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Indhold

Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
veiw med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånd- 
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-
avisen, 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! 

SMØR
KLATTEN

:-)

December måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af:
Victor, Nadia, Kasper P., Alex, Matias, Marie
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Hvem er julemændene i år
?

Send dit sv
ar til jla@

pgu.dk og
 

vind en lil
le julegav

e. Husk at 

skrive dit
 navn på m

ailen.
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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! 

NISSER PÅ SPIL??
Måske det er nisser der er på spil, når billed-
filer og dokumenter forsvinder fra computer-
ne på Medie. At det skulle være eleverne der 
glemmer at gemme og sletter ting - NEEEEJ 
det kan da slet ikke tænkes... :-)

SIMONES AFSLUT-
NING I PGU

Simone har holdt afslutning i 
Tinas hus på Toftevej. Beboerne 
der havde givet Simone gaver 
som var lavet af værkstederne 
(på nær ikke den flotte mande-
kalender :-)) Simone havde også en gave til 
huset - en flot billedserie af elever iklædt 
Simones brandmandsuniform.  
Vi takker Simone for hendes tid i PGU og 
ønsker hende god ”ild” fremover :-)
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JONNA, JONNA, JONNA...
Jonna forstår så sandelig at sætte gang i 
alle medarbejdere i PGU. 
En dag i sidst i oktober holder Jonna i 
PGUs Fiat-bus i Borupsvejs indkørsel og 
er dybt fustreret - hun skulle starte bilen 
men nøglen kan ikke drejes og ratlåsen 
vil ikke slås fra. Gode råd er dyrer... og 
Jonna søger hjælp hos mange. Andreas og 
Jette forsøger, imens der bliver ringet til 
Kim og Svend-Erik - for de må da kunne 
hjælpe... Der bliver forsøgt med at rykke i 
hjulene - for det skulle kunne slå ratlåsen 
fra og utallige andre ting bliver forsøgt. 
Til sidst ringer en oprevet Jonna også 
til Fiat for at få råd... en meget rolig og 
snarrådig konsulent spørger ind til om det 
mon er den rigtige nøgle - hvormed Jonna  
griber ned i tasken og hiver endnu en Fiat-
nøgle op - Nåhhh ja!!!!!

For denne præstation synes vi at du 
- sammen med Annettes ”selvkørende” 
bil på Ebeltoftvej fortjener en pakke 
”Kærgården” :-) 

???

Årets  

smørklat



Gode råd om fyrværkeri
1. Husk beskyttelsesbriller
Fyrværkeri flyver og farer – også ind i øjne.
Hvert år rammes mellem 200 og 300 personer i øjet af fyrværkeri eller dele 
af fyrværkeri.
Lige meget om du selv fyrer af eller bare er tilskuer, er det en god idé at 
bære beskyttelsesbriller.
Fire ud af ti øjenskader sker på tilskuere. Desuden viser statistikken, at 90 
pct. af dem, der kommer til skade, ikke har briller på.

2. Beskyt ørerne mod brag
"Det vigtigste råd er at være forsigtig. Udvis omtanke og vær opmærksom i omgangen med 
fyrværkeri og køb så ørepropper eller rigtige høreværn. Man kan købe ørepropper på apote-
ket til omkring 10 kroner.
Typiske øreskader der kan opstå er dels tinnitus, dels nedsat hørelse over for høje frekvenser, 
som gør, at den høreskadede kan have svært ved at følge med i en samtale, hvis der er bag-
grundsstøj. Der findes ikke effektive behandlingsmetoder mod hverken tinnitus eller nedsat 
hørelse over for bestemte frekvenser.

