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1. kapitel 

Jeg sad som sædvanligt og zappede frem og tilbage på Netflix.  

Som altid mumlede jeg for mig selv “nej, har allerede set den” eller “for kedeligt”. 

Men jeg havde virkelig lyst til bare at chille nu så jeg satte mig til at se “Dora the explorer”  

Jeg skimmede filmbeskrivelsen og læste at der skulle bruges et joystick men nåede ikke at læse 

mere inden filmen gik i gang  og en høj dyster stemme sagde “velkommen til…” 

Min hjerne opfattede ikke mere inden jeg tabte den skål med popcorn jeg havde hentet tidligere.  

Jeg pausede filmen og hentede støvsugeren, men opgav halvvejs da den var rigtig tung, og mit 

humør ikke var det bedste.  

Jeg slæbte støndene mig selv ind i stuen igen og gik hen mod TV-bordet og tog joystikcet ud 

og koblede den til fjernsynet. 

Jeg mærkede et stød gennem min krop og var straks et andet sted.  

Jeg havde en masse spørgsmål som jeg ikke kunne finde svar på lige her og nu som  

f. eks. hvor er jeg, hvad lavede jeg her og hvordan jeg var havnet her? 

Det var alt sammen en gåde og jeg havde kun to valg  

1.at blive og vente på at der skete noget spændene  2. gå videre og se hvor jeg havnede.  

Der var sikkert flere men jeg tænkte ikke helt klart lige nu og kunne ikke komme på mere.  

Jeg valgte som en hver anden eventyrlysten person at gå videre og se hvor jeg ville komme 

hen.  

Jeg kiggede lidt rundt og besluttede mig for at gå mod... Et sted jeg ikke kendte. 

 

2. kapitel 

Jeg gik i noget der føltes som 30 sekunder inden jeg hørte en piges gråd.  

Det var en pige der var yngre end mig.  



   

 

   

 

Omtrent samme alder som min lillesøster på 8.  

Jeg fulgte gråden og det tog cirka 2 minutter før jeg så en lille pige med ansigtet mod hendes 

bøjede knæ.  

Jeg overvejede at gå hen imod hende og spørge hende hvad der var galt men noget andet holdt 

mig tilbage, men gik til sidst med målbevidste skridt i hendes retning.  

Da jeg nåede over til hende tøvede jeg endnu engang, men jeg var fast besluttet på at jeg skulle 

spørge hende hvad der var galt.  

jeg prikkede hende så på skulderen og fik et forfærdeligt chok da jeg så et bekendt ansigt.  

Det var et ansigt jeg ikke havde se i mange og men genkendte det alligevel med det samme.  

Det var Doras ansigt, helt græde færdigt og lammet af smerte. 

Da jeg havde set så forskrækkende et ansigt troede jeg ikke at noget kunne skræmme mig mere, 

men der tog jeg fejl  for i samme øjeblik fik jeg endnu et chok. 

Jeg kiggede straks rundt og så en mand med et kæmpe kamera og på et split sekund gik jeg fra 

at være forskrækket til forvirret.  

Han kiggede irriteret mod mig og jeg blev mere og mere forvirret, til sidst sagde han “ej det 

var næsten lige i skabet ind til hende møgungen ødelagde det hele”. 

“hvad mener du?” spurgte jeg 

“tjae...” råbte han næsten “vi var bare næsten færdige med vores længste klip hvor det var 

meningen at Dora skulle være ked af det” 

“så det var altså mig der ødelagde det hele?” 

“JA!!!” 

“Ej jeg beklager virkelig” 

“Ja det gør du så sandelig” råbte manden inden en stemme afbrød ham.  

Stemmen sagde “slap lige lidt af Jasson, hun vidste det jo ikke” 

Jeg kiggede efter stemmen og så overraskende nok Dora. 

“men jeg må bare spørge” fortsatte hun “hvordan har du fundet herhen?” 

Jeg fortalt om filmen, stødet og resten, da hun måbende sagde  “hun er den udvalgte” 

 

3. kapitel 

“hvabehar!?” råbte jeg op i Doras hoved. 



