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I et andet land
Han greb fat om drengens hage og ruskede ham. Drengen mærkede hvordan jorden hang 
fast i nakkehåret. Efter en tid løsnedes det hårde greb, og manden trak sin hånd nedad; 
først blidt, næsten som et kærtegn. Drengen mærkede vægten af den store håndflade mod 
struben, umiddelbart efter de hårde fingerspidsers tryk på siden af halsen. 

Så lo manden igen.
”Splejset: er du også. Bleg og splejset. Sikke en svækling! Jeg kunne knække halsen på 
dig så let som ingenting.”
Og trykket fra hans hånd voksede. Drengen forsøgte at slippe løs, men den anden var 
så meget større, så meget stærkere. Han kunne ikke få vejret. Det begyndte at flimre for 
øjnene, og han orkede ikke længere at kæmpe imod. I stedet forsøgte han – til trods for 
den voksende panik der nu begyndte at føles uudholdelig – at overbevise sig selv om 
at det totale mørke, den totale tomhed som snart ville overmande ham, ikke ville være 
farlig, ikke ville være skræmmende. Måske ville det ligefrem føles skønt, befriende. 
Men det sortnede aldrig for hans øjne. I stedet eksploderede hans omgivelser og hans 
hoved i en pludselig kaskade af lys. Det sidste han hørte, var en mærkelig knitrende lyd.
Aleks satte sig brat op i sengen og hev efter vejret. Det bløde tæppe var snoet om benene, 
og hans ene fod sov. En bevægelse i øjenkrogen fangede hans opmærksomhed. Han 
drejede hovedet. Ved et af vinduerne i den anden side af sovesalen stod en af de andre 
flygtninge, en lille, spinkel midaldrende kvinde. 
”Undskyld! Jeg mistede grebet,” mumlede hun forlegent og pegede på rullegardinet 
oven over vinduet. ”Det rullede så hurtigt op.”
Han trak tæppet op og nikkede tavst. Så lagde han sig tilbage og lukkede øjnene. Pulsen 
dunkede stadig i tindingerne, og det gjorde ondt da han prøvede at synke. Det føltes som 
om mandens hånd stadig greb om hans hals. Han var tvunget til igen at åbne øjnene, til 
igen at se. 

(Uddrag fra Håkon Lindquist: ’I et andet land’. I Cecilie Bogh, Niels Hartmann &
 Joy Lieberkind (2010): Pegasus. Læsebog 6. Gyldendal) 

Afsluttende 
alderssvarende tekst – 6. klasse 

Antal ord pr. minut:

Fejl:

O
pv

ar
m

ni
ng

Navn:

Dato:

19

40

72

101

126

160

190

207

231

264

KOPIARK 24


