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Dødens verden 
 
Læg nu godt mærke til denne fortæl-
ling. For længere tid siden end du no-
gensinde kommer til at drømme om, 
var der historier om en anden verden. 
En verden under havet. En verden, der 
var fyldt med så mærkelige skabnin-
ger, at man ikke engang kunne kalde 
dem monstre. Steder fyldt med fæl-
der. Man sagde, at alle som var blevet 
hængt kom derned efter døden, og at 
de skulle flygte for disse hjerteløse 
skabninger til evig tid. Med tiden blev 
historien lige så stille glemt, og den 
dag i dag er der meget få mennesker, 
der kan huske den. Jeg vil bede dig om 
at fortælle denne historie videre, for 
den er faktisk sand. 
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Kapitel 1 
 
Han løb, løb og atter løb. Lige meget 
hvor hårdt han prøvede, kunne han 
ikke komme væk. Det var, som om 
hans ben ikke gjorde, som han selv 
ville. Skabningen kom tættere på for 
hvert åndedræt. Men han gav ikke op. 
Han spænede af alle kræfter, men det 
var bare ikke nok. Han mistede pusten. 
Han prøvede at standse. Men det var 
for sent. Hans fødder standsede ikke. 
Han løb videre med hjertet oppe i hal-
sen og skabningen bag sig. Så faldt 
han. Ud over en skrænt, med hovedet 
nedad. Han kunne se bunden langt 
nede. Han ville skrige, men han kunne 
ikke. Han havde brugt al luften på at 
løbe. Nu kom bunden nærmere, plud-
selig kunne han skrige. Han rejste sig 
lynhurtigt op. Han følte på sin sveden-
de krop. Derefter neden under sig. 
Han var i sin seng. Hurtigt vendte han 
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sig om og så på klokken, der hang skråt 
på væggen. Det var næsten morgen.  
 
”Alex”, kom det inde fra stuen. Han 
kunne høre løbende trin nærme sig. 
Hans mor kom ind på værelset. ”Alex, 
er der sket noget?”, spurgte hun be-
kymret. Han kunne ikke se hende, før 
et lys blev tændt. ”Av”, udstødte Alex 
kort. Lyset blændede hans øjne. Han 
kunne lige akkurat skimte hende igen-
nem øjenkrogen. ”Du sveder jo helt”, 
sagde hans mor, ”har du nu haft mare-
ridt igen?”. Hun rystede bekymret på 
hovedet og gik med langsomme skridt 
hen mod sengen. Hun satte sig ved 
siden af ham og holdt ham tæt ind til 
sig. ”Hvad skal vi gøre for, at du ikke 
får alle de dumme mareridt?”, sukke-
de hans mor. Alex rystede på hovedet. 
Han var ikke helt vågen. Han kiggede 
lige en ekstra gang på klokken. Den var 
omtrent halv 6. ”Læg dig nu til at so-
ve”, sagde hans mor. Derefter slukke-
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de hun det skarpe lys og gik ud af væ-
relset. Han lå længe og tænkte - blandt 
andet på drømmen, han lige havde 
haft, og på at han ville finde ud af ting, 
som ingen andre havde fundet ud af. 
Han lukkede langsomt øjnene i.  
 
Et par timer senere vågnede han ved, 
at nogen hamrede på døren. Han dre-
jede langsomt hovedet og spejdede 
rundt i værelset. ”Alex”, kunne han 
høre hans mor ude fra køkkenet, ”du 
skal op”. Han bandede for sig selv og 
fik med nød og næppe rejst sig op. Han 
snakkede sig vej hen til skabet og tog 
sit tøj på. Hans mor trådte ind i værel-
set. Hun havde taget en fin kjole på og 
et tørklæde om halsen. ”Du skal tage 
dit pæne tøj på, Alex!”. ”Hvad?”, 
spurgte Alex forvirret og begyndte at 
tage sit tøj af igen, mens han bandede 
irriteret. ”Godt”, sagde hun så, ”kan du 
ikke bande dig vej ud til bilen?”. ”Jo, 
men hvad skal vi?”, snerrede han og 
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rullede med øjnene. ”Over til Silas”, 
svarede hans mor, som om han ikke 
fattede en brik af, hvad der skete. Nu 
fik han sin hukommelse tilbage. ”Yes”, 
råbte Alex, og hans smil bredte sig i 
hele ansigtet. ”Få nu dit tøj på, Nadia 
og far venter ude i bilen”. ”Hvad så 
med morgenmaden?”, spurgte Alex. 
”Vi køber noget på vejen”, sagde hans 
mor. Da Alex havde taget sit pæne tøj 
på, skyndte han sig ud i bilen. 
 