3. Kast aldrig med fyrværkeri
Du kan risikere at ramme andre, og selv det skyts, som man ellers regner for 
harmløst, kan give voldsomme brandsår, der kan give varige ar.
Specielt ansigt og hals er udsat – og her kan det være svært at skjule grimme ar.
Så lad fyrværkeriet være, hvor det hører til – på jorden eller i affyringsrøret.
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4. Hold ikke fyrværkeri i hånden
Fingre eller hele hånden kan blive sprængt sammen med skytset.
Behandl fyrværkeriet som brugsanvisningen anbefaler – sæt raketten i en hol-
der, lad solene ligge, mens du tænder.
Hvis du holder tændt fyrværkeri i hånden, kan det nemt blive det sidste du bru-
ger den til.
Fire ud af ti fyrværkeriskader er håndskader.

5. Gå aldrig tilbage til en fuser
Man kan ikke stole på en fuser!
Den har én gang bevist, at der er noget galt, og så skal du være 
på vagt. Den kan gå af, når du mindst venter det. Lad den ligge i 
første omgang.
Senere skal du sørge for at den bliver fjernet, så der ikke er en 
anden, der kommer til skade. Brug evt. en skovl og en spand
6. Brug aldrig ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri
Ulovligt fyrværkeri er ofte af en meget dårlig kvalitet og kan eksplodere op i hovedet på dig.
Selv små mængder krudt kan udrette stor skade, derfor er det dumt at eksperimentere med at lave sit 
eget fyrværkeri.
Der er ingen garanti for at ulovligt fyrværkeri er i orden, selvom du kender den person, som sælger det.
Kanonslag og andet knaldfyrværkeri er ulovligt i Danmark, fordi man risikerer at blive døv af de høje 
brag – så selv som tilskuer kan du komme til skade.
Køb kun lovligt – det er nogenlunde sikkert, hvis du også følger de andre råd.



7. Opbevar fyrværkeri i en pose
Den mindste lille gnist kan antænde fyrværkeriet.
Så det sidste sted du ønsker at opbevare fyrværkeri er i dine lommer.
Der er eksempler på folk, som har fået frygtelige forbrændinger, efter at fyrværke-
riet er blevet antændt i lommen.
Selv heksehyl og fontæner kan udvikle sig til et større bål – og så er det rart at have 
fyrværkeriet i en pose!

8. Få styr på Fyrværkeriet
Anbring fyrværkeriet i et solidt feste, brug raketholder eller stativ, som er bereg-
net til formålet. Overhold altid den anbefalede sikkerhedsafstand til publikum.
Brug aldrig flasker eller andet, der kan vælte. En snedrive er heller ikke velegnet 
som affyringsrampe. Husk, hvis du bruger spyd til formålet, at det ikke kan ban-
kes i asfalt eller frossen jord. 
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9. Udnævn en fyrværkerimester, som skal være ædru
Fyrværkerimesteren udnævnes før middagen begynder og hol-
der sig selvfølgelig ædru til efter affyringen.

10. Pas på håret
Pas især på langt hår, der flagrer. Tænk ligeledes over, om 
din påklædning er lavet af letantændelige materialer.



Kasper, Victor og Jette tog til Randers 
og besøgte David i hans praktik hos 
Normal butikken i Randers. David 
stod ved kassen og betjente kunder da 
vi kom, men hurtigt blev der fundet 
en afløser, så David kunne få lov at 
vise os rundt og bagefter sidde i bag-
lokalet og snakke.

Hvordan er dit arbejde?
Det er stille og roligt, sommetider står jeg ved kassen 
og andre gange sætter jeg varer på hylder og tager 
pap når der ligger pap rundt i butikken.

Sidder du mest ved kassen eller er du mest  
rundt eller er det halvt halvt?
Står mest ved kassen.

Hvordan er dine kollegaer?
De er meget flinke og der er smil på læben. Vi kan 
have det sjovt og pjatte men vi kan også tage det 
alvorlig når det er nødvendigt. Det fedt at have gode 
kollegaer.

Har i det sjovt sammen?
Det synes jeg. Jeg ved ikke hvad de andre synes,  
men det synes jeg.

