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Har du læst første bog i serien om 
Sally, Glenn og vilde Maxi?

Bog 1: HUNDEHYPNOSEN

Glæd dig til de næste bøger i serien.
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Et helt nyt Gustenborg?

”November?” sagde Maximillian med en blanding 
af undren og fortørnelse til Glenn, da de var på vej 
hen til klasseværelserne efter morgenmaden. Der 
havde igen været en hel nat uden strøm, så Glenn 
var i halvdårligt humør. Han hadede at falde i søvn, 
når det var mørkt. 
 ”Ja, Maxi. November,” sagde Glenn. ”Det er snart 
den første november. Nu begynder den rigtig mør-
ke periode her på Gustenborg. Hvis det er ligesom 
sidste vinter, så vil der mangle lys på skolen næsten 
hver aften og nat indtil marts. Det har Sally selv for-
talt mig.”
 ”I Brasilien,” sagde Maximillian, ”begynder som-
meren i november. Man drikker saft af kokosnød-
derne og danser samba på strandene. Alene den 
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glade stemning gør dagene og aftenerne varmere og 
lysere.” 
 Glenn trak på skuldrene og gabte. Udenfor var 
lyset bleggråt. SÅ kedeligt. Heldigvis kunne man se 
træerne, havet, klipperne og den lange allé … Det 
var rart. Det var faktisk nu, man skulle sove. Det var 
meget tryggere at sove, når det var lyst. 
 Maximillian standsede og satte sin mappe fra 
sig på gulvet. ”Men nogen må da kigge på det med 
strømmen og lyset. Alle bliver så sure og trætte af 
det mørke. Frøken Mona ikke mindst. Fordi hun 
skal vaske op om morgenen i stedet for efter maden. 
Og det er af stor betydning, at frøken Mona behol-
der sit gode humør. Ellers smager hendes mad vir-
kelig dårligt. Har du bemærket det? Det er, som om 
der er for lidt peber i. Danskerne kan ikke finde ud 
af det der med peber …”
 ”Ja, det har du ret i,” sagde Glenn. ”Jeg tror, det er 
major Fillipsen, man skal snakke med. Han er den, 
der …”
 ”Ha, major Fimmesen er ikke elektriker, vel? Det 
ville være det samme som at sætte frøken Mona til 
det,” lød svaret. 
 Glenn havde opgivet at få Maximillian til at sige 
Fillipsen. Han kaldte ham altid Fimmesen.
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 ”Jeg synes, det er blevet værre med alt det, han 
skal bestemme, efter at Voldbjerg blev syg,” sagde 
Glenn. Han stod nu foran sin klasse. De skulle have 
geografi.
 ”Ja, det er nærmest et statskup, ikke? Bare fordi 
Voldbjerg led af hundesygen i en periode. Så slog 
han til, ham Fimmesen.”
 ”Ja, men godt, at hospitalet fik Voldbjerg sådan 
nogenlunde til sidst,” sagde Glenn. ”Nu bjæffer han i 
det mindste ikke mere. Og han tigger heller ikke ved 
bordene. Det var lidt anstrengende.”
 ”Jeg synes nu, det var meget festligt,” sagde 
Maximillian. ”Og I fik jo den søde hund, Betty.”
 Ja, og ikke mindst to gode venner, tænkte Glenn 
og nikkede tilfreds. Han følte, han var blevet me-
get gladere, siden Maximillian kom til Gustenborg. 
Han var ret ligeglad med den mærkelige historie 
om, at Maxi og hans chauffør Grigori var kommet 
fra Rusland for hundrede år siden. Og ret ligeglad 
med, at de sammen med Maximillians mor havde 
besøgt konger og præsidenter og havde rejst over 
hele verden. For Glenns skyld kunne Maximillian 
være lige så gammel, han ville. Han og Sally var ble-
vet enige om, at det vigtigste var, at de havde fået en 
sjov og spændende ven. Og Betty befandt sig godt 



hos Grigori, når Sally havde for travlt, eller der var 
alarm på elevgangene, og lærerne kom på besøg. 
Hvilket de gjorde oftere og oftere.
 Maximillian langede sin højre hånd ud for at 
klappe Glenn på skulderen. Glenn plejede at løfte 
sin hånd for at give Maximillian en highfive. På den 
måde ramte de aldrig rigtig hinandens hænder. Men 
det var ligesom blevet deres private hilsen.
 ”Jeg skal nok også få fikset det lys, Glenn. Det 
lover jeg,” sagde Maximillian, før han samlede sin 
mappe op og dansede sambatrin ned ad gangen.
 Okay, tak, eller … tænkte Glenn med en blan-
ding af glæde og uro. For når Maximillian sagde, at 
han skulle ordne noget, kunne det betyde ballade. 
Og det kom det også til …
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De sorte vinduer

