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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

:-)

Januar måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af:
Victor, David, Kasper P., Alex, Matias, Marie

Så gik der endnu et år!
Meget er sket i PGU det forgange år. 
Nye elever er kommet til og gamle er 
gået ud og er videre i livet med nye 
ting.
Thomas er kommet til som forstander 
og flere nye medarbejdere - både 
vejleder og faglærer, Svend-Erik,  
Jesper, Rikke, Dorthe, Lykke og se-
nest Naim. 
Vi har været på ture - skitur, husture, 
værkstedsture, der har været fester, 
rejsegilde, idrætsdag, festivaler og 
meget meget mere...
Smøren har forsøgt at følge med i det 
hele og videre formidle billeder og historier til alle i PGU. Og det 
fortsætter vi selvfølgelig med i det nye år.
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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! :-)

SIDSTE KILLING HAR  
FUNDET NYT HJEM
Den sidste killing fik hjem hos Jettes niece 
Nadia og hendes datter på 1 år. De kunne slet 
ikke stå for den lille killing som Jette for-
talte hende hed Freja og var en hunkat...
Jette spurgte dog Merete på Gartneriet en 
dag til om det ikke var det den hed lød sva-
ret ”Nej da, det er en hankat og den hedder 
Loke” - godt Nadia ikke havde fået købt P-
piller til den :-)
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ANDREAS, ANDREAS...
Hvis ikke vi allerede i sidste nummer ud-
delte ”Årest Smørklat” havde Andreas 
nok lagt sig i spidsen.
I hans forsøg på at bakke Mediebussen 
ind i carporten overså han lige en detalje!!
Mediebygningen har tag på... som har et 
udhæng - det glemte (overså) han vist i 
farten.
Rent sjovt var det dog ikke da både  
Thomas, som var passager og Andreas  
selv fik sig en forskrækkelse og knubs i 
sammenstødet. Håber de kommer vel  
over det.

DEN HELDIGE 
VINDER
Louise havde, ligesom 
flere andre, sendt svar 
på konkurrencen i sidste 
nummer, hvor man skulle 
gætte hvem julemæn-
dene var. Louise var 
heldig at blive udtrukket 
og får lidt julegodter i  
præmie!

Tillykke

Han eller 
hun?

UHMMM, LÆKRE SÅ DE UD...
Tømrerne gav en dag gavmildt ud af havre-
grynskugler som de havde fået af et par af 
pigerne på Gartneriet (nævner ingen navne :-)) 
- Jette måtte spytte den ud men Victor kæm-
pede en brav kamp for at få den spist.
SORRY GIRLS - tanken var sød, men smagen  
IKKE god, der manglede ligesom en vigtig  
ingrediens :-)

Vi håber i alle er kommet godt ind i det nye år og har nydt jeres 
ferie. Vi ser frem til at i møder friske og udhvilede og er klar til at 
tage fat på et nyt år sammen med os :-)
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Ala
Arbejder på 
tømrerværkstedet,  
bor på Toftevej

Navn: Ala Musleh

Fødselsdag: 9. aug 1994

Stjernetegn: Løve

Antal søskende: 1 tvillingbror, bror på 14 år/søster 6 år, bror 3 år

Har du en kæreste: nej, men vil gerne have en

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: gepard

Hvilket musik hører du: two pac

Kæledyr du har eller har haft: Fugle

Dine hobbies/interesser: fodbold/Barcelona/løb

Yndlingsdyr/hadedyr: gepard/slanger

Person jeg gerne vil møde: two pac

Skuespiller der skulle spille mig i film: Will Smith

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: En båd, penge og damer

Hvis jeg vandt 10.000 kr: Gå på casino og vinde 20.000

Største oplevelse: At være i PGU

Værste oplevelse: Prøvet at tage stoffer, gør det aldrig igen

Hvordan har du det i PGU: Rigtigt godt, men har kun været her i en måned
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På Gartneriet er de i gang med at lave en ny vej 
som i kan se på billedet kører de i mudder til 
“knæene” - derfor er de begyndt at lave en vej 
som de kan kører på. 

Generelt er der gang i meget på Gartneriet 
- dræn bliver der lavet til at aflede vand fra 
bygninger, og der er gang i den helt stor 
oprydning rundt omkring.