Hvor mange timer har du?
Lige nu er jeg op på 34 timer om ugen, 7 timer  
4 dage og 6 timer en dag.

Kunne du tænke dig at arbejde her i fremtiden?
Nej det kunne jeg ikke.
Hvorfor David?
Fordi at min interesse ligger under it og support og 
sådan noget.
Det er ikke sådan at du kunne finde på at arbejde  
her og så lave det der it i din fritid, eller du vil  
allerhelst arbejde med it?
Aller helst it som arbejde, men ellers kunne jeg  
godt arbejde her.

Hvor mange er i?
Det ved jeg ikke, jeg kender ikke dem  
allesammen.

Hvor mange er i på arbejde af gangen typisk?
Det er forskelligt.
Er det 5 eller 10, 2 eller 3 eller?
Det er alt fra 3 til 5 og op efter.

Er det svært at vende sig til noget andet?
Det var meget svært i starten på grund  
af jeg synes at det var meget hårdt, og jeg var  
meget træt når jeg kom hjem.

David i praktik hos  
Normal butikken i Randers



Men går det bedre når man vender sig til det eller 
hvad?
Det går frem ad og jeg er ikke så træt længere.

Er det er fysisk hårdt arbejde?
Ja. Fordi man står op hele tiden og kun sidder ned i 
pausen - man får gået rigtig mange skridt på en dag.

Har du haft nogle sygedage?
Ja, jeg har haft 2 sygedage.

Hvor langt tid har du været her?
Halv anden måned og det er planen at jeg skal være 
her ind til d. 19. december.

Hvordan er en typisk arbejdsdag?
En typisk arbejdsdag møder jeg i butikken før de 
åbner og gøre klar - og så går det stille og roligt  
Jeg starter med at sige godmorgen og spørge ,hvad 
jeg skal gå i gang med.

Går tiden hurtigt på arbejdet?
Ja, den går mega hurtig når jeg står ved kassen.

Vil du anbefale andre at være i praktik her?
Ja, hvis de synes at det er sjovt at arbejde i butik og 
stå ved kassen.

Vi mødte også med Davids  
praktikvært og stillede hende et  
par spørgsmål:

Er i glade for at have praktikanter her?
Ja, det er vi det er altid hyggeligt.

Er det første gang at i har en fra PGU?
Ja, det er det.

Vil i gerne have flere praktikanter fra PGU eller har 
David afskrækket jer ?
Nej nej slet ikke, David har været sød og kan være 
med over det hele og han kan også være med til det 
sjov vi har. Så det har været en fin oplevelse at have 
David i praktik.

Går man og laver lidt sjov når man sætter  
varer på plads?
Ja det gøre man, man er nødt til at have det sjovt 
ellers så bliver det en lang dag. Det skal være lidt 
sjovt på arbejdet ellers bliver det for kedeligt.
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Simon
Gartneriet
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Navn: Simon Bjørn Sørensen

Fødselsdag: 9. Januar 1995

Hvor kommer du fra: Spørring

Antal søskende?: 1 storebror

Stjernetegn: Stenbuk

Hvad job ønsker du dig: Gartner måske

Hvilket musik hører du?: Dansk pop

Kæledyr du har eller har haft: 1 Hund (Cairn terrier)

Har du en kæreste: Ja, Sarah

Dine hobbies/interesser: Fifa, fodbold

Yndlingsdyr/hadedyr: Hund

Hvis jeg var et dyr, var jeg en:  Løve

3 ting jeg ville tage med på en øde ø:  
Mad, vand, Fifa 

Hvis jeg vandt 10.000 kr. ville jeg købe:  
Bil, kørekort

Største oplevelse:  Landskamp i Parken

Hvad synes du om at være i PGU: Godt :-)
9



6 personer:

2 spsk olivenolie
1 løg, finthakket
1 fed hvidløg, finthakket
8 gulerødder
2 - 3 kartofler
1 - 2 porre
1 liter hønsebouillon
1 tsk friskpresset citronsaft
salt, friskkværnet peber og 
lidt cayennepeber
1 dl kaffefløde

Tilbehør: nudler

Pynt:
bacontern
creamfraiche

Ingredienser

Her kan du se tingene du skal bruge

Skræl gulerødderne og skær dem i 
skiver.

