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Fiktion og fakta i skøn forening

Lyst til faglitteratur

Der er mange datoer, som har sat sig fast i vores kollektive bevidsthed. Den 20. juli 1969 landede vi på Månen. Den
26. juni 1992 vandt vi EM i fodbold, og for mange er den 25. maj 1977 mejslet ind i hukommelsen: Her fik den første
Star Wars-film, A New Hope, verdenspremiere. De fleste Star Wars-fans dyrker filmene som ren underholdning. Men
det kan også bruges til meget andet. Det handler denne bog om.
Med projektet ”Lyst til faglitteratur” undersøger Randers Bibliotek forskellige måder hvorpå faglitteratur kan styrke
børns og unges læselyst. Både faglitteraturen i sig selv, og men også når den bringes i samspil med skønlitteratur.
I skolerne arbejder man med faglig læsning, der handler om brug af læsning til at ”åbne” og anvende tekster i fagene.
Dette projekt er noget andet. Det sigter på lyst og vil afprøve antagelsen: At faglitteratur (også) kan vække læselyst.
Star Wars og spændingsfeltet mellem fiktion og fakta
Vi mener dermed, at kombinationen af fiktion og fakta har et stort potentiale. Kan vi, blandt andet med afsæt i Star
Wars, få flere børn og unge til at læse faglitteratur? Og kan læsningen af faglitteratur give fiktionsværker en ekstra
dimension?
Den grundlæggende ide er nemlig, at vi tror på, at dette projekt ikke alene kan give et bedre fokus på faglitteratur,
men at faglitteraturen netop også kan være med til at gøre den skønlitterære oplevelse, fiktionen, mere nuanceret.
Målet med projektet er blandt andet at udvikle en undervisningsprototype, der sætter forholdet mellem fiktion og fakta i spil sammen. Eleverne fra 8.D fra Tirsdalens Skole er den tredje klasse, der afprøver dette undervisningskoncept,
og det er tydeligt, at eleverne bliver optaget af forskellige faglige temaer i arbejdet med Star Wars. Vi har mødt elever,
der er blevet optaget af krigsførelse, dyreliv, psykologiske dynamikker, fartøjer og køretøjer, merchandise, religion
med mere. Men det er også tydeligt, at Star Wars-universet er et fint udgangspunkt, når eleverne selv skriver fantasifulde tekster indenfor de fantastiske genrer.
Denne bogudgivelse indeholder ”galaktiske tekster”, som de 24 dygtige elever fra 8.D har skrevet efter at have
arbejdet med Star Wars-universet. Klassen har været delt i to: den ene halvdel har skrevet fagtekster, og den anden
halvdel har skrevet skønlitterære tekster. Grunden til, at eleverne har været opdelt skyldes, at vi vil undersøge, hvad
det betyder for den enkelte elevs læselyst, at pågældende har arbejdet med faglitteratur eller skønlitteratur.
I kan godt glæde jer til at læse elevernes tekster. Først præsenteres fagteksterne og derefter de skønlitterære. Vi
håber, at I vil nyde rejsen. Vi er meget stolte af de dygtige elever fra 8.D.
God læselyst og May the Force be with you!
Bettina Boddum, Jacob Krogsøe og Signe Winther Brinkmann
Projektgruppe, ”Lyst til faglitteratur”

1. del
Fagtekster

Star wars og verdenskrigene

Mange af genstandene i Star Wars-universet er inspireret af genstande fra de to verdenskrige. I
denne artikel læse du om nogle af disse genstande.
Af Noah Frydendahl Andersen 8.D
Stormtrooper/ Sturmtruppen
Stormtropperne har fået deres navn direkte fra de tyske
“Sturmtruppen”. De tyske Sturmtruppen skulle “slå huller” i modstandernes skyttegrave og skabe frygt og panik i modstanderen, sådan at de normale tyske soldater
kunne komme frem i kampen. Stormtroopers har ikke
dragter, der ligner de tyske Sturmtruppen. Men ligesom
de originale tyske Sturmtroppen er det Stormtroopernes
opgave at ignorere egne dødstal og ikke blive distraheret af følelser.

Uniformer
Darth Vaders hjelm er designet ligesom det tyske
militærs hjelme fra 2. Verdenskrig. Den var tyk, sort og
havde en stor bagkappe.
De imperiske officersuniformer er også stærkt inspireret
af det tyske militærs uniformer. For eksempel er bælterne meget ens. De imperiske officerer har et mærke på
brystet i stedet for om armen.

Darth Vaders hjelm

Imperiets officersuniformer

Tysk hjelm fra 2. Verdenskrig

Tyske uniformer fra 2. Verdenskrig

Parader
I den sidste scene af ”A New Hope” fra 1977, giver
Prinsesse Leia medaljer til Luke Skywalker og Han Solo
mens soldater står rundt om. Scenen ligner meget de
kæmpe naziparader i Nürnberg, der vises i Leni Riefenstahls propagandafilm fra 1935 “Triumph of the Will”. I
”The Force Awakens” fra 2015 står en stor del af The
First Order-soldaterne i en scene, og her giver general
Hux en Hitler-lignende tale. Stormtropperne giver også
en venstrehåndet honnør. De flag, der ses bag general
Hux, ligner også meget det tyske swastika, med et rødt
flag og et sort symbol i midten.

Palpatine og Hitler
Der er også ligheder mellem Palpatine og Hitler. Palpatine bliver valgt til senatet (det der svarer til Folketinget) – og så tager han magten, og bliver kansler (leder
af senatet). Til slut bliver han kejser (næsten ligesom
diktator). Hitler blev valgt til kansler (statsminister). Da
præsidenten i Tyskland døde, blev Hitler valgt som ny
præsident. Hitler havde nu magten over folketing og
den tyske stat, og fungerede reelt som diktator.

