående, indtil de ikke 
smager godt mere. Man skal ikke være bange for at 
smage på det og sige: »Wow, det skal ud««.



Kyllingebryst med rodfrugter
Nem, sund og hurtig aftensmad

Skræl rodfrugterne.

Put krydderier på, salt, peber og 
noget all-round krydderi, eller 
hvad du godt kan lide.

Rodfrugterne skylles under den 
kolde hane.

Hæld rodfrugterne ud på en bage-
plade til ovnen med bagepapir i 
bunden.

Kom salt og peber på kyllingbryst-
erne. 
Husk at vaske skærebrættet og 
hænder godt både før og efter du 
rører ved kødet.

Læg kyllingestykkerne ned til 
rodfrugterne eller i en bradpande 
for sig selv.

Steg det hele i ovnen ved 200 
grader i ca. 35-40 min.

Skær rodfrugterne ud i skiver eller 
både.

Kom lidt olie hen over rod-
frugterne. Olivenolie, hvidløgsolie 
eller anden olie.

VELBEKOMME
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Hustur til Esbjerg
Onsdag
Onsdag morgen havde vi fri, så vi kunne gøre rent 
før vi skulle af sted. 
Vi kørte kl. 14 og da vi var halvvejs holdt vi på en ra-
steplads for at hente Thomas, som også skulle med på 
turen. Vi fik kage og frugt, som Thomas havde taget 
med. Bagefter kørte vi videre mod Esbjerg. Vi så De 
4 mænd ved havet, før vi ankom til vandrerhjemmet 
kl. 18 hvor vi fik aftensmad. Bagefter spillede vi spil 
indtil vi skulle i seng.

Torsdag
Torsdag morgen stod vi op kl. 7 så vi kunne tage bad 
og få morgenmad. Bagefter smurte vi madpakker og 
kørte til færgen og sejlede til Fanø, hvor vi så sæler 
og mange gamle huse med stråtag og der var næsten 
ingen trafik. Færgen var lille, og det tog kun 10 min. 
at sejle til Fanø. Vi var også i Vadehavet og solen 
skinnede. Det var så varmt, at vi kunne gå uden 
jakke. Vi fik også en is, før vi sejlede tilbage til Es-
bjerg med færgen. Jeg og Fran fik en softice. Da vi 
kom tilbage til Esbjerg, gik vi en tur på strøget, og jeg 
købte nogle nye sokker. Bagefter gik vi på cafe, hvor 
vi fik en smoothie. Om aftenen spiste vi på Flammen. 
Det eneste man kunne få, var en buffet med mange 
forskellige ting, men det var godt. Da vi kom tilba-
ge til vandrerhjemmet spillede vi igen spil indtil vi 
skulle i seng.
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Fredag
Fredag morgen stod vi igen op kl. 7 så vi kunne tage 
bad og få morgenmad. Bagefter smurte vi madpakker 
og gik op på vores værelser og pakkede vores 
kufferter. Bagefter kørte vi til et akvarium. Der så 
vi mange forskellige fisk, og vi så også sælerne blive 
fodret.  
Bagefter kørte vi til en rasteplads, hvor vi spiste vores 
madpakker. Derefter kørte vi hjem. Det har været en 
rigtig god tur. 
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Når årstiderne skifter, er det en god ide at gøre 
hjemmet klar til en ny sæson, og især når efteråret 
nærmer sig med køligere temperaturer, kan det 
betale sig at bekæmpe det værste skidt. Hun 
opfordrer til, at man får ryddet op og gjort rent 
under sengen og går hjørnerne efter for spindelvæv 
og nullermænd. Sørg også for at pakke sukker, mel, 
müsli og deslige godt ind. Gerne i plasticbøtter.

Tre gode råd: Det skal 
du gøre rent i efteråret

Nyheder

Efterlyst mand har 
meldt sig selv

Københavns Vestegns Politi efterlyste mandag en 
mand for en mand for en voldsepisode mod en 
buschauffør, og det har nu givet udslag i, at manden 
har meldt sig selv. Efter afhøringen vil Københavns 
Vestegns Politi sende en officiel meddelelse ud i 
sagen. 

Skuespilleren Jess Ingerslev er død. Han blev 67 år 
gammel. Den folkekære skuespiller døde i mandags 
efter lang tids sygdom. Jess Ingerslev var mest kendt 
fra den musikalske trio Klyderne, der huserede på 
de danske tv-skærme og teatre i 70’erne. Han har 
desuden optrådt på en lang række teatre i Danmark, 
lavet børne-tv og medvirket i adskillige film. Senest 
Far til Fire, hvor han spillede Onkel Anders. 