Medie har haft fotostudiet åben for elever som ville have taget portræt fotos af dem selv. Der mødte 8 elever op og der blev taget nogle rigtige gode billeder.
Der er også gang i filmprojekt, hvor  eleverne pt. arbejder med aninmations-film. Der bliver løst opgaver fra  eksterne/interne kunder, lavet plakater m.v.

På Kantinen har de holdt jule-

afslutning. Der var dækket 

fint op og det ser ud til de 

hyggede sig.

Der er blevet lavet  
konfekt og bagt 
masser af julesmåk-
ager. Da Medie var på 
besøg var der udsolgt 
- så de skulle i gang 
med at bage flere.

Tømrerne har støbt gulv i den del  

af Gartneri-hallen som de skal have 

lagerplads i. 

Og de er blevet færdig med terrassen 

på Skovvej og nogle af de projekter 

de har haft gang i rundt i bofælles-

skaberne.

98



Hvordan er dine kollegaer?
De er søde og flinke. Vi har et godt fællesskab, vi snakker 
også med dem der arbejder i baren. Vi går også og laver 
lidt sjov, ellers er det kedeligt. Man kan godt arbejde 
samtidig med at man laver lidt sjov.

Kunne du tænke dig at arbejde her i fremtiden?
Det ved jeg ikke helt. Nogle gange er der meget travlt, 
fordi der er mange mennesker.

Kunne du tænke dig at arbejde i køkkenet i et andet sted?
Ja, det kunne jeg måske godt, men bare et sted hvor der 
ikke er så travlt. Det er lige stressende nok her inde i byen.

Hvor mange er I?
Der er tre i køkkenet og to i baren, og når de har fri 
møder der et andet hold til om aftenen. I weekenden er 
der mere travlt og derfor flere på arbejdet.

Er det svært at væmne sig til arbejdet?
Nej, det er ikke så svært, da jeg er vant til det fra kantinen, 
men ikke til at lave burger og pommes frites. Men  
heldigvis havde jeg Tanja, da jeg startede her til at hjælpe 
mig med at finde ud af tingene. Det er lidt svært og hårdt 
i starten, når man ikke kender tingene et nyt sted, men 
efter et par uger begynder man at lære tingene at kende, 
og så går det bedre.

Er det fysisk hårdt arbejde?
Nogle gange, når der har været meget travlt, kan man godt 
have ondt i kroppen, når man kommer hjem. Jeg er først 
hjemme klokken fire om eftermiddagen.

Har du haft nogle sygedage?
Nej, det har jeg ikke.

Hvor lang tid har du været her?
Siden den 1. September.

Vil du anbefale andre at komme i praktik her?
Ja, hvis de kan lide at arbejde i køkkenet.

Vi mødte også med Saras arbejdskollegaer,  
Anders og stillede ham et par spørgsmål:

Er I glade for at have Sara og Tania i praktik her?
Ja, det er vi. De er flinke at arbejde sammen med og 
gode til deres arbejde  - og vi kan gå og drille 
hinanden lidt.

Er det første gang, at I har praktikanter fra PGU?
Ja, det mener jeg det er.

Vil I gerne have flere praktikanter fra PGU, eller har 
Sara og Tania afskrækket jer?
Det tror jeg gerne vi vil, de har absolut ikke  
afskrækket os.

Hvordan er dit arbejde?
Det er godt, synes jeg.

Hvad er dit arbejde Sara?
Jeg er over det hele, folder servietter, skyller salat, tænder 
lys, vasker op og meget mere.

Hvad er det første du gør når du møder på arbejde?
Vi starter med at forberede til brunch. Fra klokken 12 er 
det burger, der bliver solgt. Når klokken er 12 er der en 
klokke, der ringer, for så går udsugningen i gang. Den må 
ikke starte før, fordi Århus Stiftidende ligger ovenpå og 
den larmer, så de kan høre den deroppe.

Går tiden hurtigt på arbejdet?
Ja, når der er noget at lave.

Er der mange kunder?
Ikke lige nu, men det kommer der ved 12 tiden. Det er på 
den tid, der er mest travlt, der kommer folk og skal have 
burger og pommes frites.

Er det hårdt at stå op hele tiden?
Ja, lidt, men jeg er vant til det fra kantinen, men der har 
de tre pauser, her har jeg kun en pause.

