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For seks måneder siden var jeg i zoo med min søster Lia. 

Så ramte lynet. Vi faldt ned i slangeburet og blev bidt af 

giftslanger fra hele verden. 

 Jeg lå i koma i seks måneder. Da jeg vågnede, begyndte 

der at vokse slanger på mit hoved. Levende giftige 

slanger. Deres gift har spredt sig til hele min krop, og selv 

mit blod og mit spyt er giftigt. Slangerne vokser stadig. 

De bliver længere og stærkere.

 Doktor Raken og hans assistent Katarina prøver at 

hjælpe mig med at finde en kur. Og med at få kontrol over 

slangerne. For hvis jeg ikke får det, er jeg farlig for alle 

omkring mig.

 Doktor Raken prøver også at hjælpe Lia. Hun er stadig 

meget syg, men måske kan der laves en kur ved hjælp af 

giften fra mine slanger.
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KONTROL

Hunden gør. Savl drypper fra dens skarpe tænder. Mit 

hjerte hamrer i brystet på mig. Slangerne på mit hoved 

har rejst sig. De står i s-position, parat til at angribe. De 

er vrede, og når de bliver vrede, bliver de længere. De 

hugger ud mod hunden.

 ”Få styr på dine tanker. Så får du også styr på dine 

slanger,” siger doktor Raken. Han sidder i kørestolen på 

den anden side af glasvæggen i det kontor, som hunden og 

jeg er låst inde i.

 ”Jeg kan ikke,” siger jeg.

 ”Jo, du kan. Slap af,” siger han. ”Så vil slangerne også 

slappe af.”

 ”Hvordan?” spørger jeg. Jeg ser kun hunden. Den er 

lænket, men den trækker så hårdt i kæden, at den knager, 

og jeg frygter, at den vil kunne gå i stykker hvert sekund.

 ”Hvorfor skal det lige være en hund?” spørger jeg.
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 ”Fordi du skal lære at styre dine følelser under pres,” 

siger han. ”Og du sagde jo selv, du var bange for hunde. 

Prøv at lukke øjnene.”

 Jeg adlyder, lukker øjnene og lytter til doktor Rakens 

dybe stemme:

 ”Slap af. Træk vejret. Find roen inde i dig selv.”

 Det hjælper. Jeg kan mærke, at mit hjerte finder sit 

normale tempo igen, og slangerne lægger sig ned en for 

en.

 ”Sådan,” siger doktor Raken. ”Du har styr på det.”

 Jeg smiler. Kontrol. Det er løsningen. Hvis ikke jeg 

lærer at styre det her, vil jeg være en omvandrende trussel 

for andre mennesker. Jeg har 29 forskellige gifttyper i min 

krop.

 ”Godt,” siger doktor Raken. ”Se nu, om du kan få 

slangerne til at rejse sig en for en.”

 ”Rejse sig?” siger jeg. ”Jeg troede, at vi trænede at få 

dem til at lægge sig?”

 ”Det gør vi også, men du har først rigtig kontrol, når du 

kan styre begge dele.”

 ”Okay,” siger jeg.

 Jeg fokuserer på mit hår. Forsøger at skabe kontakt til 

de enkelte slanger. Jeg vælger en og prøver at få den til at 

rejse sig.



 ”Sådan ja,” siger doktor Raken tilfreds. ”Hold de andre 

nede. Bare få den til at …”

 Med et bliver mine tanker afbrudt af en høj alarm, og 

alle slangerne rejser sig hvæsende på en gang.
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EN TYV

”Fandens,” siger doktor Raken. ”Du var så tæt på.” Han 

vender sig om mod Katarina. ”Få den alarm slukket!” 

råber han.

 ”Undskyld,” siger jeg.

 ”Det er ikke din fejl.” Han tvinger et smil frem.

 Hunden gør endnu mere voldsomt.

 ”Doktor, det er alarmen på dit kontor,” siger Katarina.

 Med et bliver doktor Raken bleg.

 ”Bliv her,” siger han. ”Øv dig på at få slangerne til at 

falde til ro.” Ordene har knap nok forladt hans læber, før 

han vender sin kørestol og kører hen mod sit kontor.

 ”Jeg hjælper ham,” siger Katarina og følger efter.

 Imens bliver jeg stående i rummet med hunden, der 

halser om kap med alarmen, og slangerne, der hugger 

arrigt ud i luften. 

 Jeg prøver at tage et par dybe indåndinger, men jeg 



slapper ikke af. Det eneste, jeg kan tænke på, er, hvad det 

er, der kan få doktor Raken til at se så bange ud.

 Så hører jeg trin.

 Jeg vender mig om. Jeg forventer at se Katarina komme 

tilbage, men i stedet ser jeg en mand komme løbende. 

Hans hår er lyst og tjavset, og hans tøj er dækket af 

mudder. Han ligner en, der ikke har været i bad i flere 

dage. I favnen har han nogle mapper.

 Tyven!

 ”Stands!” råber jeg.



Han vender sig om og får øje på mig. Hans øjne bliver 

store, da han ser slangerne.

 Nu ser hunden ham også. Den gør endnu vildere end 

før.

 Manden løber videre med papirerne tæt ind til kroppen. 

Og så forvandler han sig. Hans krop og tøj får samme grå 

farve som væggene. Væggens overflade brydes af en svag 

krusning, og manden og journalerne forsvinder.


