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2. udgave 

Denne bog er ren fiktion. Navne og personer er et produkt af 

forfatterens fantasi og enhver lighed med aktuelle personer, levende 

eller døde, er tilfældig 
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”Jeg redder liv”, står der i stærke farver på cykelhjelmen som Lise 

holder i den ene hånd, mens hun rusker op i det korte hår med den 

anden. Hun stryger en hånd hen over hjelmen, som er våd af den lune 

sommerregn og hænger den over sin ene underarm ved siden af den 

grønne taske. Hun går ind igennem den store glasdør. 

- Kommer du i aften? Spørger hun kvinden foran sig i køen. 

- Nej, jeg kommer ikke i aften. Jeg skal løbetestes, svarer kvinden og 

vender sig om mod Lise i den lange kø, hvor de to kvinder er sidst. Hun 

har langt løst hår under hætten på den lyse åbne sommerjakke. 

Der er højt til loftet i den store hal i Super Sund, og rundt langs alle 

vægge står lysende terminaler med topskilte i Super Sunds grønne og 

blå logofarver. Foran terminalerne er folk i gang med at bestille, og 

billeder af madvarer toner op og ned på skærmene. I glasfacadens ruder 

ud mod den trafikerede gade hænger reklameskilte for nogle af 

indkøbscentralens mange økologiske produkter. Lyset i hallen er skarpt 

og insisterende. 

- Det var ærgerligt. Jeg synes, kurset plejer at være rigtig godt, synes 

du ikke? 

Lise smiler let til Karin, som kvinden hedder. 

- Jo, jeg ville også utroligt gerne, men jeg kan desværre ikke vælge. 

Det er sidste frist for løbetesten. Jeg har trukket den for længe, svarer 

Karin og laver himmelvendte øjne til Lise, som roder i sin taske efter sit 

Id-kort. 

- Det kender jeg godt. Man skal lige tage sig sammen. De kan godt 

være lidt strenge, de tests. Især hvis man har taget det lidt roligt en 
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overgang, siger hun og tager kortet, som hun har fundet i et af taskens 

mange rum. 

- Ja, netop. Og det har jeg. Jeg har ikke helt holdt fast i mit 

ugeprogram, og jeg ved regningen venter! 

Karin sukker højlydt. 

- Men nu er det da heldigvis snart vores tur, så man kan komme 

hjem. Jeg kan lige nå en lille pause, inden jeg skal af sted igen.  

Hun følger med, da køen flytter sig lidt. Mens de venter, roder hun i 

tasken efter sit id-kort. 

- Åhr, noget møg, det virker aldrig som det skal, siger hun, da det 

bliver hendes tur og maskinen ikke logger på, efter hun har tastet sit 

bruger-Id.  

- Lad mig prøve. Nogle gange hjælper det, hvis en anden logger på. Så 

logger jeg bare af igen, hvis det virker. 

Lise holder sit Id-kort frem. 

- Tak, Karin giver plads til Lise, som rutineret sætter det lille hvide 

kort i den dertil beregnede sprække og taster sit bruger-Id på de sorte 

plastiktaster. 

Højtaleren i højre side af skærmen bipper, og billeder af butikkens 

tilbudsvarer toner frem på den store skærm.  

- Sådan! siger Lise og logger af igen uden problemer. 

- Lad os håbe, det løste problemet!  

Karin gentager log-in-proceduren. 

- Kortet er ikke gyldigt, siger en metallisk stemme i højtaleren. 

Damen ved naboterminalen kigger nysgerrigt på Karin. 

- Nej, for helvede, det kan da ikke passe! Det har jeg bare ikke tid til! 

Siger Karin indædt, og ser aggressivt i retning af den nygerrige kvinde. 

- Kortet er ikke gyldigt, siger terminalens metal-stemme igen, da hun 

endnu en gang sætter kortet i sprækken. 

- Du skal ikke prøve tredje gang, så æder den kortet, siger Lise og 

smiler forstående til Karin. 