   

 

   

 

“Du er den udvalgte” sagde Dora roligt. Hun holdt en kunstpause og fortsatte, “hvert eneste år 

tester vi børn med dette klip, alle de børn der indtil videre har været her er begyndt at græde i 

samme øjeblik at Jasson begyndte at råbe” 

“2 spørgsmål” sagde jeg efter lige at have gæret nyheden “1 hvad er det den udvalgte helt 

præcis skal, og 2 hvorfor skal der være en udvalgt?” 

Dora svarede “1 svar, den udvalgte skal tage over for mig da jeg snart er voksen og ikke kan 

klarer jobbet længere. 

“så jeg skal være den nye Dora?” 

“Ja, på en måde” 

“ej det kan jeg ikke” sagde jeg tøvende. 

Men det tog ikke mere end 10 sekunder før jeg var overbevist, og det var første gang i 5 år at 

jeg havde følt mig vigtig.  Fordi det var der far og mor blev skilt og det alt sammen havde 

handlet om dem og deres følelser, og da de begge var blevet gift og havde fået børn kort tid 

efter, var jeg der ligesom bare. 

“hvor skal vi hen nu?” 

“over til min private jet!” 

“mener du det?!” 

 “ja hvad tror du selv!” 

“jamen, hvor ligger den så” 

Jeg så Dora rode lidt i lommen og hun fandt en sort metal dims frem.  

Hun kastede den på jorden og hendes jet sprang ud som tusind ton luft i en luftmadras.  

Vi gik ind i jetten og jeg kunne ikke tro hvad jeg så. Det var alt sammen så uvirkeligt og jeg 

prøvede at nive mig selv bare for at være sikker på at jeg ikke sov.  

Ti minutter efter var vi et andet sted. Det var en stor gårdhave fyldt med æble, pære, og banan 

træer. 

 

4. kapitel 

Vi gik ind i en gigantisk villa fyldt med alle de ting man kunne tænke sig, og der var mindst 

tyve kæmpe værelser. 

“Skal jeg vise dig rundt?” afbrød Dora mine tanker.  

“jo hvis du har styr på stedet er det fint.” 

Dora grinede og begyndte at fortælle hvor de forskellige ting hendes tre badeværelser, to 

toiletter, seks soveværelser, tre  stuer, to køkkener og hendes store have.  



   

 

   

 

Hun viste mig hendes værelse og mit eget. Lige efter satte vi os ind i den mindste af de tre stuer 

drak en lemonade og snakkede lidt sammen.  

Så sagde Dora “jeg smutter lige en tur på toilettet men du kan bare blive her. 

 

5. kapitel 

Jeg ville så gerne tjekke Doras værelse ud så jeg rejste mig op og gik oven på. 

Men idet jeg gik derind så jeg Dora, hun linede ikke sig selv. SLET IKKE. 

Hun havde en knald rød læbestift på og en kjole der var ligeså rød som blod. Hun så mig ikke 

men det syndes jeg at hun skulle så jeg sagde “hvorfor ser du så fjollet ud?”  

Og tilbage svarede hun “hvad pokker laver du her din uansvarlige møgunge!” 

Der var intet der gav mening.  

Dora med hendes lyse tøj og sukkersøde opførsel. 

Det gav ingen mening og det sidste jeg så var en køle med alverdens kraft lige med mit hoved. 

Jeg var bevidstløs i nogle timer men da kom til bevidstheden igen sad jeg i jetten med en klud 

over munden. jeg råbte og skreg men da det ikke nyttede noget stoppede jeg og hørte Dora 

hviske “åårg møgungen er vågnet” 

Og hun kom stille over mod mig med stiletterne der afgav en irriterende lyd hver gang hun gik 

et skridt. Hun flår kluden af min mund men jeg kunne intet gøre eftersom at de også havde 

tapet mig fast til stolen.  

Dora begyndte at plapre løs på spansk jeg forstod ikke en pind fordi jeg aldrig har fuldt med i 

spansktimerne.  

Men der var faktisk én ting jeg forstod og det var "ella me ha visto a través” som betød “hun 

har gennemskuet mig” 

Jeg blev forvirret og spurgte “hvordan” 

Hun kiggede undrende på mig og spurgte “kan du spansk” 

Og jeg rystede på hovedet som et “på en måde” 

Hun kiggede på mig og råbte “TYPISK” 

 

 


