
En ny verden 

Det er en kold og stormfuld aften. Klokken er blevet mange, og jeg er på vej hjem gennem mørket. 

Vinden er så kraftig og det ligner, at træerne danser i takt med stormen. Flere er allerede væltet. 

Jeg går ude på en øde landevej og håber på, at jeg vil nå hjem i en fart og uden at komme til skade. 

Der er ingen andre mennesker på vejen og Susanne har advaret mig om at tage af sted. I 

fjernsynet har de også fortalt om stormen, som vores lille landsby skulle blive ramt af. Men så 

stædig som jeg er, tager jeg alligevel afsted. Ud over stormen er nyhederne fyldte med advarsler 

omkring noget helt særligt. I Kina er flere kinesere blevet smittet af en ny virus. Virussen minder 

om en helt almindelig influenza, men dog ikke helt. Virussen starter blot ud med en forkølelse, 

hovedpine og feber, men så går den galt. Den ramte kan ikke trække vejret, og lungerne begynder 

lige så småt at klumpe sammen, da virussen indeholder flagermus gift. Lungerne begynder at 

vokse på størrelse af en fodbold og ender med at eksplodere. Ja - det var i hvert fald sådan jeg 

fortalte det til Susanne. Jeg har altid elsket at fortælle de mest pjattede historier til hende, fordi 

jeg ved, at hun tror på alt, jeg siger til hende. Susanne har altid været min bedste veninde. Selvom 

vi ikke ser hinanden så tit, nyder jeg det hver gang. Jeg tænker det nok ikke var så voldsomt, så jeg 

går ud som sædvanligt for at møde Susanne og hygge lidt. For det er jo altid bedst med noget 

selskab.   

Efter ca. en halv times gåtur er stormen blevet så voldsom, at det er svært at trække vejret. Mine 

lunger føltes som sten og mine ben er blevet sløve. Pludselig kan jeg se et skær af en ældre kvinde. 

Hun kæmper med at kunne holde sig på benene. Da jeg kommer nærmere, kan jeg høre, at hun 

råber vildt omkring sig: ”Hvor er den? Jeg ved, at den er her! Jeg tror den kommer nærmere!”. 

Hun ligner en helt forvirret, gammel dame, der nok har opfattet virussen som noget, man kan 

mærke med det samme. Da jeg endelig er nået frem til hende, spørger jeg, om hun har brug for 

hjælp. I første øjeblik står hun bare og stirrer på mig. Jeg tænker det nok var på grund af stormen, 

da jeg virkelig skal råbe og skrige for at overdøve vindens lyde. ”Jeg kan mærke noget på dig. Det 

er som om du bærer noget rundt med dig.”, siger den gamle kvinde. Ud over min rygsæk kan jeg 

ikke se, hvad det er, hun mener. Hun ligner én, der har været af sted i lang tid, da hendes tøj er 

slidt og hun er nødt til at sætte sig ned. Det er, som om min tilstedeværelse har røvet hendes 

sidste kræfter. ”Har du været her ude i lang tid? Skal jeg følge dig hjem?”, råber jeg. Jeg må nok 

hellere hjælpe hende med at finde hjem, inden hun farer helt vild. Men jeg venter forgæves på et 
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svar og det er som om hendes øjne får mig til at tro, at der virkelig er noget galt med mig. ”Åh 

kære Gud, du må hjælpe mig”, siger kvinden helt stille, imens hun stirrer på mig. ”Nej, jeg vil 

hellere sidde for mig selv, og vente til stormen er forbi”, siger hun og sætter sig ned på en lille 

mørk bænk. Jeg kan se, at hun frygter mig, at hun tror, at jeg fejler noget. ”Er du sikker? Stormen 

bliver værre. Kom, følg nu med mig“, råber jeg, for at hun kan høre mig. ”NEJ!”, skriger hun og 

vender ansigtet mod himlen. Jeg kan kun se hendes pupiller, der fylder øjnene med en sort, dyster 

farve. Hun begynder at ligne en frossen skulptur, eller noget i den retning. ”Det er for sent nu. Og 

det er ikke kun mig, lille pige.” Sikke noget pjat. Jeg glæder mig til at fortælle det her til Susanne, 

tænker jeg, og går forbi kvinden, der sidder i hug. Jeg begynder at smile. Jeg har aldrig været 

typen, der tror på det, der står i medierne. Og en ny virus, der egentlig bare ligner influenza, som 

folk går helt amok med? Nej, det er ikke noget, jeg vil blive en del af. Kvinden er nok bare forvirret. 

Susanne er det modsatte af mig. Hun er gået i panik lige siden. Hun er sikker på, at det hele bliver 

værre og hun har købt tons af toiletpapir, mel og pasta. Det var da også lidt rart, vi kunne 

bogstavelig talt leve derhjemme i flere år nu.  

Jeg er langt ude på landevejen nu. Mine ben føles endnu mere mærkelige. Jeg kan næsten ikke 

trække vejret. Det er ikke sjovt længere, hvad sker der? Mine lunger føles som om der ligger 10 

kg. bly i dem. Jeg har ikke mange kræfter tilbage, for at kunne nå hjem. Lige inden jeg når mit hus, 

kan jeg mærke, at min krop giver op. Mine ben er nærmest ikke eksisterende længere, og jeg 

falder ned på gulvet. Pludselig stopper den. Stormen er væk. Der er helt stille. Det føles som en 

drøm, en meget realistisk drøm; nej et MARERIDT, jeg ikke længere vil være en del af. Jeg ringer til 

Susanne, men hun tager ikke telefonen. Måske er hun faldet i søvn. Jeg prøver at krybe hjem, de 

sidste 100 meter, men jeg kan ikke, så jeg tager min telefon frem igen, for at ringe efter hjælp. 