En time senere var de på vej til Fyn. 
”Det er nu godt at komme væk fra Kø-
benhavn”, sagde Alex, da de kom til et 
skilt, hvor der med store bogstaver 
stod København med en rød streg 
over. Alex kiggede over på sin far, der 
var i fuld gang med at råbe og dytte ad 
en bilist, som overhalede indenom. 
Hans kæmpestore hænder holdt et 
fast og solidt greb om rattet. De store 
arme blev holdt oppe af to kraftige 
skuldre. Man kunne tydeligt se alle de 
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blå blodårer på halsen blive større, når 
han råbte. ”Hvad i helvede laver du 
mand? Sig mig, ved du ikke, hvordan 
man skal køre din lille gnom?”. ”Hvad 
vil du lege sammen med Silas, når du 
kommer derover?”, spurgte Nadia 
pludselig. ”Ikke noget, der kommer dig 
ved”, sagde Alex, mens et lille smil 
langsomt bredte sig på hans ansigt. 
”Hvad med dig?”. ”Jeg skal lege med 
Thea”. Alex sukkede dybt. ”Ja ja, men I 
skal ikke genere mig og Silas”. Lidt ef-
ter kom hans far til sig selv igen. ”Hvad 
har du og Silas så tænkt jer?”, spurgte 
hans far. Alex tænkte sig om. ”Tja, vi 
har tænkt os at gå ned til åen”, sagde 
han hurtigt. ”Nå da, jeg troede da, I 
ville hygge med os”, sagde hans far 
overrasket. ”Ha”, grinede han, ”tror 
du, vi vil være sammen med en flok 
tabere som jer?”. ”Arrr, en flok tabere 
vil jeg nu ikke kalde os”. ”Det er jo hel-
ler ikke hele tiden”, pointerede Alex 
hurtigt, ”vi skal jo være her hele 
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ugen”. Da de havde kørt i et stykke tid, 
blev Alex´ øjenlåg lige pludselig meget 
tunge. Blikket skælvede en lille smule, 
og så blev alt sort. 
 

Kapitel 2 
 
Alex kiggede rundt. Der var ingen. 
”Hallo”, råbte han. ”Hallo”, sagde han 
derefter meget stille. Han spejdede til 
alle sider, men der var ikke nogen. In-
gen, der svarede ham, ingen, der råbte 
tilbage til ham. Han kiggede ned på 
jorden. Det var en slags ørken. Han 
løftede sit ene ben, men det blev hur-
tigt trukket ned igen. Han kunne ikke 
bevæge sig. Han prøvede febrilsk at 
trække vejret, men heller ikke det 
kunne han. Ørkenen begyndte at ryste, 
og hans syn blev svagt. Han kunne lige 
skimte noget ganske svagt foran sig. 
Hans hjerte stod stille, og hans krop 
strammedes. Lige foran ham stak en 
stor blodplettet hånd op af sandet. 
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Hånden lavede en hurtig bevægelse. 
Svømmehuden mellem de slimede 
fingre blev åbnet, og den blodplettede 
hånd fik pigge af stål. Neglene på fing-
rene voksede og blev fire centimeter 
lange. Der lød et uhyggeligt brøl, og et 
væsen med blodpletter og en stor, dyb 
rift i brystet kravlede op af sandet. 
Dets mund åbnede sig, og ca. fyrre 
hugtænder viste sig i gabet. Med ét 
kom der liv i Alex. Han løb så hurtigt, 
han kunne. Hans hjerte slog hurtigere 
og hurtigere. Kæden til hans tanker var 
sprunget af. Det eneste, han ønskede, 
var at komme væk fra denne ørken og 
væk fra væsenet. Han lukkede øjnene, 
og der blev fuldkommen mørkt. Der 
gik et kort øjeblik, så kom der lys igen.  
 
