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“Den her vej!” ... “Hvor er du?” ... “Hvilket tog skal vi med?” ... 

Stemmer høres over det hele, og alle de ord der fylder den sætningstyngede luft, tilhører 

mennesker, der stressede eller afventende står på netop denne togstation. Når jeg står et 

så menneskeproppet sted, føler jeg, at hele verden er samlet der. Jeg glemmer alle de an-

dre mange lande der findes eller havet, der lumsk venter på at kunne trække et skib eller 

to ned i sin verden. Jeg føler, at hele verden er fulgt med mig, og hvis jeg skulle på toi-

lettet, ville verden udenfor gå i stå, ventende på at den ekstreme tid skulle starte igen. 

Ilten er krydret med spidse bemærkninger, søde og varme smil og sure råb, der kan 

komme fra den ene ende af stationen og overfalde en eller anden bagfra i den anden 

ende. Lyde smelter sammen til en stor masse af ord, der ikke giver mening, fordi de bli-

ver skilt fra deres betydning. Kun stumper kan høres, og det får mig til at tænke på, 

hvorfor mine ører vælger at høre netop de ord. Er der en grund til det? Er det min 

skæbne netop at høre DET ord? 

Jeg kigger ned på min billet: ”Perron 9 ¾ kl. 14:50 Manchester-London”. Perron 9 ¾ … 

jeg har aldrig hørt om den perron. Jeg kigger på den igen: ”Perron 9 ¾ kl. 14:50 Man-

chester-London.” Den er god nok! Jeg ruller min trolley hen ad stationens gennembe-

trådte fliser og kigger søgende på skiltene, der hænger over perronerne. Perron 6, Perron 

7, Perron 8, Perron 9, Perron 10... Så vidt jeg kan se, findes der ikke nogen perron 9 ¾. 

En mand i en gul, refleks-tilklistret vest står op af en betonmur, der er fyldt med farve-

rige klistermærker, der gør perronen endnu mere slidt at se på, end den allerede er. 

“Hej, undskyld, kan jeg spørge dig om noget?” spørger jeg. Manden er skaldet og kraf-

tigt bygget, og da jeg henvender mig til ham, drejer han langsomt hovedet i min retning 

og kigger på mig, som om jeg var en hund, der ikke må forstyrre ham. “Hmm”, mumler 

han. 

Jeg rømmer mig og folder billetten ud. “Kan du vise mig, hvor perron 9 ¾ er?” spørger 

jeg så høfligt som overhovedet muligt. 

“Laver du sjov med mig?” Mandens tynde, sprukne læber bliver mindre og mindre i takt 

med, at han puster sig op til dobbelt størrelse. 

“Nej, nej, det var ikke sådan ment, det var bare...øhmm...” 

“Forsvind, og spild IKKE mere af min tid!” Hans stemme gjalder ud over perronen, 



2 

 

som åbenbart ikke er perron 9 ¾! 

Jeg kigger ned på billetten igen: Perron 9 kl. 14:50 Manchester-London... What!? Jeg er 

helt sikker på, at der lige har stået 9 ¾! Jeg kigger fra billetten op på manden et par 

gange, og skynder mig så væk. 

Da toget kommer, tager jeg de få trin op i vognen og går igennem togets gang for at 

finde den helt rigtige kupé. Hver gang jeg passerer en af de gamle glasdøre, kigger jeg 

ind for at se, om der er ledigt. I kupéerne sidder en masse forskellige mennesker, og jeg 

kan ikke lade være med at tænke på, hvor de skal hen. Jeg ser et gammelt ægtepar, der 

sidder over for hinanden og spiller kort. De er måske på vej til deres voksne sønner, 

som bor i London, og i morgen skal de måske ind og se en musical. Jeg ser en nybagt 

familie, hvor forældrene sidder ved siden af hinanden, og kigger kærligt på en lille ny 

pige. De er måske på vej hjem fra hospitalet eller på vej hjem til de nye bedsteforældre, 

der for første gang skal se deres barnebarn. Og så passerer jeg tre vogne fyldt med sko-

leelever. Men de er ikke helt almindelige skoleelever. De har kapper på og sidder hver 

især med en kat eller ugle. De er sikkert på vej til en udklædningsfødselsdagsfest, men 

alligevel studser jeg over dem. Der er noget ved dem... Efter en masse sveddråber, ad-

skillige propfyldte kupéer og i hvert fald et kvarters søgen efter en tom og rolig kupé, 

finder jeg et lille rum, som ingen andre end mig har lagt mærke til, for enden af den sid-

ste vogn. Jeg sætter mig ind på et blåt polstret sæde tættest på vinduet. 