Star wars - Arter:
Chewbacca, Jar Jar Binks, Jabba the Hutt og Admiral Ackbar

I Star Wars-universet er der mange forskellige dyrearter, som faktisk ofte minder om nogle af de
dyrearter, som findes her på Jorden. Jeg har taget fat i fem forskellige arter fra Star Wars-universet: Chewbacca, Jar Jar Binks, Wicket W. Warrick, Jabba The Hut og Admiral Ackbar.
Af Michelle Gjesing 8.D Tirsdalens Skole
Chewbacca
Chewbacca er en wookiee og en central karakter i Star
Wars. Chewbacca er mekaniker og pilot, og han er 2,28
meter høj. Chewbacca er med i filmene:
Star Wars Episode IV: Et nyt håb (1977)
The Star Wars Holiday Special (1978)
Star Wars Episode V: Imperiet slår igen (1980)
Star Wars Episode VI: Jediridderen vender tilbage (1983)
Star Wars Episode III: Sith-fyrsternes hævn (2005)
Star Wars: The Force Awakens (2015)
Star Wars: The Last Jedi (2017)
Solo: A Star Wars Story (2018)
Star Wars Episode IX (2019)

Han kommer fra planeten Kashyyyk, som er en frodig
skovplanet, hvor alle Wookiees hører til. Wookiees er
kendt for deres gode fysiske styrke og evne til at bygge
og konstruere.
Han Solo frelste Chewbacca fra slaveri og gjorde ham
til assistent på rumskibet Tusindårsfalken.
Hvis man skal sammenligne Chewbacca med Jordens
dyrearter, har han en løves og en hunds pels, snude og
tænder og en abes lange arme, ben og pels.

Chewbacca

Løve

Hund

Jar Jar Binks
Jar Jar Binks er en amfibisk Gungan. Han er 1,96 meter
høj og er med i filmene:
Star Wars Episode I: Den usynlige fjende (1999)
Star Wars Episode II: Klonernes angreb (2002)
Star Wars Episode III: Sith-fyrsternes hævn (2005)
Robot Chicken: Star Wars Episode II
Star Wars: The Clone Wars (2008-2014)
Robot Chicken: Star Wars Episode III (2010)
Lego Star Wars: The Padawan Menace (2011)

Han kommer fra planeten Naboo, som er beboet af
mennesker og Gungans, en amfibisk race som bor i undervandsbyer. Jar Jar Binks stammer fra undervandsbyen Otoh Gunga på Naboo.
Hvis man skal sammenligne Jar Jar Binks med Jordens
dyrearter, så har han øjne og skind/hud, der minder om
en frø og et reptil.

Jar Jar Binks

Frø

Reptil

Jabba the Hutt
Jabba the Hutt er en Hutt, og han er 3,9 meter høj. Han
er med i filmene:
Star Wars Episode IV: Et nyt håb (1977)
Star Wars Episode VI: Jediridderen vender tilbage
(1983)
Star Wars Episode I: Den usynlige fjende (1999)
Star Wars: The Clone Wars (2008)
Jabba the Hutt kommer fra planeten Tatooine, som er
en ørkenplanet, da den har to tvillingesole, som varmer
planetens overflade op og gør den til en varm planet.
Den er hjemplanet for de lokale racer Jawas og Tuskens, samt stor variation af nyankomne, som Jabba
the Hutt.
Hvis man skal sammenligne ham med Jordens dyrearter, har Jabba the Hutt en frøs øjne og skind/hud og en
snegls slimede krop,
Wicket W. Warrick
Wicket W. Warrick er en Ewok, som er 80 centimeter
høj. Han er med i filmene:
Star Wars Episode VI: Jediridderen vender tilbage
(1983)
Han kommer fra planeten Endor, som er hjemplanet for
Ewoks.
Hvis man skal sammenligne ham med Jordens dyrearter, har Wicket W. Warrick en hunds pels, øjne, ører og
snude og en bævers tænder og krop.
Admiral Ackbar
Admiral Ackbar er en Mon Calamari, som er 1,8 meter
høj. Han er med i filmene:
Star Wars Episode VI: Jediridderen vender tilbage
(1983)
Star Wars: The Force Awakens (2015)
Star Wars: The Last Jedi (2017)
Admiral Ackbar kommer fra planeten Mon Cala, som er
en strategisk vigtig oceanplanet beboet af Mon Calamaris og Quarrens.
Hvis man skal sammenligne ham med Jordens dyrearter, har Admiral Ackbar har en fisks øjne og blækspruttes skind/hud og næb/mund.

Star wars - Arter:
Chewbacca og Porg

I Star Wars-universet er der mange forskellige
slags arter, og de er allesammen forskellige. I
denne her tekst kan du læse om to af dem.
Af Victoria, 8 årgang, Tirsdalens Skole
Chewbacca
Chewbacca er en person i det fiktive Star Wars-univers.
Chewbacca er en såkaldt wookiee, der blev købt fri fra
slaveri af Han Solo og arbejder derefter som assistent
på Solos rumskib Tusindårsfalken. Chewbacca er med

i filmene Revenge of the Sith, A New Hope, The Empire
Strikes Back, Return of the Jedi,The Force Awakens
The Last Jedi og Solo.
Chewbacca (eller “Chewie”, som han bliver kaldt af
sine venner) er en legendarisk wookiee fra Kashyyyk
og andenpilot på Han Solos skib, Tusindårsfalken. Han
var søn af Attichitcuk, gift med Mallatobuck, og far til
Lumpawaroo. Chewbacca er opkaldt efter en gammel
wookiee-helt, den store Bacca, den første høvding på
Kashyyyk, og skaberen af det sværd, der symboliserede
ledelse af wookieerne. Chewbacca kæmpede under
Slaget om Kashyyyk under Klon Krigene og under den
Galaktiske Borgerkrig.
Chewbacca er klog, stærk og meget loyal. Han er også
en dygtig mekaniker. Ligesom mange andre wookiees
kan Chewbacca forstå flere sprog, men er ikke i stand
til at tale dem. Han taler i stedet shyriiwook, wookiee
sprog, der hovedsagelig består af brøl og knurren.
Porg
Porgs er en slags fugl. De er tætbyggede af natur, med
to små vinger, flade ansigter uden næb, og to svømmefødder. Hanner er lidt større end hunner, og hannerne
har også orange fjer omkring øjnene. Porgs er dækket
af tætte fjer, med hvide farver på kroppen og ansigtet,
og grå til brune farver på vingerne og ryggen.
De er meget lettere end de ser ud til, takket være et tykt
lag vandtætte fjer med et blødt, varmende underlag. De
kan flyve korte distancer - men ikke så langt væk, at de
kan flyve fra øen. De kan også løbe ret hurtigt på jorden
og er gode til at komme igennem små ting. Fuglene
har stereoskopisk syn, farvet med brune iriser og sorte
pupiller.