Hvorfor er stormen stoppet så brat? En ny meddelelse. Den er fra Susanne. Nej. Nej, nej, nej, 

tænker jeg. Det er Susannes mor, der skriver. I beskeden står der: ”Hej Mie. Vi sidder på hospitalet 

med Susanne. Hun er ramt af virussen. Vi må ikke kontakte hende lige nu. Det er vigtigt, at du 

kommer op på hospitalet med det samme, inden det er for sent. Pas nu godt på dig selv. – 

Christina.” Jeg. Kan ikke tænke længere. Min hjerne fungerer ikke længere. Himlen er sort, men 

lige pludselig får den en hvid farve; det er som om den hvide farve udstråler fred og ro. Jeg kan 

mærke, at jeg ligger på gulvet. Helt selv. Jeg kan ikke bevæge mig, ikke trække vejret. Inden jeg 

når at vælge 110 på min telefon, er det allerede for sent.  
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Sort. Hvid. Ultraviolette farver. Hvor er jeg? Mit hoved spænder, mine hænder er helt varme. Det 

er som om noget i mig vil ud. Jeg kan se Susanne. Hun holder kvinden i hånden. Hun smiler til mig. 

Kvinden stirrer på mig, lige som før. Men hun har ingen øjne længere. Susanne derimod har fået 

gule øjne. De lyser på mig. Jeg kan bevæge mig nu. Jeg prøver at række min arm ud til Susanne, 

men hun lukker øjnene. Jeg kan ikke se hende længere. ”Susanne! Hvor fanden er du henne?! 

Susanne?!”, råber og skriger jeg, men jeg får intet svar. Kvinden uden øjnene kommer hen til mig. 

”Jeg vidste det, lille pige. Men dig og din veninde, i vil redde verden”, siger hun og smiler forsigtigt 

til mig. ”Hvad snakker du om? Hvor er hun henne og hvor er jeg? Er jeg i himlen?”, siger jeg og jeg 

kan mærke en tåre løbe ned ad mit ansigt. ”Nej, DU er ikke. Bare vent og se. Det hele vil blive godt 

igen.” Hun giver mig et spejl. Jeg ved ikke hvad hun ville vise mig, indtil jeg ser mit spejlbillede. 

Mine øjne. Farven. Den er ikke… Mine øjne lyser røde. Jeg kan mærke mit hjerte stoppe for et 

splitsekund. Er det en drøm? Drømmer jeg lige nu, og vågner med en lettelse om et par sekunder? 

Jeg tæller ned. 10. Mine hænder bliver varmere. Det er nok bare fordi jeg ligger under puden. 9. 

Kom nu Mie vågn op… Jeg når til 2. Det er snart som om mine hænder er ved at eksplodere. 

Varmen føles ubehageligt, men også rart på en måde. 1. Jeg lukker øjnene. 0. Jeg åbner dem. 

Meget langsomt. ”HA! godmorgen søde”, siger Susanne og kigger på mig med hendes gule, 

klamme øjne. I samme øjeblik sker der noget. Mine hænder er ikke varme længere. De brænder. 

Der kommer ild ud af mine håndflader. Jeg kan styre dem, helt selv, og lige så meget jeg har lyst 

til. ”Hvad… Fanden… Okay. Du bliver NØDT til at fortælle mig, hvad det er der sker, og det er nu!”, 

siger jeg med en høj, men dog også lettet stemme. Hun krammer mig. ”Bare vent til de vækker os. 

Det er vores time to shine, Mie”, siger hun og smiler med et blik, jeg ikke kan vurdere, om var godt 

eller skidt.  

Virussen har dræbt over 500.000 mennesker af befolkningsgruppen 50+. Der er kun få børn, der 

stadig ligger på hospitalet. Børnene har en meget høj puls, men det ser ud til, at de vil overleve 

denne pandemi. USA har nu kunnet lavet en vaccine, der dræber virussen. De første 1500 

mennesker er vågnet op efter at have lagt i en dyb koma i flere måneder. Men ved indsprøjtning af 

vaccinationen ved nogle af børnene, er der sket et tragisk uheld. Hele hospitalet er brændt ned, 

men der er ikke blevet fundet årsagen bag. Alle er døde, undtagen to børn, der har været inficeret 

med virussen. Børnene er kendetegnet ved usædvanlige øjenfarver, hvor sundhedsministeriet 

forklarer, at det kan være bivirkninger af vaccinationen. Den ene pige sidder stadig på 
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politistationen, ikke villigt til at give informationer. Den anden pige mangler stadig, men er blevet 

set få gange på nogle overvågningskameraer. USA’s præsident vil ikke give uddybende 

informationer videre til pressen.  

”Hvor er din veninde henne?”, spørger politibetjenten. Jeg svarer ham ikke. Jeg smiler kun, fordi 

jeg kan mærke hendes åndedræt. ”Ved du hvad der er sket på hospitalet? Hvorfor er det hele 

brændt ned?”. ”Vil du høre en hemmelighed?”, spørger jeg ham. Han nikker. ”Luk øjnene op, 

Susanne”. Politibetjentens kæbe ligger nærmest på gulvet nu. Susanne begynder at grine. Han 

kan ikke få et ord ud, han glor bare på os med store øjne. Inden han når at trykke knappen, for at 

den anden politibetjent kan komme ind, rækker jeg mine hænder ud, og et varmt heftigt ildstød, 

rammer ham lige på panden. Jeg er sikker på, han vil skrige, men han besvimer i samme sekund. 

Susanne kigger på mig. Jeg kigger på hende. ”Det her er starten på en ny verden. Og det er dig og 

mig, der styrer den”, siger hun og lukker øjnene… 
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