Blend løgene

Skyl porrene og skær dem i skiver

Skræl kartoflerne og skær dem i 
skiver

Pil løg og hak dem 

Kom alle grønsagerne i en gryde 

Gulerodssuppe



Hæld suppen over i gryden til grøn-
sagerne og lad det småkoge ca. 30 
minutter til grønsagerne er møre

Svits grønsagerne

Kom nudlerne i kogende vand og lad 
dem småkoge i ca. 4 minutter

Steg bacon på en pande

Hæld mosen tilbage i suppen og rør 
godt rundt. Nu er suppen færdig. 

Når grønsagerne er kogt møre si dem 
fra suppen og blend dem med f.eks. 
en stavblender til de er blevet til mos

Fyld 1 liter vand i en gryde.  
Når vandet koger tilsættes bouillon  
terninger

Kom nudler op i en tallerken og hæld 
suppe over. Pynt med bacon og en 
lille klat creamfrache.

Velbekomme! 11
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Her lidt stemningsbilleder fra november  
- Koncert på Linienskolen - Hygge på 
Toftevej - Juleklip på Nyvej - og svedende 
elever i træningscenter :-)
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Her lidt stemningsbilleder fra november  
- Koncert på Linienskolen - Hygge på 
Toftevej - Juleklip på Nyvej - og svedende 
elever i træningscenter :-)



Danmarks længste ord, der har været brugt i praksis, er: 

Speciallægepraksisplanlægningsstabilliseringsperiode. 

Det fylder 51 bogstaver.

Det er lige så farligt at flyve 1 gang med 
passagerfly, som det er at: Køre 90 km 
i bil; ryge 1½ cigaret; arbejde på en 
kemifabrik i fem dage; være 60 år i en 
halv time; være indendøre i 10 dage.

På et døgn kan en bakterie dele sig 
(formering) hvis der er gode vækst-
betingelser og intet hæmmende, til 
4.722.366.500.000.000.000.000 nye  
bakterier, der ca. ville veje 1000 
tons.

Det er fysisk umuligt for en 
gris at kigge op i himlen.

En krokodille kan ikke stikke tungen ud.

Det er fysisk umuligt at slikke sig selv på 
albuen.

I et spil skak kan man udføre sine første fire 

forskellige træk på 318.979.564.000 forskellige 

måder.

13 personer dør på verdensplan 
hvert år af nedfaldende slik- og  
sodavandsautomater.

Ca. 70 % af alle der læser det her, har prøvet at slikke sig selv på albuen.Der går 31,536,000 sekunder på et 
år hvis det ikke er skudår. (hvis det er 

skudår er det: 31622400).

Hippopotomonstrosesquippedaliafobi 
er fobien for lange ord.

Intet stykke papir kan blive foldet mere end 7 gange.

Viskelæderet blev opfundet i 
1752, mens blyanten først blev 
opfundet i 1795.

Der er samme mængde fedt i en Snickers, som 
der er i 35 bananer.

En loppe kan hoppe 350 gange så langt som 
dens kropslængde. Det svarer til at et menneske 
hopper længden på en fodboldbane.

Ubrugelig viden

Ca. halvdelen af jordens befolkning, har set mindst én ’’James Bond’’ film.

Hjerterkonge er den eneste, der ikke 

har skæg blandt kongerne i et spil kort.

1½ liter cola inde-
holder ca. 65 
sukkerknalde.

Det tager en snegl 637 år 

om at vandre fra Nordjylland 

til Spanien i hastigt tempo.

Hvad ved du  
om det?! Du er så  

gammel, at du ikke kan 
huske en skid!