Toget sætter i gang og jeg finder min slidte, fyldte notesbog frem. 

Joanne R. står der på forsiden. Jeg har haft den siden 8. klasse, så klistermærker og 

tuschtegninger udgør en stor del af bogens image. 

Tjuke-tjuke-tjuke-tjuke-tjuke...Togets rytme er bankende, og for én der ikke sidder i et 

tog kan den lyde mærkværdig. Man sidder lige som i et kæmpemæssigt hjerte, der frag-

ter én rundt i verden... De store opfindelser er ofte inspireret af små mekanismer i natu-

ren. 

Igennem vinduet ser jeg gule klatter som suser forbi og forestiller kornmarker, jeg ser 

solen, som afspejler sig i de dybe, grumsede søer, som i regnvejr ville være grimme og 

klamme. 

Jeg åbner bogen. Mine ulæselige kragetæer står skævt som sårede soldater, stolte hjem-

vendt fra krig. Jeg slår op på en sjælden, blank side og lader blyanten komme i berøring 

med papiret. Den kradsende, vidunderlige lyd af idéer, som bliver skabt, er baggrunds-

musik til dagens overskrift; brainstorm.  

Jeg kigger ud ad vinduet igen. Prøver at få verden til at fortælle mig, hvad jeg skal gøre. 

Et par børn cykler forbi på en parkeringsplads. De er ikke ret gamle. Sikkert deres første 

cykeltur. Jeg kan ikke huske min første gang. Det undrer mig nogle gange, at en så vig-

tig begivenhed ikke hænger fast i ens hjerne. Der er så meget andet bras, som man ikke 

burde huske eller bekymre sig om, men som tager plads i ens hukommelse alligevel. Og 

så er der andre vigtige ting, der bare smutter ud af sindet igen. Aftaler, man glemmer, 

kreative idéer man har, og minder. Som årene går, kan man ikke længere kende dagene 
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fra hinanden. Hvis bare der var nogen, der havde opfundet noget så brugbart som: en 

mindegemmer. 

Hjælp... 

En lille stemme, der af betydning ikke er lille. Den kom ud af ingenting, som et støv-

korn, der kilder én bag øret med lange usynlige arme, som snor sit greb om luftens hals. 

Min opmærksomhed er ikke længere rettet mod omverdenen, men mod den lille 

stemme, som måske kun er indbildning. Hvad kunne det ellers være... et spøgelse? 

Hjælp... 

Stemmen er mindre end en menneskestemme, en stemme man ville forvente komme ud 

af en rød ballon. Den giver mig kuldegysninger. Men en voksen kvinde kan ikke være 

bange. Der er bare lidt koldt i den lille kupé. Jeg trækker et sjal op af min taske og læg-

ger det over mine skuldre. 

Jeg ved ikke, hvor den kommer fra, jeg ved ikke, hvem det er, jeg kan bare mærke, at 

stemmen vil mig noget... noget mere end de stemmer, som plejer at tale til mig. 

Hjælp... Det er også en utålmodig stemme. Ikke kun en sigende og vigtig stemme. 

Jeg er den eneste i kupéen. 

Min notesbog ligger på det lille bord foran mig. Jeg tager den op i hænderne, og da den 

ru, slidte overflade rører mine spinkle skrivefingre, går et sug igennem mig. Et sug af 

spænding og af ny energi. Kan stemmen komme fra bogen? Som en lille skabning der er 

fanget i en historie, i en verden den ikke tilhører. Eller omvendt: en skabning der venter 

på at komme ind i en verden, som den passer ind i. Måske er den i et venterum, et rum 

uden indhold, intet lys eller mørke, ingen plads til tanker, men alligevel alt, alt for me-

get plads til alt andet. Et venterum til alle de sjæle, som venter på at blive sat ned i en 

krop. Det ville selvfølgelig også være mærkeligt. Sjæle er vel bare et andet lidt flottere 

ord for hjerne. Intet væsen kan gemme sig blandt siderne, med mindre... at den gemmer 

sig i siderne? I en verden, som bogstaverne har skabt. Jeg retter mig op i det bløde, pol-

strede sæde og kigger ud ad vinduet, men fortryder det hurtigt, fordi de susende træer og 

skarpe sving gør mig forvirret.  