Star wars - Merchandise

Jeg sidder her med en ROCKET FIRING BOBA
FETT i hånden, som koster $22.500. Vi undrer os over, hvordan sådan et lille stykke
legetøj kan koste så mange penge. Det har
vi spurgt lokale Benny Ray om. Benny Ray er
Star Wars-ekspert og manden bag den storstilede Sci-Fi-Con, der løber af stablen hvert
år i april.
Lavet af August, Sebastian og Casper
Sådan begyndte det for Benny Ray
Det hele startede i 1983, da Benny Ray var inde og
se Return Of The Jedi. Han blev meget fascineret af
det galaktiske univers og har siden da samlet på Star
Wars-merchandise. Han har faktisk alle eksemplarer af
det sjældne Star Wars-legetøj fra 1977-1985. Han har
stort set alle de små figurer, men han mangler nogle af
de forskellige flyvere.
Han yndlingsfigur er lige nu hans Luke figur i Hoth-outfit.
Vi spurgte Benny Ray også om, hvad hans yndlings-

film er. Han sagde, at det selvfølgelig er ”Return of The
Jedi”, da det var den første han så.
Det gode og det onde
Benny Ray synes, at Star Wars er fascinerende, fordi
det handler om det gode og det onde. Det er nogle
personer, som man kan relatere til, og det er grundlæggende en blanding af andre kendte eventyr, og filmene
er blandt de bedste. Benny Rays yndlingsfigur fra Star
Wars er Luke Skywalker.
Og nu hvor vi har fået svar på nogle af vores spørgsmål
ved vi, hvorfor en ROCKET FIRING BOBA FETT koster
så mange penge, og vi er måske selv blevet mere villige
til at betale alle de penge.

Star wars - arter:
ewok, kitonak, gungan og hutt

I Star Wars-universet er der mange forskellige
arter. I den her tekst vil jeg fortælle om nogle
af de forskellige arter der er, hvor de bor og
en masse andet.
Af Lea, 8.D
Ewok
En ewok er et lille væsen, der kommer fra planeten Endor. Lederen af ewoks er Chief Chirpa. Han har været leder for ewoks i 42 årstider, hvilet svarer til 21 år. Ewoks
er omkring 1 meter høje, så de er meget små. De er
pelsede, og bærer tøj og våben. De har en god næse,
så de kan opfange lugte med det samme. De ligner lidt
en blanding mellem en bjørn og en hund. Ewokkerne
tror på en “Golden God”. Det er en slags tro, ligesom
kristendommen. Ewoks bor i træer. De har bygget broer,
der går fra træ til træ ved Forest Moon, som ligger på
deres planet.
Kitonak
En kitonak er et mellemstørrelset væsen. Det er 1,6
meter høj, men meget tyk. Dens krop kan minde om et
tykhudet dyr som f.eks. et næsehorn eller en elefant.
Den har nogle tykke stolpeformede ben, så benene
minder mest om en elefants. Deres krop frigør en duft
af vanilje. Deres øjne er skjult bag nogle hudfolder,
fordi de har så meget hud. De har en slags grisetryne,
så i ansigtet kunne de godt minde lidt om en gris. De
kommer fra planeten Kirdo III. Droppy McCOOL er en
kitonak, der er med i Jabba the Hutts husorkester “Max
Rebo Band”.
Gungan
En Gungan er nogle lidt store væsner, der kommer fra
planeten Naboo. De har et slags andeformet hoved,
hvor øjnene stikker op. De er to meter høje og har
noget, der ligner nogle meget lange ører. De er brune
og har fire fingre. Deres leder Boss Nass ser lidt anderledes ud. Han er grøn og lidt buttet. Han bærer en slags
kjole med grønne skulderpuder, hvorimod de “normale”
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2. del
skønlitterære tekster

Motorcyklerne og Mille
Jeg hedder Mille. Jeg elsker motorcykler, biler - og bare
generelt fart. Jeg elsker det mere end noget andet. Jeg
er rig og sparer ikke på pengene, hvis der noget, jeg vil
have. Jeg tjener selv mine penge, da jeg er 25 år gammel. Jeg har et ret godt forhold til min far, da det også
er ham, jeg lidt deler interessen med. Min mor? Tjae,
hende er jeg lidt ligeglad med.
Nutiden.
Jeg skal flytte til planeten Gurli.
Planeten er rund og har på en måde to ører, som en
gris, og i det hele taget er den meget stor. Jeg har fået
at vide, at det er derfor, den hedder Gurli - altså fordi
den minder om en gris.
Gurli er varm på den ene side og på det ene øre. Og er
kold på den anden side og på det andet øre. Dens farve
er en blanding af hudfarve og lyserød.
Der lever flest dyr, men der er også få mennesker.
Der er kun 266 dage på et år.
Jeg fik en gave fra min far. Det var en motorcykel, da
jeg lige har fået motorcykelkørekort.
Motorcyklen var fuld af Star Wars-ting i lakken, hvilket
faktisk var meget flot.

Jeg fik motorcyklen på en fredag, vi skulle flytte om
torsdagen.
Søndag kørte jeg en tur på den og holdt ind på en tank,
hvor der ikke var nogen mennesker overhovedet.
Da jeg gik tilbage efter at have betalt, og hen til motorcyklen igen, var jeg ved at gå ind i den, og den begyndte at snakke til mig.
Lige pludselig gik det op for mig, at motorcyklen sagde:
“Pas dog lige lidt på. Du skal da ikke gå ind i din bedste
ven”
Jeg blev så forskrækket, at jeg var nødt til at sætte mig
ned lidt.
Motorcyklen sagde “Ja, jeg kan snakke, og jeg er din
nye bedste ven. Giv mig et navn, min ven”
Jeg gav hende navnet Rille. Rille og Mille. Og Mille er
mig, hvis du var i tvivl.
Lige pludselig mødte vi et meget mærkeligt menneske.
Jeg stillede Rille og gik hen mod det.
Mig: “Hey, hvad er du”
Trold: “Øhh en trold?”
“Og hvad er du så?”