Ha! Jeg blev 
bare opfundet 

først!

Lad os dele os!

ØV, jeg hader det 
job! Gør det selv,  

oldefar!
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Hollywood Undead
Pumphuset København 14/11/14

Hold da op, det var en sej 
fredag aften i Pumphuset  
sammen med venner, da jeg 
var inde for at se Hollywood 
Undead live - de er Gangster 
Rap Metal gruppen.

De går med masker, for at 
være meget styler populær i 
U.S.A. Det var en fed fest og 
musik, det var første gang de 
spillede her i Danmark men de 
har været kendt siden de start-
ede i 2006.

Men de tog deres masker af 
backstage når de svedte menn 
når de sang og spillede havde 
de maskerne på.

I kan finde deres musik på 
spotify hvis i synes det ville 
være interessant at høre ban-
det - og de er så fede som 
altid.
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Mortens aften

Mortens aften ved Toftevej
Mortens aften ved Borupvej

Mortens aften ved Stationsvej
Mortens aften ved Nyvej sammen  med Banevej

Ebeltoftvej, Hornbjergvej og Skov-

vej hyggede også Mortens aften.
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Kasper’s rekordbog

Mest værdifulde næse
Hollænderen Ilja Gort forsikrede i 2008 sine 
næse for hele 37,2 millioner kr., og er således 
indehaver af verdens mest værdifulde næse. 
Gort, som er vinkender og ejer af den franske 
vingård Château de la Tulipe de la Garde i 
Bordeaux, forsikrede tilsyneladende sin næse 
for at beskytte sit levebrød. Forsikringen dæk-
ker derfor både eventuelt tab af både næse 
og lugtesans, og forudsætter blandt andet, at 
Gort hverken giver sig i kast med at køre på 
motorcykel, bokse eller agere assistent for en 
knivkaster.

Længste fingernegle
Denne bizarre rekord tilhører amerikanske 
Chris ”The Duchess” Walton, som kan prale 
af 3,62 meter negle på hendes venstre hånd 
og 3,68 meter på hendes højre - i alt  
7,3 meter. Waltons svimlende lange negle 
blev målt i London i september 2013, og var 
endda blevet lakerede til lejligheden.

Han kan regne hurtigere  
end en lommeregner
Hvad giver 23 + 45 + 56 + 74 +23 +34?
Amerikanske Scott Flansburg kan hurtigere 
end de fleste oplyse, at svaret er 255. Fak-
tisk er han så hurtig til at lægge sammen og 
gange op, at han kan regne hurtigere end en 
lommeregner.

Flest rekorder
Amerikaneren Keith Furman, også kendt 
under navnet ”Ashrita”, er i skrivende stund 
indehaveren af den pudsige verdensrekord for 
flest rekorder. Siden 1979 har Furman slået 
over 100 forskellige rekorder, hvoraf nogle 
sidenhen er blevet overgået, mens andre stadig 
står ubesejret. På listen tælles blandt andet 
længste distance hoppet på kængurustylte, flest 
sammenhængende kolbøtter og længste balan-
ceren af en motorsav på kinden.
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Anime convention Koyocon 2014 
- Skrevet af Nadia fra medie

Naruto

Hetalia

Noragami

Free! Iwatobi 
swim club 

En weekend i november var jeg til en conven-
tion (kort fortalt ”con”), der hedder Koyocon 
(7. - 9. november). Koyocon er en lille hyg-
gelig opstartet con. Den blev startet op sidste 
år, så i år er det andet år den er der. 
Ellers er der 3 andre conner om året, de hed-
der J-popcon, SVScon og Genki. Connerne er 
plaseret rundt omkring i Danmark. J-popcon 
er i København, SVScon er i Herning og 
Genki er i Farum. I år var Koyocon i Ran-
ders på Nørrevangskolen, sidste år var den i 
Grenå.  Til sådan slags conner går det ud på 
at have det sjovt sammen med andre som har 
samme interesser med og går rundt i cosplay 
(et andet ord for kustume). Du kan være lige 
det du har lyst til at være, fx din yndlings 
figur fra en serie eller spil.  
Jeg så rigtig mange figurer jeg genkendte som 
folk klædte sig ud i. Mange af dem var også 
mine yndlings figurer. Til højre på den samme 
side kan du se de figurer og serier, jeg så for 
det meste. 