Er der nogen? Mit hjerte springer et slag over, da den lille stemme afbryder stilheden 

med sit simple spørgsmål. “Ja” svarer jeg, for jeg er her jo... ikk’? Men jeg kommer i 

tanke om, at bogen nok ikke kan høre, så jeg skriver det ned på en af de blanke sider i 

stedet. Bogstaverne bliver set, hørt og slugt. Alt dette på mindre end et halvt minut. Or-

det efterlader en tomhed. En tomhed, som er svær at definere. De før så klare ord for-

vandler sig nemlig pludselig til små viskelædere, som visker sig selv ud. 

Hjælp mig! 

Nu fik vi da indkredset, at det var en person som bad mig om hjælp. Altid noget at 

komme lidt tættere på et rigtigt svar. Men med hvad... og hvordan? Hvis der nu stod en 
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såret mand med et brækket ben foran mig, ville jeg jo vide, hvad jeg skulle gøre... men 

et usynligt væsen, ja, det ved jeg ikke engang, om det er, men altså et væsen, som nok 

befinder sig i min notesbog, er lidt sværere at håndtere. Jeg bladrer siderne igennem for 

at finde noget, der kan give mig en ledetråd til, hvem det er, der søger min hjælp. 

“Med hvad?” skriver jeg. 

Skab mig en verden! 

HVORDAN! Jeg er jo ikke ligefrem Gud. Jeg kigger på de hvide sider, som nu kun har 

skygger fra tidligere bogstaver. Ordene må være tæt på, for de spejler sig i skyggerne 

fra en anden verden. Linjerne lægger op til noget... men hvad? 

Hallo!? Siderne bliver ved med at kalde. Så derfor begynder jeg på det, som jeg kan 

mærke er det eneste rigtige. 

          1. Kapitel 

Drengen, der ikke kunne slås ihjel 

Da blyanten kommer i nærkontakt med notesbogens sider, er det som magi, der bliver 

skabt. 

Jeg kan mærke det helt ind i hjertet, da mit livs fremtid pludselig åbner sig. Det er bly-

antens valg, der afgør de næste mange år af mit liv. Det er en fantastisk og ekstraordi-

nær følelse, der slår mig, det er som at blive vækket til live af de mange muligheder. Jeg 

forestiller mig hvordan alle de uskrevne idéer ligger klar på en hylde, før jeg begynder 

at skrive. Jeg ser en reol for mig med tonsvis af bøger, alle de tænkelige historier, der på 

et eller andet tidspunkt i historiens løb skal skrives. Jeg forestiller mig, at ens underbe-

vidsthed rækker en hånd ud og tager fat på en historie, som er skabt til en selv. Jeg luk-

ker øjnene og prøver at lade min tredje arm række ud af mit sind og gribe fat om min 

skæbne. Samtidig hører jeg pludselig et uendeligt brag der overdøver mine sarte tanker. 

Skabelsesmagi! 

Braget bliver hængende for evigt, til jeg opdager, at det aldrig har været til stede. Jeg 

åbner øjnene igen med et veltilfreds smil. 

Mere! Stemmen lyder som et lille barn, som vil have mere slik i skålen eller vil have 

endnu en svingtur. Men stemmen bærer på en anden byrde. 

Toget stopper. Jeg hører en masse stemmer ude på gangen. De mange skoleelever jeg så 

før hopper af. På perronen står en hel del børn og voksne med sorte kapper og gamle 

kufferter, og jeg lægger bogen fra mig for at se nærmere på den mærkværdige forsam-

ling. 

I baggrunden ser jeg et slot. Et gråt, stort slot som tårner sig op i det ellers øde landskab. 

Det er kæmpestort, og børn og unge myldrer ud og ind ad den store egetræsdør, der åb-

ner sig ind til en stor sal. Slottet ligger tæt på en meget mørkegrøn skov, der omgiver sig 
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selv som et sort hul. Jeg blinker et par gange og ryster træt på hovedet. Da jeg kigger op 

på vinduet igen, er der igen bare grønne enge uden skove eller slotte. Men da toget kører 

videre, tiltrækker det sted mig. Det er som om det vil mig noget. Mig! 

Notesbogen sender utålmodige vibrationer, som er svære at ignorere. Jeg begynder at 

skrive. 