Den aften gik lyset på Gustenborg allerede klokken 20. 
 Stod man på afstand af skolen og kiggede på vin-
duerne, kunne man se mange små lommelygter lyse 
fra alle børnenes værelser i midterfløjen. De havde 
lært at indrette sig. I køkkenvinduet kunne man også 
se frøken Monas raserirøde kinder i skæret fra ilden 
i den lille, åbne pejs, som hun altid havde tændt op 
i  om vinteren. Og så kunne man se stearinlys og 
petroleumslamper i samtlige vinduer i lærerfløjen. 
Eller næsten samtlige … 
 Én lejlighed lå altid i mørke. Ikke én tændstik 
blev strøget derinde. Ikke en lighter eller bare et lille 
bitte stearinlys. Det eneste lys, man nogensinde så i 
de vinduer, kom fra månen, når den spejlede sig i de 
blanke ruder.
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 I lang tid havde Sally troet, 
at det var en tom lærer-

lejlighed. At det afslørede, 
at skolen ikke havde nemt 
ved at få lærere, fordi den 
lå så langt væk fra alting. 

Men den anden aften 
havde hun pludselig set en 
skygge bevæge sig derinde. 

Hun overvejede, om det 
kunne være en af lærerne, 
men hun kunne ikke gen-

kende nogen af dem i mørket.
 ”Der er altså en lærer eller nogen derinde,” sagde 
hun til Maximillian og Glenn, da de en aften sad 
på knæ i hendes seng og kiggede over på lærer- 
fløjen igennem vinduet på hendes værelse. Betty lå 
og snorkede på ryggen på et tæppe ved siden af dem 
på sengen. Maximillians to store lommelygter og en 
nordafrikansk messinglampe med hulmønstre og 
farvede sten holdt værelset i et nogenlunde hygge-
ligt lys sammen med en batteridreven lyskæde, som 
Sally endelig havde fået sendt af sine forældre.
 ”Tror du? Det er altså mærkeligt. Det må i hvert 
fald være en, der ikke er mørkeræd,” sagde Glenn og 
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gøs ved tanken om, at en af lærerne måske sad alene 
i en stol inde i sin mørke stue. Han rykkede lidt tæt-
tere på Sally og Betty.
 ”Nej, vent!” sagde Maximillian, som havde virke-
lig gode øjne. ”Det kan ikke være en af lærerne. Er 
der en af dem, der har langt, filtret hår? Nej, vel?”
 ”Måske frøken Mona, når hun ikke har sat det 
op i en knold,” sagde Sally. ”Men hun bor jo ikke 
på skolen. Hun cykler altid hjem efter aftensmaden. 
Heldige Mona. Og hun hader mørket. Hun brokker 
sig ALTID over det.”
 De to andre lænede sig ind over den brede vindues- 
karm og kneb øjnene sammen for at se nærmere på 
skyggen.
 ”Det ligner en indisk guru, som jeg har besøgt 
engang, Maharusjkisnusk eller noget i den stil,” 
sagde Maximillian begejstret. ”Har han ikke også en 
blomstret kjortel på? Prøv at se!”
 ”Nej, det er en lang frakke. Jeg synes faktisk, det 
ligner et uhyre,” sagde Glenn og kiggede bekymret 
på Sally og Maximillian.
 ”Rolig nu, Glenn. Jeg tror, at alle skygger ser 
mærkelige ud i mørke,” sagde Sally og prøvede at 
skjule, at hun også følte sig ubehagelig til mode.
 ”Vent! Der er en skygge mere!” sagde Maximillian 
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højt. ”De bevæger sig rundt. Og rundt. Holder hæn-
derne oppe.”
 De koncentrerede sig alle tre for at få bedre fat 
i de mystiske omrids. Men pludselig var der ikke 
mere at se. Ikke andet end månens hvide lys, der 
spejlede sig i glasset. 
I flere aftener i træk overvågede de lejligheden. Og 
det slog aldrig fejl. Hver gang lyset gik, kom skyg-
gerne tilbage. Altid i den samme mørke lejlighed. 
Rundt og rundt dansede de. De dansede stadig, når 
Sally, Glenn og Maximillian gik i seng.

”Der er kun én ting at gøre,” sagde Maximillian den 
femte aften. Han trådte ned på gulvet fra Sallys seng 
og børstede hundehår af sine knæ. ”Vi må have klar-
hed over, hvem der bor inde i den mørke lejlighed. 
Tænk nu, hvis det rent faktisk har noget at gøre med 
skolens evigt svigtende lys? Jeg synes, vi skal ned-
sætte en ny komité. Til forbedring af Gustenborgs 
livs- og madkvalitet OG til undersøgelse af den 
mørke lejlighed.”
 ”Øhm … betyder det, at vi skal derind?” spurgte 
Glenn og spærrede øjnene op.
 ”Ja,” svarede Maximillian. ”Og det er selvfølgelig 
forbudt. Men vi SKAL derind. I første omgang mens 



det er lyst, og mens der ikke er nogen. Vi skal se, om 
der er møbler, billeder eller andet, som vi kan bruge 
til at identificere skyggerne med.” 