Mig: “Det tror jeg ikke på! Fortæl lige lidt mere om dig
selv. Hvad du hedder du? Hvad er din historie? Og jeg
er forresten et helt normalt menneske”
Trold: “Jeg hedder Bent Børge eller BB, men min historie rager ikke dig.”
Mig: “Jamen, hej BB”
Trold: “Ik´ kald mig BB... Det er kun mine venner som
gør det”
Mig: “Jamen du sagde jo lige, at det var dit navn?”
Trold: “Ja, men ik’ hør hvad jeg siger - kun hvad jeg
tænker”
Mig: “Jeg kan ikke høre, hvad du tænker”
Trold: “Hvad fanden er der galt med din race? ”
Mig: “Der er skam ikke noget galt med almindelige
mennesker. Det er nok mere din race, der er noget galt
med”
Trold: “Nej, nu skal du høre!”
Mig: “Jeg lytter”
Trold: “ Lille menneske, ik’ afbryd mig! ”
Mig: “Okay, okay. Så snak videre”
Trold: “Nej, nu skal du høre her, lille menneske. Jeg er
en helt almindelig trold. Trolde er der ikke noget galt
med. Mennesker er meget mere ualmindelige end os
trolde.”
Mig: “Arg det tror jeg så ikke lige. Mennesket er de
mest almindelige væsner på jorden… Og jeg er ikke
lille!”
Trold: “De mest almindelige væsner er trolde, og du er
skam lille”
Trold: “Bum basta rulle makrel!”
……………
Dagen i går gik hurtigt, og nu sidder jeg som den sidste
ved lægen. Alle andre er gået ud over mig, lægen og
min far som holder på p-pladsen.
Jeg ser på nålen, som kommer tættere og tættere på.
Den er lang og tynd. Det er, som om jeg ser gnister og
flammer fra den. Den bliver ved med at komme tættere
og tættere på. Til sidst løber jeg skrigende væk og ud til
min far. Han spørger: “Hvad er der galt? ” Jeg skynder
mig bare at sige: “Ikke noget. Kan vi ikke godt bare tage
hjem? ” Han svarer ikke, men kører bare. Da vi kommer
hjem, begynder min far at fortælle noget om sig selv,
som jeg ikke vidste. Lige pludselig sidder jeg bare og
lytter virkelig koncentreret.
Far: “Jeg arbejder meget, men er måske lidt i tvivl om,
det er for meget. Jeg har to fantastiske piger, som jeg
vil gøre alt for. Virkelig alt. Jeg elsker dem mere end
noget andet. I min fritid kan jeg rigtig godt lide at være
sammen med mine piger og være til træf. Min ældste
datter elsker biler og motorcykler næsten lige så meget,
som jeg selv gør. Min yngste datter er en hestepige,
som ridder på Unicorn. Man lever kun én gang, og det
skal udnyttes. Der er sgu ikke nogen, som skal stå i
vejen for, at jeg får et godt liv med mine piger. Jeg er
voksen, og der er ingen, som skal bestemme over mig.
Jeg er ikke den mest stille, og jeg er ikke den med flest
tætte venner, men venner kan man godt sige jeg har
mange af - måske ikke de tætteste, men de er der. Jeg
kender mange fra min egen by, men også mange rundt
omkring i andre byer”
Jeg synes, at der er lidt mærkeligt, at han bare lige

pludselig begynder at snakke om sig selv. Han går hen
imod mig og spørger: “Hvad ville du bruge en tidsmaskine til? ” Jeg tænker lidt over, hvad jeg skal svare.
Det jo ikke lige det, man tænker på, hver dag, men jeg
kommer frem til et svar. Jeg siger lige så stille: “Jeg vil
rejse tilbage. Fem år tilbage. For at genopleve de bedste minder med de folk, jeg har mistet, men jeg vil ikke
ændre noget. Hvis du spørger hvorfor, så er mit svar:
fordi jeg har mistet mange, som jeg har holdt af”.
Jeg tænker lidt, før jeg siger mere. Men så siger jeg:
”Hvis jeg skulle frem i tiden, skulle det nok være 15 år
frem for at få det bedre. Hvis du spørger hvorfor, så er
mit svar: fordi jeg ikke har det sygt godt for tiden, så det
kunne være fedt at få det bedre igen. Selvom nogle ting
altid vil være i hjertet på en”.
Noget tid efter går jeg i seng, og da jeg ligger i sengen,
tænker jeg på en film, hvor der er en bil, som kan køre
så hurtigt, at den hopper i tiden. Jeg tænker på at købe
en motorcykel. En som kan mere end Rille – en, der kan
hoppe i tiden. Jeg kigger på nettet og finder så en, som
jeg skriver på med det samme. Den kan kun købes i
butikken, fordi der ikke er nogen, som har en endnu, så
jeg skriver, at jeg gerne ville komme og se den i morgen, hvilket ejeren hurtigt svarer okay til.
Dagen efter står jeg tidligt op, så jeg kan komme hen og
se den maskine.
Da jeg er færdig med at gøre mig klar, går jeg bare derhen. Det ligger ikke så langt væk fra, hvor jeg bor. Jeg
går ind i butikken og læser, hvad der stod om den:
”Den nyeste Kawasaki kan køre 1099 km/t og har lige
knap 2050 hk og er dermed den hurtigste motorcykel i
verden. Den kommer op på 650 på under to sekunder.
Ud af lige vej kan du trykke på den smarte knap, så den
styres via et kamera, som sidder ved forlygten, hvilket
er meget smart, for så er der også altid lys til kameraet.
Det hele er computerstyret. Selve computeren er meget
lille og sidder under sædet.
Denne her maskine har fået lavet hele specialdesignede
hjul, så den står fast i vejen.
Nypris: 2,5 mio. kr.
O.B.S: Skal du købe denne motorcykel kræver det, at
du skal bestå en prøve, som beviser at du kan styre
den, selvom at der findes andre hurtige, så er der ingen
så hurtig som denne”.
Jeg står lidt og kigger på motorcyklen, da manden fra
butikken kommer hen til mig.
Manden: “Hej, jeg er Mikkel”
Mig: “Hej, jeg er Mille”
Mikkel: “Du ville se på den nye Kawasaki”
Mig: “Ja, det ville jeg nemlig, men kan man ikke få en
prøvetur? ”
Mikkel: “ Du skal bestå en prøve, før du kan. Men se
den først - det må du gerne, og prøven tager kun 30
minutter, hvis det var noget”
Mig: “Det lyder okay, jeg vil gerne lige se den, men prøven skal jeg nok også bestå”
Mikkel: “Okay, jamen skal vi så ikke se på maskinen? ”
Mig: “Jo da”
Mikkel: “Denne vej… Her ser vi den vilde maskine”
Mig: “Ja den ser sgu vild ud”
Motorcyklen er mat blå med flammer i bunden. Den