Han lå på en sofa i et lille rum. Hans 
øjenlåg var stadig ikke åbnet, og han 
kunne stadig lige fornemme det uhyg-
gelige væsen foran sig. Han løftede 
forsigtigt sine ben. Han var ikke sikker 
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på, om han kunne bevæge sig, men 
hans ben gled let hen over den dejligt 
bløde sofa. Lidt efter lidt gik det op for 
ham, hvor han var, og hvor han lå. 
 

Kapitel 3 
 
Han genkendte de rødmalede vægge, 
sofaen og fjernsynet og vidste, at han 
var i Silas´ værelse. Han gik langsomt 
hen til døren og skubbede den til side. 
Foran sig så han et bord med syv men-
nesker. Tre af dem var hans familie, og 
de andre var Silas´ familie. Silas sad og 
smilede. Ved siden af Silas sad hans 
mor, far og lillesøster. ”Du sov, da vi 
kom, så vi bar dig ind og lagde dig inde 
ved Silas”. ”Vil du ikke have noget ka-
ge?”, spurgte Thea hurtigt. Hun kunne 
godt se, at Alex ikke var helt vågen 
endnu. 
 
Et kvarter senere var alle syv ude at gå 
en tur. Alex og Silas gik forrest og 
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snakkede, mens Thea og Nadia gik lige 
i hælene på dem. De voksne gik langt 
bag efter dem. Alex og Silas begyndte 
at skrive til hinanden med deres mobi-
ler. Alex spurgte Silas, om han ville 
med ned og bade senere på dagen. 
Det havde Silas ikke noget imod. De 
aftalte, at når de havde fået middags-
mad, ville de gå ned til søen. Søen lå 
ikke så langt fra, hvor de gik, så de blev 
enige om lige at smutte hen og kigge 
på den, inden de gik hjem. Da de var 
kommet derned, ville Alex lige prøve 
at dyppe sine fødder i vandet. Han tog 
sko og strømper af og løb hen til kan-
ten. Her blev han distraheret af noget, 
som lå og skinnede lidt længere ude i 
vandet. ”Hvad er det der?”, spurgte 
han Silas. ”Hvad for noget?”, spurgte 
Silas forvirret. ”Der”, svarede Alex hur-
tigt. Silas fattede ikke, hvad han men-
te. ”Jeg kan altså virkelig ikke se no-
get”, grinede Silas lidt overrasket. Alex 
tænkte sig om et øjeblik. Hvorfor kun-
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ne han ikke se den skinnende plet? 
Den var jo kun et par meter væk. ”Prøv 
lige at vente et øjeblik”, mumlede han 
for sig selv. Han gik langsomt ud i van-
det hen til, hvor den skinnende plet 
var. Han bøjede sig ned for at kigge 
nærmere på den. Det var en slags gyl-
dent hul. Han smøgede forsigtigt ær-
met op og stak hånden ned i vandet. 
Han mærkede varmen nede i hullet. 
Der var meget varmt dernede. Han 
stak hånden endnu længere ned. Hvad 
var det for et hul? Han rystede på ho-
vedet, men så skete der noget. 
 