- Du har ret, men hvad skal jeg så gøre? Har du prøvet det her? For 

det har jeg ikke!  
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Karin ser på Lise. Hun smiler ikke mere. 

- Nej, jeg har aldrig prøvet det. Men en af mine kolleger har, og hun 

fortalte, at hun blev nødt til at tage til hovedkontoret, for at få fejlen 

rettet. Kortet kommer simpelthen ikke til at virke før! Lad os prøve at se, 

om vi kan finde en adresse eller et telefonnummer.  

Lise trykker på skærmens infoikon med pegefingeren. 

- I må altså gå ud af køen! Vi andre har også aftenaktiviteter, vi skal 

nå! Siger manden bag dem i den nu lange kø. Han tripper højlydt på det 

hårde flisegulv. 

- Så må du bare bestille. Du skal ikke bag i køen på grund af mig, 

siger Karin og har allerede vendt ryggen til Lise. 

- Så vent, det tager kun et øjeblik. Så skal jeg hjælpe dig med at finde 

adressen til hovedkontoret bagefter. 

- Det behøver du ikke. Jeg skal nok finde ud af det. Vi ses bare. Ha´ 

det godt så længe.  

Lise rækker hånden ud for at standse Karin, men hun er allerede på 

vej væk fra den lange kø af mennesker. 

- Det var på tide, siger manden bagved Lise, som er i gang med at 

logge ind.  

Lise svarer ikke, men taster sig rutineret igennem til kolonialvarerne 

og bestiller müesli, spelt og andre fornødenheder. Derefter bestiller hun 

kød-, brød- og mælkeprodukter, og til sidst går hun ind på den særlige 

grønt-portal og bestiller familiens ugedosis. 

 

- Hej, mor. Skal vi hjem nu? Spørger Lotte, da Lise kommer ind ad 

døren til børnehavens garderobe. ”Velkommen til Den Grønne Verden” 

står der på et kæmpeskilt over de små garderobebokse helt oppe ved 

loftet. Rundt om de røde bogstaver er malet blomster og sommerfugle og 

ordet ”Grønne” er skrevet med en klar grøn farve, som står i kontrast til 

det røde. 

- Ja, det skal vi, men du skal lige have noget tøj på først, så kører vi. 

Lise tager cykelhjelmen af og ryster hovedet.  
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- Har du haft en god dag, skat? Spørger hun så og ser på Lotte, som 

har hænderne i lommerne på sine cowboybukser. Hendes skuldre 

hænger og ansigtets udtryk er mismodigt.  

- Nej, for jeg er træt. Jeg vil gerne sove til middag sammen med de 

andre, svarer Lotte, tager hænderne op af lommerne og gnider sig i 

øjnene. 

- Det er du altså blevet for stor til! 

Lise bukker sig ned og kniber Lotte i den ene kind. 

- Nej, det tror jeg altså ikke, jeg er, for jeg er så træt! Gentager Lotte 

og skubber Lises hånd væk. 

- Det er bare til du vænner dig til det. Det varer ikke så længe, så er 

du slet ikke træt mere til middag, siger Lise og gør sin stemme endnu 

mere frisk, mens hun pakker Lottes sager sammen. 

- Men måske kunne jeg lave lidt mindre gymnastik så? Så ville jeg 

nok ikke blive så træt! Fortsætter Lotte. Hendes underlæbe bævrer. 

- Nej, ved du hvad, du får faktisk energi af at bevæge dig. Det skal du 

nok komme til at mærke, men det tager bare lidt tid. Bare vent og se. 

- Tror du?  

Lotte ser håbefuldt på hende. 

- Ja, det er jeg sikker på, skat. 

Lise stryger hende over kinden. 

- Ved du hvornår min mor kommer? spørger en lille pige, som 

kommer sjoskende på det slidte linoleumsgulv. Den ene rottehale sidder 

højt over øret, den anden er faldet ned og hænger pjusket og skævt ved 

skulderen. Hun hedder Mette og er fra Lottes stue. 