minder lidt om en Kawasaki ninja ZX- 6RR, men med
nogle ændringer: Den er uden bagsæde og skærmen
er lidt bredere. Der er to lydpotter, der er kraftigere og
siger mere, sidespejlene er lidt større og dækkene er
selvfølgelig også anderledes.
Mikkel: “Det er den skam også, men ved du, hvad du vil
vide om den - eller har du nogen spørgsmål?”
Mig: “Jeg ved lidt, men jeg har ingen spørgsmål lige
nu.”
Jeg går rundt om den og kigger på den. Den ser sgu
vild ud. Den er fin, sådan som den står der, men der er
nogle småting, jeg godt kunne finde på at lave om.
Mig: “Joo du, Mikkel? ”
Mikkel: “Ja? ”
Mig: “Hvad koster den? ”
Mikkel: “Udbetalingen er 2,5 mio. Vægtafgiften er
20.000 kr hvert halvår, medmindre du kun skal køre om
sommeren. Forsikring ved jeg ikke, om du vil have, men
der er specialtilbud til denne fine maskine, som ligger
på 4000 kr for et helt år og 2500 kr for et halvt år.
Hvis vi så skal snakke om noget som benzin, så kører
den jo lige knap 50 km/l, og det er en 100 liters tank på
den, men så kommer reservetanken jo også lige med 40
liter ved siden af… men jeg ved ikke, hvad du tænker
nu. Hvor har du fået tallene fra? ”
Jeg står lidt og bare kigger ud i luften. Det var noget
af en pris, men jeg vil have den. Man kan jo ikke få en
vildere maskine, og den anden kan jeg jo stadig godt
beholde.
Mig: “Er det noget, man kan betale af på? ”
Mikkel: “Ja, hvis du køber den, er du den første, som
køber denne maskine, og deror får du rabat”
Mig: “Hvilken rabat? ”
Mikkel: “Jo ser du, det må jeg først sige, hvis du består
prøven…. Hvis du altså tager prøven”
Mig: “Jeg tager prøven! Og det skal være i dag”
Mikkel: “Jamen okay, så lad os kigge på det med det
samme… Følg med mig”
Han går ned ad en lang gang, så jeg går bare med.
Vi ender i et stort lokale, og først skal jeg svare på 20
spørgsmål, hvor jeg kun må lave fire fejl, så det kan jeg
selvfølgelig godt. Derefter skal jeg prøve at sidde på
en automatisk motorcykel, som står fast, men jeg skal
styre den på en slags skærm, hvis det giver mening.
Først skal jeg svare på spørgsmålene, og det tager 20
minutter for mig, så går der 10 minutter, før jeg får svar
tilbage. I mellemtiden spiser jeg lidt kage.
Jeg får at vide, at jeg kun har lavet en fejl. Men den
ene fejl er en fejl i selve computeren, så det svar, jeg
skrev, var rigtigt. Dermed er der ingen fejl til mig. Mikkel
går ind i et andet rum og vifter med armen “Kom med
herind”
Jeg siger ikke noget, men går bare med. Der står en
motorcykel ligesom den Kawasaki som står til udstilling,
altså den jeg gerne vil købe. Der går 30 minutter, så har
jeg også bestået denne prøve, og så får jeg papir med
underskrift på, at jeg har bestået. Det papir skal jeg så
køre med, men hallo! Det jo det mindste problem.
Jeg går hen til Mikkel.
Mig: “ Hvor kan jeg betale? Jeg har fundet ud af, at jeg
godt kan betale over en gang”

Mikkel: “Herover ved kassen, og du får jo rabat, fordi du
er den første som rent faktisk har bestået og kommet
så langt, at du nu skal til at betale for maskinen”
Jeg begynder at smile, og finder mit kort frem.
Mig: “Men hvad koster den så? ”
Mikkel: “Jo ser du, den står jo til 2,5 mio., men du kan
købe den til 2 mio. kr.”
Jeg begynder at smile meget mere.
Mig: “Okay jamen, jeg er klar til at betale”
Jeg tager mit kort i automaten, og Mikkel gør det, han
skal gøre, så jeg kan betale.
Fire minutter efter står jeg med kvitteringen på den, og
er på vej ud efter den, da de havde den farve, jeg ville
have, på lager.
Lige nu er jeg på vej hjem, eller jeg tror egentlig ikke, at
jeg vil hjem endnu. Jeg tager en tur, en lang en. Da jeg
stopper og kigger, ved jeg faktisk slet ikke, hvor jeg er
henne.
Da jeg vender om, ser jeg en lang øde vej, hvor der ikke
rigtig er nogen biler, så jeg tester da lige motorcyklens
fart på rigtig vej. Jeg gør mig klar til at opnå 1000 km/t.
Jeg starter med 100 km/t, hvorefter jeg går efter 200
km/t. Det går meget godt, så jeg går bare efter 1000
km/t, hvorefter jeg går efter at få den i top. Jeg ser en
bil komme imod mig, lige da jeg får den op på 1099
km/t, så jeg prøver at sætte farten ned samtidig med,
jeg prøver at svinge ud i min side af vejen, så han kan
komme forbi.
Jeg kommer forbi ham, men kort tid efter ser jeg en
masse biler komme imod mig, så jeg sætter farten ned
til 80 km/t, men inden jeg når ned under 300 km/t, kører
bil nummer to i køen direkte imod mig, så jeg sætter
farten op og når lige at svinge forbi den, da den ender
på marken. Da jeg er kommet længere væk, kigger jeg
hurtigt tilbage for at se bilen, men den er væk. Så jeg
vender mig om og sætter farten op igen. Denne gang
ender vi oppe på 956 km/t, og jeg kører over en bakke.
Efter bakken sætter jeg farten helt op igen, altså til 1099
km/t. Jeg fik et ordentlig fedt insekt ind på visiret, og
jeg mistede koncentrationen, hvorefter jeg så ender i et
træ. Det sidste jeg husker er, at der er en masse larm
fra mennesker, som går i panik. Jeg besvimer...
Jeg vågner i en helt anden tid med en hel del smerter i
kroppen. Men der går ikke mere end to minutter, før jeg
besvimer igen…
Lavet af Emilia Lærke Bøgeskov Laursen 8.D