For nybegyndere, så syntes jeg at Koyocon er 
en fin opstart til dem der ikke har været til en 
con før. Så hvis du har lyst til at prøve at
være sammen med mange mennesker, der har 
samme interesse som dig, så kan jeg anbefale 
dig at tage til Koyocon som din første con 
først inden de andre conner.  



Hiyori og Yato fra serien 
Noragami (Nora er et navn, 
mens ’gami’ betyder ’gud’ på 
japansk) 

Her er der en masse ’Furry 
suits’,  du kan lave dit helt 
eget dyr.  ’Furry’ betyder bæls 
mens ’suits’ betyder sæt. 

Det her er Sasuke, Hinata 
og Naruto fra den populær 
serie ’Naruto’. 

Det her er Ryouma 
og Izumi fra serien 
Love Stage!! Her er Nagisa, Haruka, Sousuke, Aiichiro og Rin fra serien 

Free! Iwatobi swim club. 
Jeg cosplayer den blonde som hedder Nagisa. 
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Husets forbandelse 
Kort resumé fra sidste nummer:
Dylan lod sine hænder glide rundt i rummet, i håb om at  
finde noget interessant. 
”Jeg tror, jeg har fundet noget!” udbrød han pludselig. 
”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 måne- 
lyset. 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:

                             3. oktober 1813
”Det var en tåget dag. Jeg og min ven besluttede os 
for at gå en tur i skoven, som ligger i nærheden af 
den gård vi bor på. Det var bidende koldt udenfor, 
og mørket var ved at falde på. Vi gik i lang tid i  
skoven og snakkede om alt og intet, indtil vi fik øje 
på et usædvanligt stort og gammelt hus bag nogle 
træer. Det første vi gjorde, var at gå hen til hoved-
døren og banke på. Vi var nysgerrige for at se, hvem 
det mon var, der boede i dette kæmpestore gamle 
hus. Men hvis vi vidste, hvad der ventede os derinde, 
havde vi naturligvis aldrig sat vores ben i det. 
Der kom ikke nogen og lukkede hoveddøren op, men 
i stedet åbnede den af sig selv. Det var meget  
uhyggeligt, men det var ingenting i forhold til det, 
der videre skete. Vi var trådt ind i en stor hall, der 
i det samme blev oplyst af en lampe i loftet, som 
tændte af sig selv. Husets panelvægge var beklædt 
af kranier fra mennesker og dyr. Vi havde bare ikke 
lyst til at være herinde mere, så vi spurtede alt hvad 
vi kunne mod hoveddøren, som selvfølgelig var låst. 
Vi hev i håndtaget og sparkede på døren til ingen 
verdens nytte. Intet hjalp. Det var, som om døren var 
forseglet.
 Vi ventede i mange timer på, at der kom nogen for at 
hjælpe os. Men det gjorde der bare ikke. Så beslut-

tede vi os for at se lidt 
nærmere på huset. Det 

kunne vi lige så godt 
gøre, mens vi ventede.  