- Nej det ved jeg ikke, Mette, men du kan da spørge Randi. Hun ved 

det sikkert. 

Lise ser i retning af stuen, hvor hun så Randi forsvinde ind kort 

forinden. 

- Jeg kan ikke finde hende, siger Mette trist. 

- Nå, for pokker. Så må vi lige finde hende. Jeg går lige med Mette 

ned på stuen og finder Randi. Du kan jo tage tøj på imens, siger Lise til 

Lotte, som nikker. 



 
 
 

9 

 

- Din mor kommer jo halv otte, Mette. Det har jeg da sagt, siger Randi 

skrapt, da finder hende på Gulerodsstuen. 

- Men jeg vil gerne hjem, og jeg er sulten. 

- Du kan ikke komme hjem. Du ved da godt, at du altid er her om 

aftenen, når mor har aftenarbejde. Men du skal nok få noget mad om 

lidt. Jeg skal nok tage mig af hende her fra, så I kan komme hjem, siger 

Randi til Lise, som står i døren med den store, orange gulerod malet på. 

- Nu hvor jeg har dig, hvordan synes du, Lotte klarer at undvære sin 

middagslur? Hun siger at hun er meget træt. 

Lise ser spørgende på Randi. 

- Det klarer hun helt fint. Sådan er det altid i begyndelsen. De er 

trætte, indtil de vænner sig til det høje tempo. Men vi har endnu ikke 

oplevet, at nogen ikke kunne vænne sig til det. Så det skal I ikke 

bekymre jer om. 

Randi rydder op på bordet foran sig, hvor farver og papir ligger hulter 

til bulter, mens hun svarer. 

- Det er godt at høre. Så må vi håbe, det går hurtigt for hende, for 

hun er godt nok træt. Tak for i dag.  

Hun trækker døren til, og går tilbage mod garderoberne, hvor Lotte 

står og venter med det meste af tøjet på. 

- Hvor er du dygtig, skat! Du kan næsten klare alting selv 

efterhånden!  
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- Havde de ikke noget VitaSund? Spørger Martin, som står og lægger 

de varer på plads, som Lise har bestilt i Super Sund. Han lægger en 

pose organiske skraldeposer hårdt på det lange metalkøkkenbord med 

en hul metallisk lyd, mens han ser på hende uden at smile.  

- Åh, nej det glemte jeg. Jeg havde godt på fornemmelsen, at der var 

et eller andet, der smuttede. Det kan godt være, at det er hurtigere at 

bestille varerne ved Super Sunds terminaler, men jeg glemmer altid et 

eller andet, fordi folk er så stressede derhenne, siger Lise uden at se på 

ham. Hun piller ved sine hårspidser, som stadig er våde af støvregnen 

fra turen hjem. 

- Nej, hvor irriterende, vi kan altså ikke undvære VitaSund i en hel 

uge! 

Martin skyller hænderne under vandhanen. Så tørrer han dem af i et 

viskestykke, som han har sat i lommekanten på de stramme sorte 

jeans. Hans lyseblå skjorte har statens logo på brystet, og nedenunder 

står hans navn og titel. Hans initialer og C´et i Cheføkonom står skrevet 

med federe skrift end de øvrige bogstaver.   

- De kan vel godt spise müesli en enkelt uge, svarer Lise spidst, 

stadig uden at se på ham. Hendes tøj er krøllet af den våde cykeltur og 

frisuren er flad af cykelhjelmens pres. 

- Det er sgu ikke det bedste at starte dagen på, fortsætter Martin. 

- Så kan du selv købe ind, jeg gider ikke denne her diskussion.  

- Jeg ved godt, det kan være stressende at gå i Super Sund, men vi 

skal jo spise sundt.  

Han tager de sidste varer op af papirsposen med Super Sunds logo på 

forsiden. Så folder han sirligt posen og lægger den til side i et skab.  
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- Jamen, det gør vi jo også. Så der er ingen grund til at hakke på mig. 