Frygten
Jeg var på vej i skole. Det var en kold novemberdag.
Jeg havde min vinterjakke og mit halstørklæde på. Jeg
var lidt irriteret, for jeg vidste, at vi skulle fremlægge den
dag. Min fremlæggelse handlede om Star Wars, og jeg
synes selv, den var ret interessant. Men jeg vidste ikke
så meget om Star Wars i forvejen, så jeg havde været
nødt til at søge på nettet efter viden.
Jeg kunne virkelig bare ikke lide at fremlægge, men det

sådan en trang til at gå udenfor, det var som om nogen
styrede min hjerne eller som om nogen havde hypnotiseret mig. Jeg tog ikke sko på, det glemte jeg helt. Da
jeg var gået udenfor, så jeg den samme mørke skygge,
som jeg så tidligere den dag. Jeg gik bare hen til den
uden at tænke mig om, og da jeg tænkte over, hvad
det var jeg havde gang i, kunne jeg ikke stoppe med at
gå. Det var så skræmmende ikke at have kontrol over
sig selv. Skyggen blev mere tydelig, men det lignede
stadig bare en skygge. Den havde bare en skikkelse af

skulle jo overstås, og jeg var heldigvis ikke den første,
der skulle fremlægge. Da det var blevet min tur til at
fremlægge, begyndte jeg at ryste, jeg var meget nervøs,
men min fremlæggelse gik heldigvis helt fint. Jeg havde
fornemmelsen af, at de godt kunne lide min fremlæggelse.
Jeg skulle ned i klubben den dag, så jeg vidste, det ville
være mørkt, når jeg skulle hjem Jeg var ikke så god til
at gå i mørke, men jeg havde jo gjort det mange gange
før. Det var rigtig hyggeligt i klubben, jeg hang ud med
mine venner, og vi fortalte gyserhistorier til hinanden.
Jeg gik ud i gangen og tog min jakke og mit halstørklæde på. Lidt efter var jeg på vej hjem fra klubben Det
regnede, det var koldt, og det var mørkt. Jeg tror, jeg
havde cirka tre km hjem. Jeg kom til at træde på en
pind, og jeg fik et kæmpe chok og kiggede hurtigt tilbage og følte, at jeg så en mørk skygge langt væk. Men
det var jo nok bare mig og, så var det sikkert også fordi,
vi lige havde fortalt gyserhistorier til hinanden.
Da jeg endelig var kommet hjem, var jeg så træt, at jeg
bare ville gå i seng. Men først skulle jeg gå forbi et skab
vi havde med porcelænsdukker i, og jeg hader virkelig
bare porcelænsdukker. Jeg synes de er SÅ uhyggelige
og klamme. Jeg sov ovenpå, så jeg skulle gå op ad en
knirkende trappe. Da jeg lå i min seng, hørte jeg trappen knirke, og jeg kunne høre nogen gå op ad den. Jeg
blev lidt nervøs, fordi det mindede om en af de gyserhistorier, der blev fortalt. Men det var heldigvis bare min
mor, der ville høre, om jeg allerede var gået i seng.
Jeg vågnede midt om natten på grund af mareridt, jeg
svedte helt vildt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg fik bare

et ansigt nu. Ansigtet smilede klamt til mig og så rigtig
ondt ud. Han havde en porcelænsdukke i hånden, som
for andre nok ville se meget sød og fin ud - men ikke
for mig! Det var som om, han vidste, hvad min største
frygt var. Han satte dukken ned på jorden, og hun blev
levende - eller også havde hun været det hele tiden.
Hun rejste sig op og begyndte at gå hen i mod mig. Jeg
kiggede trist og skræmt på den klamme skygge, men
han blev ved med at smile klamt til mig Det smil gav
mig myrekryb.
Jeg kunne mærke nogle mærkelige rystelser under mig,
og pludselig faldt jorden ned under mig. Jeg tror, at jeg
faldt ned i et tre meter dybt og mørkt hul. Jeg kunne
høre dukkens fodtrin, så jeg vidste, at hun stadig gik, og
hun ville nok også snart falde ned i hullet.
Det var som om, jeg så dukken falde ned i hullet i slowmotion. Hun landede i mine arme, og jeg smed hende
væk fra mig, så hurtigt jeg kunne! Så hørte jeg hende
sige: “Av det gjorde ondt! ”. Jeg kiggede rædselsslagent på dukken. Hun var gået lidt i stykker og manglede en arm på grund af, at jeg smed hende, men for at
være helt ærlig, så gjorde det hende bare endnu mere
uhyggelig.
Hun kiggede mig dybt og ondt i øjnene, og det var som
om, jeg ikke kunne kigge væk igen. Jeg blev ved med
at kigge i hendes øjne. Hun begyndte at smile lidt, og
lige pludselig synes jeg faktisk, hun så nogenlunde sød
ud, men indeni vidste jeg godt, at hun var ond. Hun
begyndte at smile virkelig ondt, og det var så skræmmende - men jeg kunne bare ikke kigge væk, lige meget
hvad jeg prøvede. Jeg så bogstavelig talt min frygt i