Hvordan er din arbejdstid?
Jeg arbejder fra 9–15 mandag, tirsdag, torsdag, fredag. 
Onsdag er jeg til ordblinde-undervisning og arbejder på 
kantinen i PGU.

Sara i praktik hos  
Café Stiften i Århus

Kasper, Matias og Jette tog til Århus og besøgte Sara i hendes praktik hos Café Stiften. Sara stod og 
modtag da vi kom. Mens vi sidder og snakker får vi serveret cola og en kop café latté. Sara gør os 
opmærksom på at der i kaffen ligesom er et hjerte lavet med mælk i toppen. Det ser vildt flot ud og vi 
skynder os at tage et billede af det.
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12,95 14,95 kr. 20,50 kr. 12,95 kr. 15,75 kr. 18,05 kr. 10,50 kr. 15,50 kr. 20,95 kr.

45,75 kr. 50,85 kr. 55,95 kr. 21,95 kr. 23,50 kr. 25,90 kr. 25,50 kr. 30,50 kr. 35,95 kr.

25,95 kr. 15,50 kr. 20,95 kr. 6,95 kr. 10,50 kr. 15,90 kr. 4,50 10,95 kr. 12,50 kr.

32,90 kr. 35,90 kr. 38,50 kr. 18,90 kr. 25,95 kr. 29,50 kr. 5,95 10,90 kr. 12,50 kr.

Hvor meget tror du tingene her på billederne koster?
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Knap hver femte af de danske husejere ved ikke, 
hvor mange penge de årligt bruger på at varme deres 
enfamilieshus op. Ifølge undersøgelsen fra Analyse 
Danmark betaler 90 procent af husejerne 60’er-huse 
over 10.000 kroner for varme og vamt vand om året. 
Det er cirka dobbelt så meget, som dem, der bor i et 
hus, der er bygget efter 1998.

Uvidende husejere 
bruger formue på varme

Nyheder

YotaPhone 2 med sine 2 
skærme lanceret

Hvis du sidder og læser nyheder eller en bog på din 
smartphone, så kan det næsten synes som spild af 
batteri at den store, flotte skærm skal lyse op. 
Telefonen har specifikationer, der kan sammenlignes 
med den lavere ende af forårets flagskibe i blandt 
andet en 5” FullHD-skærm, Snapdragon 
0800-processor og 2GB RAM. Der er 4G/LTE med i 
pakken og 32GB lagerplads.

En mandlig besøgende i zoologisk have i Barcelona 
er hårdt såret efter et besøg i løveburet. En gruppe 
løver gik søndag formiddag til angreb på en mand 
i Barcelonas zoologisk have. Manden, en 45-årig 
spanier, havde af ukendte årsager forceret hegnet til 
løvernes bur, ifølge nyhedsbureauet er han alvorligt 
såret. Det var kun takket være snarrådige ansatte, at 
manden slap med livet i behold.

Løver angriber zoo-gæst 
i Barcelona

Kaos hos Ukraine før 
kampen mod Danmark

Danmark vandt søndag aften en stor sejr på 32-23 
over Ukraine ved Em i håndbold, men man må også 
formode, at de danske spillere har haft bedre 
forberedelse end de ukrainske. Først og fremmest, så 
manglede Ukraine stjernespilleren Julia Managarov. 
Hun er blevet så træt af tilstanden på det ukrainske 
landshold, at hun har søgt om russisk 
statsborgerskab, og det har fået det ukrainske 
håndboldforbund til at smide hende af holdet. Og 
den 26-årige håndboldspiller ser ud til at have en 
sag.



Jul 3 Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: WRD.30.1.2.da www.gratisskole.dk

Find 40 ord som ofte benyttes i forbindelse med julen.
Ordene står kun vandret fra venstre mod højre og lodret oppefra og ned.