                     Vi gik op af en stejl vin-
deltrappe, der førte op til første sal. Vi var kommet 
til en meget lang gang. Pludselig hørte vi en ond, 
gnæggende stemme bag os. Vi vendte os om for at 
se, hvem det var. Jeg troede, at jeg drømte mareridt, 
da jeg så at det var en heks, der stod bag os. Hun 
beordrede os til at følge efter hende. Vi  
endte i et mørkt rum med et langt bord og nogle 
gamle stole omkring det. Som heksen befalede, satte 
vi os på stolene. Hun sagde, at vi nu var slaver for 
hende, og at vi skulle være herinde for altid”

Sådan sluttede optegnelserne på første side i den 
gamle støvede dagbog. Dylan bladrede forsigtigt om 
på næste side, holdt atter bogen op mod månelyset 
og læste videre:       
 
                            4. oktober 1813
”Dagen efter gik vi rundt på gangene og snakkede 
om, hvad vi dog skulle gøre, men vi kunne ikke kom-
me på nogen løsninger, overhovedet. Bedst som vi 
troede, at alt var håbløst, faldt jeg pludselig gennem 

Fortsat



et løst bræt i gulvet. Jeg troede, at det var en slags 
fælde, men fandt ud af, at jeg var havnet i en kælder. 
En meget mørk og skummel kælder. Jeg rejste mig og 
gik ned langs kældergangen. Kælderen var fyldt med 
rotter og mus, der pilede mellem benene på mig, men 
jeg kunne ikke gøre noget. De var overalt. Jeg gik 
videre, mens jeg spejdede i mørket. Jeg kunne intet 
se, men fortsatte bare med at gå. Pludselig hørte jeg 
en ond stemme sige bag mig: ”Hvad foretager du 
dig hernede?”

Mere stod der ikke i bogen. Dylan bladrede bogen 
igennem flere gange for at være helt sikker på, at der 
ikke stod mere. 
Opgivende lagde han bogen fra sig, og satte sig ved 
siden af mig. 
Hans safirblå øjne skinnede i månelyset, og det  
samme gjorde hans hugtand, der strittede ud i  
mundvigen. 
Han sad helt tavs og stirrede frem for sig i den stille 
mørke gang. Tom for stadig rundt som en spyflue på 
gangen. 
Jeg var bange for, at der i løbet af et øjeblik ville 
komme nogen og overraske os på grund af Toms 
ophidselse, men det gjorde der heldigvis ikke. Den 
usædvanlige stilhed gjorde, at man skulle tro, at 
dette hus ikke var fyldt med ondskab. Det var mig, 
der brød tavsheden. 
”Gad vide, om det hul stadig findes?” spurgte jeg. 
”Jeg har endevendt huset flere gange, så jeg tror ikke 
det findes mere” svarede Dylan. 
”Men måske er der en anden nedgang til kælderen? 
En som vi slet ikke kender til?” spurgte jeg ivrigt. 
Dylan trak på skuldrene. 
”Tja… du siger noget” sagde han, og kløede sig i 
nakken. 
”Men nu er det vist på tide, at I går til køjs. Det er 
sent og klokken er mange” fortsatte han og rejste sig. 
Dylan begyndte at gå, og jeg fulgte efter ham. 
”Tom!” kaldte Dylan. 
”Hvem… hvor?” spurgte Tom rallende, mens han 
kiggede sig forvirret omkring. Uden et ord fulgte 
Tom efter Dylan, der viste vej gennem den mørke 
gang. Snart var vi fremme ved værelsets dør. 
”I morgen går vi på jagt efter nedgangen. Godnat 
unger” sagde Dylan i døren. I løbet af et par minut-
ter var jeg krøbet ind under dynen, og det samme var 
Tom, som allerede var faldet i søvn.