Skuespilleren Jess 
Ingerslev er død

Lægemangel forværres 
markant

Er det svært at få tid hos lægen? Er der langt mellem 
lægerne i landområderne? Så er det intet i forhold til, 
hvordan situationen ser ud om 20 år, for der vil der 
mangle 5.500 læger i forhold til danskernes behov 
for lægehjælp. I 2012 kunne lægerne håndtere 93 
procent af vores efterspørgsel på lægelig 
arbejdskraft. Derfor har vi ventetider inden for visse 
lægelige specialer og områder i landet. Ifølge den 
nye prognose vil lægerne om 20 år kun kunne 
håndtere 83 procent af efterspørgslen.
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Hustur Toftevej
Toftevejs hustur tog os i år til steder som Frøslevlej-
ren og Dybbølbakker. Det første vi tog til, var Frø-
slevlejren, hvor vi lærte om hvad Frøslevlejren var, og 
hvordan det var at leve der under 2. verdenskrig. Vi 
tog på en guidet tur, hvor guiden fortalte alt muligt 
om stedet og om de berømte pesoner, som havde væ-
ret der (største del af tingene skulle ses og ikke røres).

Efter Frøslevlejren tog vi til Dybbølbakke, hvor vi 
spiste frokost, og var inde og høre foredrag om slaget 
ved Dybbøl. Foredraget handlede om hvordan slaget 
gik, hvordan det var at leve i sådan en skyttegrav, og 
hvordan nogle rige mennesker kom ud af at kæmpe i 
krigen ved at betale en anden for at tage deres plads. 
Efter foredraget gik vi rundt og kiggede. Jeg stod i 
kø for at lave min egen patron, men Tina kaldte, og 
ville ikke give mig lov til at jeg skulle få lavet min 
patron, øv. Om aftenen var vi ude at spise på et sted, 
der hedder The Fox and The Hound. Det var god og 
lækker mad.
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Husets forbandelse 

Det med at undgå at se monsteret i øjnene, viste 
sig at være sværere end jeg troede. Monsteret 
havde tre gigantiske øjne, der ligesom roterede i 
alle retninger, som om det holdt øje med os. Det 
var som om det forsøgte at hypnotisere os med 
sin lokkende stemme, der sagde: ”Se på mig.  
Se på mig… jeg befaler jer at se på mig”.

På et tidspunkt skulle jeg lige til at vende mig mod 
det, da jeg kom i tanker om, hvad Dylan havde 
befalet, og vendte mig atter væk fra monsteret. Tom 
havde derimod sværere ved at modstå fristelsen til at 
vende sig mod monsteret, og hver gang han som så 
meget som prøvede på det, skubbede jeg ham ned i 
gulvet. 
”Er du vanvittig? Det her kan koste os vores liv” 
sagde jeg vredt. 
”Jeg må kigge… bare en gang” sagde Tom bedende. 
”Jeg skal… det haster” fortsatte han rallende. 
Som om han var blevet hypnotiseret af monsterets 
stemme, der blev ved med at gentage den samme 
sætning igen og igen. Jeg forsøgte atter at ignorere 
monsterets stemme ved blot at lade som ingenting, 
da det pludselig forsvandt. Nå, det gik da meget 
godt, tænkte jeg, da jeg vendte mig mod Tom. Han 
stod som forstenet, mens han gloede frem for sig ud 
i luften. 
”Tom, er du der?” spurgte jeg, og ruskede blidt i 
ham. 
”Hvem der?” sagde han forbavset med et underligt 
ansigtsudtryk. 
”Tom, hold nu op med det der” sagde jeg. ”Det er 
ikke sjovt. Vi skal ud herfra!” fortsatte jeg, og trak i 
hans arm, mens jeg løb mod udgangen. Tom fulgte 
langsomt efter. 

”Hvad snakker du om?” sagde han. ”Og hvad laver 
vi i det hele taget her?” 
”Tom, hold nu op” sagde jeg irriteret, mens det var 
ved at gå op for mig, hvad der var sket: Tom var ble-
vet hjernevasket! Han havde set monsteret i øjnene! 
Den tåbelige pistillens! Han havde gjort noget, han 
absolut ikke måtte gøre, overhovedet! Jeg var rasen-
de. Tom havde brudt vores løfte. 
Men jeg kunne på en måde godt forstå ham, da det 
rent faktisk var meget svært at undgå at se monsteret 
i øjnene. Jeg havde lyst til at råbe alverdens bande-
ord i hovedet på ham, men beherskede mig, da jeg 
fik øje på Dylan, der stadig ventede ved døren. 
”Er I okay? Hvad skete der?” spurgte Dylan. 
”Det er fint, helt fint” løj jeg. 
Dylan kastede et blik på Tom, der stadig så meget 
bleg og underlig ud i hovedet. Han lignede slet ikke 
sig selv. Dylan kneb sine øjne sammen med et mis-
troisk blik, som om han ville have mig til at afsløre, 
at jeg havde løjet. 
”Det er godt at høre” sagde han venligt. ”Vi må vide-
re. Kom med”
”Hvor er vi? Hvad skal vi?” spurgte Tom bange. 
Dylan så på mig med et vredt blik. 