K T Q Y D A N S I L D W I O S G D Z T Æ
L E K S C Ø V T X F U F J O N K F Ø J S
E Æ A P B B U J T H J E R T E Ø S Æ K P
J U L E T R Æ E W J U L E K O R T Å Q V
N R E N S D Y R J U L E M A N D J F U F
E O N I S S E N M A E E G P A J E L R J
R Ø D K Å L H E X K M O B D Ø C S Æ W B
K N E K F A N A K R Æ M M E R H U S L Y
L G R A N N Ø D R Y R A A K I N S K G V
U E I L Z T G V A B K R N O S J A E E Å
C V S E S U U E V B E C D R E U N S I P
I A A N M Å I N L E G I E A N L G T D P
A N L D W B R T E S L P L T G E P E J O
O G A E H Q L S N P Ø A G I R F X G R Q
P E M R T C A K I I E N A O Ø R E L G H
T L A L S C N R S L M L V N D O M Ø M Y
O I N Y A N D A S K U Y E V W K Q G E G
G U D S T J E N E S T E N D Y O K G D G
Å M E Z K I R S E B Æ R S O V S A L M E
S Æ Å C K G M Z A Å N D I C N T W R K Y

ADVENTSKRANS GUDSTJENESTE JULEMAND KRYBBESPIL RISALAMANDE

AND GUIRLANDE JULEMÆRKE KRÆMMERHUS RISENGRØD

DANS GÅS JULETRÆ LUCIAOPTOG RØDKÅL

DEKORATION HJERTE KALENDER MANDELGAVE SALME

EVANGELIUM HYGGE KALENDERLYS MARCIPAN SANG

FLÆSKESTEG JESUS KIRSEBÆRSOVS NISSE SILD

GLØGG JULEFROKOST KLEJNER NØD SNE

GRAN JULEKORT KRAVLENISSE RENSDYR STJERNE

I hvilket land opfandt man det flettede julehjerte? Danmark Tyskland England

Hvad hed julemanden oprindeligt? Santa Knud Sankt Knud Sankt  
Nicolaus

Hvad er Lametta? En spansk 
juleret

Kobbertråde 
til julepynt

Navnet på en 
nisse

Det første julemærke så dagens lys i 1904, men hvor stammer 
det fra?

Tyskland England Danmark

Hvilket træ bliver oftest brugt som juletræ? Nordmanns-
gran

Rødgran Sølvgran

Hvor ser man oftest juletræet Serbergran? I potter 
udendørs

Som pynt i 
butiksvin-
duer

Som juletræ 
hos 
russerne

Hvad betyder ordet ”engel” oprindeligt? Flyvende 
pige

Guds børn Sendebud

Danskerne har ikke altid drukket gløgg i julen. Hvem lærte vi 
det af?

Svenskerne Tyskerne Englæn-
derne

Den første adventskrans i Danmark kom op at hænge i 
Åbenrå-kirke. Men hvornår?

1880 1905 1915

Tivoli i København har et stort julemarked hvert år. Hvornår 
åbnede Tivolis julemarked første gang?

1895 1951 1994

Hvorfra stammer verset ”Jeg glæder mig i denne tid…”? H.C. 
Andersens 
juledigt

Peters Jul Sangen Højt 
fra træets 
grønne top

Hvor mange gange har hele Danmark været dækket af sne fra 
1900-2000?

33 gange 21 gange 7 gange

Hvad er det vi fejrer juleaften? At vi får
julegaver

At Jesus blev 
født

At Jesus fløj 
til himmels

Rigtigt svar: 1. Danmark: 2. Sankt Nicolaus: 3. Kobbertråde til julepynt: 
4. Danmark: 5. Rødgran: 6. I potter udendørs: 7. Sendebud: 8. Svenskerne: 9. 
1915: 10. 1994: 11. Peters Jul: 12. 7 gange: 13. At Jesus blev født.

Kasper’s Julequiz

Manden kommer hjem sent juleaften og 
er chokeret over at finde Julemanden i 
gang med hans kone i soveværelset.
Manden: - ”Hvad foregår der her?”
Julemanden: - ”Jah... Øhh... Jeg løb 
tør for gaver... Og noget skulle hun jo 
have...”

Hvorfor vil julemanden ikke til 
julefrokost?

- Fordi han ved, at han ender i kanen 
med en sæk.

Hørt juleaften:

- ”Jeg er sgu’ ligeglad, hvem fanden du er, 
din fede nar!
Se så at få det rensdyr ned fra mit tag!”