Hr. Og fru Dursley fra Ligustervænget nummer fire var ganske stolte af, at de var helt 

og aldeles normale. Det var de sidste mennesker, man ville mistænke for at være invol-

veret i mærkelige eller mystiske affærer; de var ganske enkelt af den type mennesker, 

som ikke tolererer nogen slinger i valsen, hvad ordentlig livsførelse angår. 

En pulsåre begynder at banke i papiret, og ved de første linjer falder jeg fuldstændigt 

ind over kærlighedens dørtærskel og forelsker mig ved første blik i de skæve bogstaver, 

der udgør den første idé, jeg har fået i lang tid. Jeg lader mig føre frem i kreativitetens 

himmel og forestiller mig en dreng med kruset, sort hår og runde briller sidde på sædet 

foran mig og kigge drømmende på mig. Jeg ser ind i hans uskyldige, grønne øjne. Han 

ser ikke bare på mig, han borer sit blik ind i min underbevidsthed. Jeg har ikke mere no-

get at skjule for ham. Vi kender hinanden, vi er hinanden.  

Det er fantastisk at skabe et andet menneskes liv, og en bankende følelse går igennem 

mit hjerte. Jeg skyder min brystkasse frem for ligesom at dele mine hjerteslag med den 

nytilkomne passager i kupéen. Vores hjerter binder bånd og den lange tråd, der forbin-

der os kan kun klippes over af én saks: dovenskabens saks. Vi deler vores følelser og 

jeg mærker hans ensomhed og længsel efter venner og eventyr. Jeg lover ham, at jeg 

nok skal sørge for, at de drømme skal blive til virkelighed. 

Jeg skitserer hurtigt en tegning af drengen i min bog og skriver hans navn ovenover: 

Harry Potter. 

Jeg ved at det skal være det navn, for da jeg var lille var min yndlingsbog Peter Kanin 

skrevet af Beatrix Potter. Det er det eneste navn, der giver mening for mig, for hun har 

givet mig grunden til at skrive.  

Han forsvinder ned i papiret. Men han er ikke væk, ikke forsvundet... tværtimod. Han er 

kommet til. I sjælenes venterum er en af sjælene nu blevet til en dreng, en dreng der 

endnu ikke har en verden at være i, en dreng, der lige som andre sjæle bare svæver rundt 

i luften. Lige som sommerfuglelarver, der en dag udvikler sig til sommerfugle. 

Den automatiske dør ind til kupéen åbnes og en vogn ruller forbi. 

“Skulle det være en lun græskartærte eller en æske chokoladefrøer?” kvækker en gam-

mel, krumbøjet dame, der kører den lille madvogn. 

“Nej, ellers tak!” siger jeg og ser op fra notesbogen. Døren lukker igen, og damen går 

videre. Udenfor begynder regnen. Det er sjovt, for mange ville mene, at regnvejr er lig 

med dårligt vejr, men faktisk er det omvendt for mig. Jeg elsker regnvejr, for det giver 
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mig denne trykkede stemning, som giver inspiration til mine tekster. Sproget bliver på 

en måde smurt med lidt ekstra olie, når regnen falder, for sammen med de små dråber 

fra himlen kommer alle de exceptionelle ord og de vilde idéer ned. 

Regnen slår mod ruden og tusindvis af dråber risler ned ad vinduet, så glasset bliver slø-

ret. Jeg prøver at se igennem vinduet, men kan ikke for regnen. Ærligt talt føles det iro-

nisk. Som om verden afspejler mit liv. Livet som forfatter er hårdere end jeg havde 

troet. Det er sværere end det så ud til. Især er det svært med en lille datter, der venter på 

mig derhjemme. Hun sætter, uden selv at vide det, krav for, hvor gode historierne skal 

være. Det er ikke hendes skyld, sådan er det bare. Jeg vil gøre hende stolt, selvom jeg 

godt ved, at det er alt for tidligt til den slags overvejelser.  

Jeg lægger notesbogen tilbage i tasken og kigger på mit ur, der strammer om mit hånd-

led. Kvart over fire. 

“STOP!” råber en lille stemme, som jeg nu ved tilhører en dreng ved navn Harry Potter, 

“jeg vil have mere!” 

Jeg sukker og trækker den lille notesbog med den store sjæl i op af tasken igen. Det er 

utroligt, hvor hurtigt jeg har vænnet mig til, at han nu bestemmer over mig... men der er 

ingen vej tilbage, det ved jeg godt. Og det er bedst sådan, for han er den fødte leder, den 

fødte hovedperson, og født til at leve af denne bog. Han er født til at indtage og over-

rumple denne verden. 