Fortsat



”I gjorde ikke, som jeg sagde. Nemlig ikke at se 
monsteret i øjnene” sagde han. 
”Jeg gjorde alt for at undgå det, men jeg tror desvær-
re, at Tom kom til det” svarede jeg stille, og turde 
ikke se ham i øjnene. Dylan sukkede. 
”Det her er meget alvorligt. Vi bliver nødt til at få 
hans hukommelse tilbage. Men hvordan ved jeg 
ikke” sagde Dylan bestemt. 
Jeg nikkede, uden at sige noget. 
Dylan gik med raske skridt langs gangen, og vi fulg-
te efter. 
Det var næsten midnat, da vi kom i seng den aften. 
Tom opførte sig stadig, som om han hverken kendte 
mig eller Dylan. 
Dylan var rasende, og det samme var jeg. 
Han vidste ikke sine levende råd. Mens jeg lå i min 
seng og spekulerede som en gal, kom Dylan ind ad 
døren. 
Han havde et meget fjernt udtryk i ansigtet, som om 
han ville sige noget. 
”Vi skal altså ud herfra så hurtigt som muligt. Hek-
sen vil jer ikke noget godt, det ved I. I kan ikke blive 
her meget længere” sagde han, og kastede et blik på 
Tom, der lå og sov tungt i sengen. 
Han trak vejret med rolige, taktfaste åndedræt. 
”Det ved jeg, men hvordan kommer vi ud herfra?” 
spurgte jeg Dylan. 
”Det er jo det, vi skal finde ud af. Vi har ingen tid at 
spilde” sagde han. Nu var Tom også vågen. Han sad 
op i sengen og strakte sig, mens han gabte. 
”Tom, vi bliver nødt til at finde en udgang, før det er 
for sent!” sagde jeg desperat. 
”Hvad snakker du om? Jeg forstår ikke noget…” 
mumlede Tom, og stod ud af sengen. 
Sengen knirkede let under hans vægt. Snart stod han 
på gulvet ved siden af mig, og gloede uforstående på 
os. 
”Hvor er jeg? Hvem er I?” spurgte han bange. 
”Tom, vi er fanget i det her hus. Og vi skal alle sam-
men ud herfra” sagde Dylan alvorligt. 
”Hvorfor er vi fanget?” spurgte Tom. ”Hvad sker der 
her?” 
”Det er en lang historie” sagde Dylan sukkende, og 
begyndte at gå. 
Jeg fulgte efter med Tom lige i hælene. Tom så sig 
undersøgende omkring med et åndsfraværende blik. 
I tavshed gik vi på den lange mørke gang. Vi kunne 
næsten ikke se noget, bortset fra fuldmånens svage 
stråler, der trængte gennem de smalle bestøvede vin-

duer. Dylan begyndte at banke på panelerne, selvom 
han havde prøvet det mindst hundrede gange før. Der 
skete ikke noget. Han vendte malerierne på væggene 
for at se, om der skulle gemme sig en lem eller noget 
bagved. Men han fandt intet. Tom gik stadig hvileløs 
ned ad gangene med et mærkeligt udtryk i ansigtet, 
som om han ikke havde gjort andet i hele sit liv. Jeg 
sukkede opgivende og satte mig ned på gulvet og 
lænede mig tilbage mod den kolde panelvæg. 
Vi kommer jo aldrig ud herfra, tænkte jeg. Idet jeg 
lænede mig tilbage mod væggen, skete der noget 
besynderligt: Væggen forsvandt ind i muren! Med et 
skrig faldt jeg på gulvet. Dylan kom styrtende hen til 
mig. 
”Hvad er der sket?” spurgte han, og hjalp mig op. 
Han behøvede ikke at få svar på sit spørgsmål, da 
han allerede havde fået øje på det store hul i væggen. 
”Undskyld. Det var ikke meningen…” begyndte jeg. 
Dylan grinede. 
”Det skal du ikke undskylde for. Jeg tror, du har fun-
det et hemmeligt rum eller sådan noget” sagde han, 
og gik hen for at undersøge det nærmere. En skam, 
at vi lod lommelygten blive på værelset, for vi kunne 
intet se derinde. Dylan lod sine hænder glide rundt i 
rummet, i håb om at finde noget interessant. 
”Jeg tror, jeg har fundet noget!” udbrød han pludse-
lig. 
”Hvad er det?” spurgte jeg nysgerrig. 
”Jeg tror, det er en bog. Men det kan vi kun finde 
ud af, hvis vi stiller os i månelyset” sagde han. Han 
holdt bogen, eller hvad det nu var han havde fundet, 
i strakt arm mod månelyset. Det var ganske rigtigt 
en bog, men den så ud til at være meget gammel. 
Omslaget var ved at falde af. 
”Lad os åbne den og se, hvad der står” sagde jeg 
ivrigt. 
Dylan åbnede bogen og slog op på første side. Det 
så ud til at være en dagbog, nogen havde skrevet for 
mange år siden. Måske flere hundrede. 
Skriften var meget udtydelig, og bogen havde været 
gemt væk i så lang tid, at siderne var helt fulde af 
støv, hvilket fik mig til at nyse.
Dylan læste følgende højt:
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