Parkway Drive
01/12/14

Amager Bio, Amagerbro København     

En vild fed mandag hele formiddag og aften som 
jeg stod udenfor for 8 timer fra kl 10 om 

formiddag til 18 når jeg var sammen med en ven 
der skulle også vente til Parkway Drive band crew 

og vi havde overlevet kulden
Vi kom først inde i line-up så vi kom helt foran i 

scenen/Backstage og der var 
pludselig mange der skubbede når de 

moshpittet, circle pit og crowdsurfers men det 
var en smader godt koncert..

De kommer nok tilbage om nogle år fordi de 
sagde at de elsker Europa og de var flink ved os..

Og så skal jeg aldrig glemme den sejeste dag..

I er bare velkomme til at høre dem på SpotifyMig når jeg mødte Parkway 
Drive forsanger Winston McCall

Crowdsurfers Parkway Drive live

Fik trummestikker fra 
opvarmings band og PD

Fik PD Autographer

Og fik et plektre af 
en flink PD 

guitarist
17

Mini golf 

Film aften 

Besøg af PGU 

Påske 

Motionsdag

Bazar vest 

MAD dag 

Jule i byen 

UFL årets gang 2014

jule tur til hamborg
Her er vist billeder af nogle af de ting som 

vi har lavet i UFL klubben i 2014 
16



Husets forbandelse 
Bedst som jeg sad i sengen og tænkte 
næste morgen, gik døren pludselig op. Jeg 
vågnede brat fra mine tanker, og fik øje på 
Dylan, der stod i døren. 
”Dylan! Hvor var det godt, du kom! Jeg har 
tænkt over noget…” begyndte jeg. 
”Tænkt over hvad?” afbrød Dylan. 
”Har du nogensinde været inde på hek-
sens kontor for at lede efter nedgangen?” 
spurgte jeg ivrigt. 
Dylan kløede sig i nakken, og så på mig 
med et smil. 
”Nej, ikke så vidt jeg ved. Måske er den 
derinde. Det ville virkelig være snedigt 
fundet på. Ingen må jo komme derind uden 
heksens befaling” svarede Dylan. 
”Nemlig!” sagde jeg ophidset. 
”Det ville virkelig være fantastisk, hvis den 
var der! Men det eneste problem er bare, 
hvordan vi skal komme derind uden at  
heksen opdager os”

eneste jeg kunne, var at ønske mig langt væk herfra, mens 
jeg betragtede indvoldene, der flød rundt i glassene. Må-
ske var det det, den såkaldte Dødsnat gik ud på. At man 
simpelthen blev dræbt og proppet ned i disse glas. Bare 
tanken gjorde, at jeg fik en klaustrofobisk følelse indeni. 
Men heldigvis blev mine tanker brudt af Dylans stemme, 
der kaldte. 
Jeg vendte mig om, og fik øje på Dylan, der stod i den 
anden ende af lokalet. 
”Jeg tror, jeg har fundet noget!” sagde han ophidset. 
Jeg styrtede hen til ham og Tom. 
”Hvad har I fundet?” spurgte jeg nysgerrig. 
”Jeg tror, vi har fundet den! Nedgangen til kælderen!” 
svarede Dylan begejstret. 
”Men den dårlige nyhed er, at der står en hylde oven på 
lemmen. Så vi bliver nødt til at flytte den først. Det bliver 
svært, for der står mange ting på hylden, også de der glas 
med indvolde” fortsatte han. 
”De skulle nødig gå i stykker. Heksen har en meget skarp 
hørelse, og hvis de går i stykker, er vi færdige” 
”Men der er ikke andet at gøre end at prøve at flytte  
hylden” sagde jeg. ”Vi bliver nødt til at tage risikoen, hvis 
vi nogensinde skal have en chance for at slippe ud herfra” 
fortsatte jeg, og så bedende på Dylan. 
”Okay. Vi gør det” sagde han, og rejste sig fra det støvede 
gulv. Med forenede kræfter forsøgte vi at flytte hylden, 
men det var lettere sagt end gjort. For pludselig lød der 
et ordentligt brag, og alle glassene gik i stykker. Alle 
indvoldene flød ud i kontoret, og Dylan var så uheldig, at 
han fik et hjerte i hovedet. 
”For satan da!” udbrød han, og kylede hjertet væk hen ad 
gulvet. 
”Hvad skete der?” spurgte jeg fortumlet. 
”Jeg mistede kontrollen over hylden. Jeg ved ikke hvor-
for, men lige pludselig kunne jeg bare ikke holde den 
mere. Jeg er ked af det” svarede Dylan undskyldende. 
”Det gør ikke noget” sagde jeg, og rejste mig op. Der lå 
glasskår overalt, og sprit og indvolde. 
”Vi bliver nødt til at rydde det op, så vi kan komme ned 
til lemmen” sagde jeg.
Efter nogle minutter lykkedes det at fjerne alt skidtet, 
der lå ovenpå lemmen. Nedgangen var ikke så stor, så 
vi kunne ikke gå derned på en gang, men blev nødt til 
at gøre det på række. Dylan gik ned først, da han kendte 
stedet bedst, dernæst jeg, og som rosinen i pølseenden 
kom Tom i hælene på os. Lige da Dylan skulle til at lukke 
lemmen, hørte vi tydeligt heksens stemme råbe: 
”Hvad fanden laver I? Det her kommer I til at betale for! 
Jeg sender alle monstrene efter jer, så de kan dræbe jer og 
flå jer i småstykker! I ender ligesom alle andre, der har 
forsøgt at finde lemmen!”
Vi spurtede ned ad den mørke gang uden at ane, hvor vi 
løb hen. Det eneste vi vidste var, at vi befandt os i kælde-
ren. Jeg fik kuldegysninger ved tanken om, hvad der mon 