Jeg løb i en mørk gang med Dylan og Tom i hælene. 
Noget var efter os. En hæs, skinger og ond stemme 
råbte efter os: ”I slipper ikke væk!”
Jeg kunne mærke hjertet banke helt oppe i halsen. 
Jeg behøvede ikke engang at vende mig om for at 
se, hvem det var. Heksen. Selvfølgelig. Selvom hver 
muskel gjorde ondt, havde jeg ikke i sinde at stoppe, 
så længe den onde heks var i nærheden. Jeg kunne 
høre et skrig bag mig, men jeg sagtnede ikke farten. 
Jeg skulle bare væk. Hurtigst muligt. Jeg kunne høre 
den samme onde latter igen. Der gik ikke lang tid, 
før jeg opdagede, at jeg var alene i mørket. 
”Vent!” råbte Dylan pludselig. Jeg gjorde som han 
sagde. 
Når han sagde sådan, var jeg sikker på, at der var fri 
bane. 
Dylan stod og kiggede sig uroligt omkring. 
”Hvor er Tom?” spurgte jeg. 
”Det ved jeg ikke” sagde han bekymret. ”Heksen har 
taget ham” 
”Hvad! Hvordan…?” udbrød jeg. 
”Ingen spørgsmål!” sagde Dylan vredt. ”Jeg ved 
nøjagtig, hvor han er” fortsatte han. 
”Hvor er han så?” spurgte jeg. 
”Han er i slaverummet. Det sted, hvor heksens slaver 
befinder sig” 

Koldsvedende vågnede jeg med bankende hjerte. 
For en sikkerheds skyld rejste jeg mig for at tjekke, 
om Tom stadig befandt sig på værelset. Det gjorde 
han. Han sov som sædvanlig tungt. Lettet lagde jeg 
mig i sengen igen, men kunne ikke sove. Mit hjerte 
bankede stadig helt oppe i halsen, som om drømmen 
havde været virkelig. 
Jeg gav mig til at tænke… Dylan sagde, at han havde 
været overalt i huset i sin jagt på kældernedgangen. 
Han havde været alle steder, undtagen… Jeg satte 
mig op i sengen som et lyn. Heksens kontor! 
Selvfølgelig! Det sted var jo helt forbudt at komme 
ind! Dylan havde selvfølgelig ikke været derinde! 
Jeg havde lyst til at vække Tom og fortælle ham om 
det, jeg lige havde fundet ud af, men kom i tanker 
om, at han stadig var hukommelsesløs. Bare det snart 
kunne blive morgen, så jeg kunne fortælle Dylan om 
sagerne!

FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER...
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Sukkersyge og for højt blodtryk. Plus rygerlunger 
og gigt. Flere og flere danskere kæmper med flere 
kroniske sygdomme ad gangen - de såkaldt 
multisyge - og antallet stiger, viser en undersøgelse 
blandt godt 33.000 danskere i Region Midtjylland, 
skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag. 

Mange danskere er 
multisyge

Nyheder

Kan holde butikker 
åbne på helligdage

Et nyt lovforslag vil nu gøre det muligt for 
butikker at holde åbent på helligdage med særlige 
lokale begivenheder. Siden 2012 har det været 
lovligt at holde åbent hele ugen med undtagelse af 
13 årlige helligdage. Det nye lovforslag vil give 
kommunerne mulighed for at søge om tilladelse 
til, at butikkerne kan holde åbent i forbindelse med 
lokale byfester eller andre begivenheder, selvom de 
ligger på en helligdag. 

En stribe smuglerier til Danmark af kokain gemt i 
containere med sydamerikanske bananer løber op i 
en langt større mængde, end politiet hidtil har oplyst. 
Samlet set er der fundet 468 kilo kokain, oplyser 
Østjyllands Politi nu til Ritzau. 

Et halvt ton kokain 
gemt  i bananer kurs 

mod Aarhus

Apples markedsværdi 
når nye højder

Apples markedsværdi rundede fredag 669,6 
mia. dollar og har dermed nået det højeste niveau 
nogensinde. De sidste fire uger er aktien steget fra 
95 dollar til 114 dollar som følge af stor optimisme 
oven på et stærkt iPhone 6-salg. UBS-analytikere 
spår desuden, at hele 70 pct. af alle iPhone-brugere 
har intentioner om at benytte elektronikgigantens 
nye betalingsservice Apple Pay, der tillader 
mobilbetaling fra alle Apple-produkter.
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