Jeg har travlt. Jeg skal i torsdagsgruppen om en time, så jeg håber, du 

vil lave aftensmad i dag? For jeg er nødt til at løbe først. Det er for sent 

bagefter. Og jeg bliver også nødt til at tage mig et bad. Se mig lige! Jeg 

ligner noget, katten har slæbt ind. 

Hun ser for første gang på ham, spørgende. 

- Du ser da altid godt ud, smiler han drenget.  

- Den er god med dig! siger hun, men hun smiler tilbage til ham, og 

hendes skuldre falder ned på plads i en dyb udånding. 

 

Karl ser et kort øjeblik på Lise, da hun kommer ind på hans værelse, 

inden øjnene igen falder på den store skærm, hvor digitale soldater 

udkæmper en hæsblæsende kamp om liv og død. Karls bevægelser 

afspejles på skærmen, og de trådløse elektroder på hænderne lyser hver 

gang han rammer modstanderen.   

- Hej, skat, hvordan har din dag været? Spørger Lise. 

- Fin. 

Karl tager ikke blikket fra skærmen. Han er lidt større end sine 

klassekammerater i fjerde klasse, og den sportstrænede krop er tæt og 

muskuløs.  

- Har du lektier for? 

- Jeg har lavet dem, jeg var hjemme allerede klokken halv fem, siger 

han, mens han afslutter en tvist mellem to kampklædte soldater. 

- Det var godt. Vi skal spise om en halv times tid, og så skal du jo til 

fodbold. 

- Ja, jeg ved det godt. Laurits kommer og henter mig. 

- Super. Har du for resten set Mathilde? Spørger Lise. 

- Jeg tror, hun er inde i stuen, svarer Karl uden at tage blikket fra 

skærmen, hvor endnu en soldat falder teatralsk omkuld efter at have 

fået adskillige skud i maveregionen. 

 

Lise går ind i stuen, hvor Mathilde på seks sidder og ser fjernsyn.  

Foran hende står hendes bærbare skole-pc slået op på en rød digital 



 
 
 

12 

 

skolebog med titlen ”M for Matematik for første” ved siden af et rødt 

tredelt penalhus, som er åbent på rummet med tusser.  

- Hej, mor, er du allerede kommet hjem? 

- Ja, det er jeg da. Hvad tid kom du hjem, skat? 

- Jeg var hjemme lidt før Karl. Jeg havde Linda med hjem, men hun 

er gået nu.  

Mens hun taler, følger Mathilde med på tv-skærmen, hvor en mindre 

pige er ved at ælte dej og en dame, der kunne være hendes mor, er i 

gang med at snitte agurk til en skål, hvor der i forvejen er grøn salat og 

gulerødder i.   

- Er du færdig med lektierne? Spørger Lise og Mathilde nikker, mens 

hun følger med på skærmen.   

- Er det ”Yes, vi laver mad”? Spørger Lise igen. 

- Ja, og de skal alle sammen lave noget, de elsker. Faren vil lave en 

italiensk bønneret, han engang har fået i Italien. Så det er rigtig sjovt i 

dag. 

- Havde I det hyggeligt, dig og Linda? Spørger Lise så og ser ud af 

vinduet. Det småregner endnu. 

- Ja, men hun skulle tidligt hjem, for de skulle alle sammen over og 

testes i aften. 

- Sådan er det jo. Man skal jo testes. Godt I havde det hyggeligt, siger 

Lise og fortsætter: 

- Mathilde, vi skal spise om lidt, og jeg skal til møde i aften, men jeg 

tænkte på, om ikke du vil med ud og løbe efter aftensmaden, inden jeg 

skal gå? Det er så hyggeligt at løbe sammen. 

- Det vil jeg da gerne. 

Mathilde smiler til Lise. 

- Godt så har vi en aftale! 

 

- Argh, for helvede! siger Martin højt, da han taber gryden på gulvet 

med et ordentligt brag. 

- Er der noget galt, Martin? Du virker så irriteret, spørger Lise. 