kunne være i denne kælder. Luften var klam og fugtig, og 
det så ud som om, at der ikke havde været nogen hernede 
i mange år. I det svage lysskær fra faklerne på væggen, 
fik vi pludselig øje på et skelet, der lå midt på gangen. Jeg 
havde lyst til at skrige af rædsel, men beherskede mig af 
frygt for, at nogen eller noget hørte os. I tavshed fulgtes 
vi ad langs gangen, der viste sig at være meget længere, 
end vi havde regnet med. Det eneste, vi kunne høre, var 
vores skridt mod det kolde stengulv og vores åndedrag. 
Og dog. Jeg vidste ikke, om jeg hørte forkert, men plud-
selig kunne jeg opfange lyden af rindende vand. 
”Rindende vand! Kan du også høre det?” spurgte jeg 
Dylan, da jeg konstaterede, at det passede. Dylan spid-
sede ører. 
”Ja!” svarede han, og vi løb i retningen af, hvor lyden 
kom fra med Tom i hælene. 
”Hvor skal vi hen?” spurgte han forvirret. 
Jeg sagde ikke noget, men fortsatte med at løbe hen ad 
den mørke, fugtige kældergang. Gangen drejede sig ud i 
en hule, som var belyst af fakler, der hang på stenvægge-
ne. Flammerne blafrede svagt, og de gav ikke meget lys, 
men dog nok til at vi kunne se noget. Et stykke fremme i 
flammernes svage skær, opdagede vi floden, der løb ned 
langs hulen. Der hang drypsten i loftet i alle mulige stør-
relser. Jeg så mig om efter muligheder for at komme over 
på den anden side, men den eneste løsning var at komme 
over floden. Men hvordan skulle vi dog kunne det? 
Vi har jo ikke engang noget til at transportere os derover 
med, tænkte jeg. Og strømmen var alt for stærk, så vi 
kunne ikke bare svømme over. 
”Jeg tror, at vi befinder os i en slags drypstenshule” kon-
kluderede Dylan, da han havde kigget sig lidt omkring. 
”Ja, det tror jeg også” svarede jeg. ”Bare der var en båd, 
så vi kunne sejle over” fortsatte jeg. Som ved et trylleslag 
dukkede der pludselig en lille træbåd med årer op ved 
siden af os! Nej, det kan ikke passe, tænkte jeg. Sådan no-
get kan ikke ske. Den kunne ikke bare komme ud af den 
blå luft. Jeg åbnede og lukkede øjnene flere gange, for at 
få konstateret, at det virkelig passede. Men nej. Båden 
stod der stadig, lige til at sejle i. 
”Kom, hvad venter vi på! Vi kan ikke bare stå og glo!” 
sagde Dylan ophidset. Båden var overraskende tung, så 
Dylan kunne ikke få båden ud i vandet alene. Jeg og Tom 
måtte hjælpe til, og det lykkedes også til sidst. Vi satte 
os alle tre op i båden, Dylan i midten, og jeg og Tom i 
enden. Vandet skvulpede op ad bådens sider, da vi satte 
os i båden. Strømmen var så stærk, at Dylan næsten ikke 
kunne styre båden. På et tidspunkt var strømmen så stærk, 
at Dylan måtte opgive at styre den. Vi måtte bare lade 
båden drive os ned langs floden. Det eneste vi kunne høre 
var den kraftige strøm. Pludselig blev stilheden afbrudt 
af et mægtigt brøl. Jeg og Dylan kiggede skrækslagende 
på hinanden. Jeg vidste, at vi begge tænkte det samme. 
Monstrene var kommet for at æde os.