Alex forsøgte at trække sin hånd op 
igen, men han kunne ikke. Sad den fast 
i noget? Han trak lidt hårdere i den, 
men der skete ikke noget. Han trak til 
af alle kræfter, men der skete stadig 
ikke noget. Alex ville sige noget, men 
han kunne ikke tale. Det var ligesom i 
drømmen, tænkte han. Lammelsen og 
det, som han ikke forstod. Der var bare 
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en vigtig forskel. Det var virkelighed 
nu. Hans tanker fór gennem hovedet 
på ham, mens hans syn blev svagere. 
Han kunne skimte noget, der lignede 
den samme hånd, som han havde set i 
drømmen. De samme fingre og den 
samme blodplettede farve. Hånden 
tog et fast greb om hans hånd og trak 
både hånden, armen og Alex ned i det 
varme vand. Alex` syn blev så svagt, at 
han kun lige kunne skimte omridset af 
hånden. Hans hjerte stod stille, og han 
kunne ikke tænke klart. Pludselig blev 
der lyst. Alex fik synet tilbage. Han dre-
jede hovedet og så, at han var inde i 
en tunnel. Han kiggede ned og så, at 
han svævede på en måde. Han gispe-
de. Han var for lamslået til at kunne 
skrige. Hans læber kunne knapt nok 
bevæge sig, og hans hænder var knu-
get så hårdt sammen, at de var blevet 
helt kridhvide. Hans øjne spejdede til 
alle sider, mens han spekulerede som 
en gal. Han kunne ikke fatte, hvad der 
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skete. Det ene øjeblik var han ved sø-
ens bred, og det næste øjeblik svæve-
de han i en tunnel. Han kunne mærke, 
hvordan sveden løb ned ad kroppen, 
og hvordan han lidt efter lidt gik i pa-
nik. 
 

Kapitel 4 
 
Alex fattede ikke noget som helst af, 
hvad der skete. Han havde ingen anel-
se om, hvor han var, og hvorfor han 
var der. Hans ben var lammede, og 
hans hænder rystede som aldrig før. 
Han svævede ikke mere. 
 
Han sad længe uden at sige noget. 
Hans læber var tørre som sand, men 
kroppen var drivvåd af sved. Lidt efter 
lidt kunne han bevæge sine ben, og 
hans hænder var ikke så hvide mere. 
Han sad længe og tænkte på den 
drøm, som mindede så meget om det, 
der nu skete i virkeligheden. Den 
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uhyggelige skabning, han så i drøm-
men, lignede så ufatteligt meget den, 
han næsten lige havde stået ansigt til 
ansigt med. Havde det ikke været for 
den store lammelse, ville han have 
skreget og råbt om hjælp. Det var 
nærmest som om han ikke kunne gå 
amok og skrige. Forsigtigt foldede han 
hænderne og sagde stille til sig selv, at 
det bare var et mareridt. Han prøvede 
at tænke på noget andet, men hans 
tanker var kun på det uhyggelige væ-
sen. Han lukkede øjnene og håbede, at 
det hele på den måde ville få en ende.  
 
Lige pludselig hørte han en lyd og no-
get rørte på sig inde i den lange tun-
nel. Alex vendte lynhurtigt hovedet. 
Der var ikke noget at se. Mærkeligt, 
tænkte Alex, mens han lænede sig til-
bage. Han var nærmest blevet beroli-
get af den store forskrækkelse. Så hør-
te han stemmen igen. ”Alex”, sagde 
den. Stemmen var dyb. Alex spærrede 
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øjnene op. ”Hvem er du?”, spurgte 
han stille. Hans stemme var lille i for-
hold til den dybe stemme. ”Du er fan-
get i denne verden, og du kan ikke 
komme ud alene”. Alex begyndte at 
ryste. ”Hvad mener du?”, spurgte han 
hurtigt. ”Du er fange herinde til evig 
tid”, svarede den store stemme. ”Du 
har kun en lille chance for at komme 
væk herfra”. Alex´ hjerte slog hurtigere 
og hurtigere. ”Hvad er den chance for 
at komme væk?” Der gik lang tid, før 
stemmen svarede. ”Du skal tage hen til 
én, der hedder Tarnus. Du skal tage en 
nøgle fra hans skuffe, en sølvnøgle. 
Når du har fået fat i den, skal du tage 
hen til den store dør og åbne den. Hvis 
du kan åbne den, kommer du tilbage 
til din normale verden, men hvis ikke, 
kommer du til at vandre rundt til evig 
tid hos mit folk”. ”Dit folk?”, mumlede 
Alex. ”Ja mit folk”, svarede stemmen. 
”Men hvordan kommer jeg derhen?”, 
spurgte han hurtigt. Pludselig skete 
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