øjnene. Hun rakte sin hånd frem, og jeg rakte min hånd
frem. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kunne ikke lade
være.
I det øjeblik jeg tog dukken i hånden, var det som om
jeg kom ind i en anden verden. Verdenen var meget
mere mørk og trist og meget mere uhyggelig som mit
værste mareridt. Himlen var rød, og jeg kunne forestille
mig, at hvis det begyndte at regne i den her verden, ville
regnen nok være blod eller noget i den stil, ogj orden
lignede lidt en virkelig tør ørken. Jeg var ikke længere i
det hul, som jeg var i før. Jeg så mig omkring og så en
masse folk, men da jeg så nærmere efter, opdagede
jeg, at det ikke var mennesker men porcelænsdukker
på menneskestørrelse eller lidt større.
Lige pludselig kom alle dukkerne løbende hen mod mig,
og de samlede sig i en cirkel omkring mig. De så rigtig
onde ud, deres ansigter var knuste, og der var revner i.
Dukkerne gik langsomt ind mod mig, og til sidst var der
ikke plads til mig, og jeg blev mast. Jeg havde en pind i
hånden, men jeg ved ikke, hvornår jeg tog den i hånden. Jeg kastede pinden på en af dukkerne, men i det
øjeblik jeg kastede den, kom jeg tilbage til den virkelige
verden.
Jeg kiggede ved siden af mig, og der sad dukken og
smilte rigtig ondt til mig. Lige pludselig kunne jeg ikke
mærke jorden under mig, og jeg kunne mærke nogen
klemme i min arm. Jeg begyndte ligeså stille at svæve
op ad hullet. Da jeg var kommet helt op af hullet, så jeg,
at det var den mørke skygge, der havde trukket mig op
af hullet. Han smed mig hen ad jorden, og jeg ramte
ind i en skraldespand, så det larmede sindssygt meget.
Lyset inde på mine forældres værelse blev tændt, og
skyggen kiggede op og så bange ud, selvom han ikke
rigtig havde et ansigt, kun en skikkelse.
Hoveddøren åbnede, og det var som om skyggen
og dukken bare forsvandt ud af det blå. Min mor så
underligt på mig og spurgte lidt surt om, hvorfor jeg
lå og “legede” i skraldet midt om natten, og jeg skulle
komme ind og sove. Jeg sagde ikke noget, men gik
bare ind i stedet for. Jeg skulle jo først forbi skabet med
dukkerne, men da jeg kiggede ind i det, så jeg, at en af
dukkerne manglede…. Og når jeg husker tilbage, synes
jeg egentlig også at dukken så bekendt ud. Jeg lå i min
seng og kunne ikke rigtig sove og, tænkte på hvordan i
morgen ville være.
Lavet af Thea Myklebust Christensen 8.D

Kim Jong-uns Dagbog 22/8 2019
Jeg vågner og starter med at trykke på den store runde
røde knap, som bomber et tilfældigt land. I dag blev det
Libanon.
Jeg går derefter ud og krammer min nyeste atombombe
i lidt tid.
Jeg sætter mig ud på mit guldbelagte toilet og får mine
arbejdere til at ordne mit hår og mit tøj.

Jeg går ud og truer Sydkorea en smule og giver nogle
stykker dødsdommen - bare for at få lidt underholdning
i dagligdagen.
Jeg går ind og tjekker, om vi endelig har nok bomber til
at erklære krig mod USA. Det har vi ikke. To måneder
mere, så har vi det passende antal bomber.
En af mine tætteste officerer siger, at en person har fået
adgang til internettet på ulovlig vis. Det er meget farligt,
hvis de gør det, for så kan de smule alt muligt ind i mit
fantastiske land. Jeg giver selvfølgelig ordren om at
bombe hans hus og dem i nærheden, hvis nu de også
havde adgang.
Jeg går derefter ind og trykker på den røde knap endnu
en gang. Det er min yndlingsting at gøre. Det bliver
Colombia denne gang.
En officer kommer og siger, at jeg skal ud og tjekke til
bombelageret. Jeg følger glad med. Bombelageret er
mit yndlingssted at være. Jeg føler mig hjemme der.
Han har udviklet en ny brintbombe, som kan ødelægge et helt land, hvis jeg skulle ønske det. Det kunne jo
selvfølgelig overvejes at bruge den lige nu. Jeg siger til
ham, at det skal være den nye bombe til den røde knap
og han siger ”I orden hr.”.
Det er i dag, jeg havde planer om, at jeg skulle reevaluere situationen med Sydkorea. Jeg vil selvfølgelig gerne
have krig, men mine officerer siger, at der ikke er nok
militær, når man tænker på, hvor mange lande der ville
komme og hjælpe. Jeg spørger, om vi kan få Rusland
med på det. De siger, at der er ingen lande, der vil
hjælpe os. Jeg bliver meget sur og går over og krammer
mine bomber lidt igen.
En officer kommer løbende og siger, at Colombia og
Libanon har svaret og siger, at de har regnet ud, hvor
bomberne kommer fra. De vil svare igen med deres
egne bomber. Det sker tit. Jeg spørger mine rådgivere
om, hvad vi kan gøre, men de har ingen gode muligheder. Så jeg vælger bare at bombe dem igen.
Jeg går ind i min kæmpe private guldbiograf med
lædersæder og kæmpeskærm, kopholdere, massage i

sæderne og gulvet. Jeg sætter mig til at se ”Star Wars”,
som igen er blevet meget populær efter den nyeste film
udkom her i går. Jeg sidder derinde i en to til tre timer.
Jeg går derefter ud på min balkon og ser en masse folk,
der demonstrerer mod mig med skilte og bannere. De
ryger alle sammen i fængsel på livstid, og jeg sætter
mig ned og nyder udsigten.
En officer kommer og spørger mig, hvad jeg vil have
til aftensmad. Jeg siger: ”Det sædvanlige. Nogle friske

hummere med sovs”. Klokken er kun 16, men jeg glæder mig allerede til aftensmaden. Det er rart at tænke
på, at min mad koster rigtig meget, men at jeg ikke
skal betale noget, fordi jeg er så en god leder, at mine
indbyggere betaler det hele for mig gennem den høje
skatprocent.
Jeg har hørt noget om Donald Trumps grænsemur. Den
er blevet færdig og får mig til at overveje, om jeg skal
lave en ned mod Sydkorea og op mod Kina. Det ville
være smart, da der er alt for mange, der prøver at tage
på ferie uden at det er tilladt. Jeg ved ikke, hvorfor de
gør det, for jeg er da en fantastisk leder. Men det er
også lige meget. Fordi jeg ved, at hvis jeg får bygget
den mur, så skal det nok stoppe. Jeg får straks sat
gang i byggeriet og truer Sydkorea til at betale, og de
betaler da også efter et par atombombetrusler. Der går
kun et par år, før den er færdig. Så det er jo godt.
Maden er ved at være klar og jeg går ind i mit kæmpestore guldbelagte palads, og jeg ser at mine hummere
ligger på mit meget lange mahognispisebord, og jeg
bliver rigtig glad. Maden smager som sædvanligt godt,
og jeg spiser en hel hummer. Resten får de ansatte i mit
palæ.
Det er ved at være sent, og der ikke mere, jeg skal lave
i dag. Så jeg går hen i min seng med mahognistel og
lægger mig til at sove. Det har været en god dag, og jeg
er glad for, at der skete noget spændende i dag. Jeg
glæder mig allerede til i morgen, hvor jeg nok skal lidt
mere end i dag.
I morgen er der forhåbentlig ingen, der bryder landets
love.
Lavet af Lucas Moth Jensen