”Det problem er allerede løst” sagde Dylan.  
”Heksen går sine morgenrunder på gangene, og kommer 
tilbage efter en halv times tid. Så hvis vi er effektive kan 
vi godt tage risikoen og finde lemmen i løbet af den tid” 
fortsatte han. 
”Men hvad hvis heksen kommer? Hvad gør vi så?” 
spurgte jeg bekymret. 
”Det må vi tage til den tid” svarede Dylan. ”Men først 
skal vi lægge en slagplan og få Tom på benene” 
Dylan skulle lige til at gå hen for at vække ham, men Tom 
havde allerede sat sig op i sengen. Han så sig forvirret 
omkring. 
”Hvor er vi?” blev han ved med at sige. 
”Der er ingen tid til at forklare. Vi skal ind på heksens 
kontor, hvor der muligvis er en lem til kælderen” sagde 
Dylan sukkende. 
”Hvilken heks?” spurgte Tom bange med klaprende 
tænder. 
”Hekse findes ikke. Hvad laver vi her? Hvem er jeg? 
Hvad sker der?” spurgte Tom rallende. 
”Tom, hold nu op. Vi skal ind på det kontor nu, og der har 
du bare at tie stille!” sagde jeg bestemt. 
Tom holdt straks op med at snakke, og så på os med et 
alvorligt ansigtsudtryk. 
”Kom. Vi går” sagde Dylan efter et par minutters tavshed. 
Han gik med raske skridt ned ad gangen, og vi fulgte 
efter. Pludselig standsede han.  
”Vent!” sagde han, og gjorde stoptegn. 
”Hvad er der?” spurgte jeg nervøst. 

”Ti stille! Det er heksen, der taler!” sagde Dylan  
hviskende. 
Jeg spidsede ører og lyttede. Jeg kunne høre en  
skinger stemme tale i det fjerne. Jo, han havde ret. Det 
var heksen, der talte! Hun snakkede med en, som havde 
en usædvanlig mørk stemme. 
”Hvad taler de om?” spurgte jeg Dylan, da jeg ikke kunne 
opfange deres samtale. 
”Det er ikke godt” sagde Dylan. ”Det er slet ikke godt” 
”Hvad er ikke godt?” spurgte jeg. Jeg kunne mærke mit 
hjerte banke oppe i halsen. 
”De snakker om Dødsnatten” svarede Dylan kort. 
”Hvad er Dødsnatten?” spurgte jeg nysgerrigt. 
”Det har du slet ikke lyst til at vide. Jeg fortæller jer 
om det senere. Men først skal vi finde den lem” svarede 
Dylan, som om det var det naturligste i verden. Da vi var 
sikre på, at der var fri bane, fulgte vi efter Dylan hen ad 
gangen og op og ned ad trapper og gennem andre gange. 
Efter en evighed stod vi endelig foran den grønmalede 
dør til heksens kontor. Dylan tog i håndtaget, og døren 
gik op med en langtrukken knirkende lyd. Han fandt en 
kontakt på væggen efter et stykke tids søgen, og så var 
hele kontoret oplyst. Det var et meget underligt kontor. 
I midten var et langt bord, som jeg huskede, vi sad ved, 
da jeg og Tom var herinde første gang. Rundt om bordet 
var der egetræsstole, og på hylderne ved venstre side af 
bordet var der noget, som virkelig fik mig til at gyse og 
ønske, at jeg aldrig havde sat mine ben i det her hus. Der 
var nemlig syltetøjsglas med indvolde i sprit.                                          
Jeg stod som lammet. Jeg kunne ikke bevæge mig. Det 

Fortsat
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