Tidsmaskinen
Det er år 2643. Denne historien handler om en dreng
ved navnet Jon. Jon er en flittig dreng i skolen. I skolen
lærer de for det meste om rummet og rumteknik. Han
får næsten altid 12-taller. Jons yndlingsfag er geografi, for hans elsker at høre om den planet, han bor på.
Planeten er delt op i fire miljøer: Ørkenen, hvor der er
for varmt til at noget kan leve. Junglen, hvor dværgene
lever. Snelandskabet, hvor de forvoksede sneleoparder
hører til. Og så det sted Jon og de andre mennesker
og rumvæsner boer: Bjerglandskabet. Bjerglandskabet
består af store bjergkæder og skove. Jon er ikke særlig

høj, men han er ret bredskuldret.
I sin fritid kan han godt lide at spille golf med sine
venner, Søren og Tim. De plejer at tage ned på banerne
oppe på toppen af bjerget. Det er en søndag aften Jon
er ude at gå med sin hund, der hedder Per. Jon plejer at
gå ud til en lille skov, der ligger ned ved bunden af det
bjerg, han bor på. Per elsker den skov.
Når de er godt inde i skoven, plejer Jon at tage Pers
halsbånd af, så han kan løbe frit. Han plejer ikke at løbe
væk, men i dag gør han det lige pludselig. Jon leder og
leder men han kan ikke finde ham. Efter en times tid
finder Jon ham. Per står på en falden træstamme med
et mærkeligt halsbånd i munden. Per løber hen til Jon
og smider uret på jorden foran ham. Jon samler uret op
og kigger lidt på det. Der er en lille skrift indgraveret i
metallet på siden. Han kan ikke se skriften, da den er alt
for lille til at man kan læse den.
Jon skynder sig hjem med Per. Med det samme han
kommer hjem, sætter han sig ved teleskopet, smider
uret ind under det og læser skriften. Der står ”Tidsmaskine”. Jon kan ikke forstå det, for det kan da ikke
passe. Der er ikke nogen, der kunne finde ud af, at han

har en tidsmaskine. Jon smider den under sin seng og
lægger sig til at sove med det samme.
Den næste dag tager han en beslutning: han vil sælge
tidsmaskinen. Men først kam han jo blive nødt til at
teste, om den dur eller ej. Jon er en meget stor Star
Wars-fan og har altid haft lyst til at opleve den første
Star Wars films premiere. Jon indstiller uret til den 25.
maj 1977 og trykker på den røde knap. Et par sekunder
efter er Jon på magisk vis uden foran teateret ved Star
Wars premieren. Så tidsmaskinen virker altså!
Jon nyder filmen. Alt var som han havde regnet med.
Jon indstiller uret til 12. juni 2643. Da han er tilbage,
prøver Jon at finde en, der vil købe tidsmaskinen. Så
kommer Jon pludselig i tanke om Elon Musk. Elon Musk

er en legende, fordi han har fundet en måde at fryse sig
selv ned på - så nu går Elon Musk levende rundt i 2643.
Jon ved godt, hvor Elon Musk bor henne: Han bor nede
i skovene. Hans hus er et lille træhus. Jon tager ned til
hans hus og banker på døren. Elon åbner døren, og han
lyder ikke ret glad. Måske lidt morgensur.
Men Jon går direkte til pointen. Han siger, at han er
nødt til at lukke Jon ind, fordi at det her det er vigtigt.
Elon lukker ham hurtigt ind, og så fortæller Jon om tidsmaskinen og grunden til, at han var her, var fordi han
vil spørge om Elon vil købe tidsmaskinen. Elon går og
tænker lidt over det, og så tager han en beslutning: Elon
køber tidsmaskinen, men han siger ikke, hvad han skal
bruge den til. Jon smutter ud af døren og nyder hans
betaling for tidsmaskinen.
Lavet af Daniel Vernersen Grønne

oldemors ring
En mørk og kold kælder. En kælder fyldt med edderkopper. Den måde de kiggede på mig, edderkopperne,
med deres mange øjne og mange ben. Den måde, de

listede sig rundt på. Når de kravlede op ad væggen og
truede med at springe. Jeg gik hen mod de gamle kasser, jeg skulle hente min oldemors gamle smykkeskrin.
Jeg skulle finde den ring hun fik af min far, lige inden
hun døde.
Det var en kold nat på plejehjemmet, hun var på vej
nedenunder og faldt ned ad trappen. Hun ramte forkert på et af trappetrinene, og brækkede halsen. Ingen
så hende, hun blev først fundet liggende for enden af
trappen, da en af rengøringsdamerne mødte på arbejde
tidligt næste morgen. Der var masser af blod. Blodet
havde dannet en stor mørk rød blodplet på gulvtæppet, den samme blodplet var der stadig for enden af
trappen. De havde prøvet at vaske den væk i mange år,
men den kom tilbage hvert år, på den samme dato som
hun døde.
Jeg kunne ikke mere. Jeg måtte gå, gå uden min oldemors ring. Jeg gik hen mod døren, men der kom flere
og flere edderkopper. De formerede sig til tusinder. De
kravler hen imod mig, store som små. Mange forskellige
slags. Jeg strakte ud efter døren og fik fat i håndtaget,
da jeg mærkede et svagt tryk på min skulder. Jeg vendte mig hurtigt om, men jeg så ingenting. Håndtaget blev
helt varmt, jeg kunne ikke holde på det mere, så jeg
gav slip og trak min hånd til mig. Tankerne fløj langsomt
gennem mit hoved. Hvad kunne det være? Jeg prøvede
at tage fat i dørhåndtaget igen, men der var låst. Jeg
slap, og der faldt det, dørhåndtaget faldt ned på gulvet.
Hvad sker der, jeg prøvede at lade være med at tænke
for meget over det, og så bare finde en anden vej ud.
Jeg vendte mig om og begyndte at føle mig frem i håb
om at komme hen til noget lys. Jeg kunne mærke nogle
gamle skabe og tomme smadrede flasker. Det lys jeg
havde før kom oppe fra stuen af, men det kunne jeg
ikke bruge mere, så jeg blev nødt til at finde noget andet. Jeg kunne ikke se, for der var helt mørkt.

Jeg stødte pludselig ind i et eller andet, der ramte lige
på mit venstre knæ, det gjorde faktisk ret ondt synes
jeg da, jeg er ret sikker på at det var noget lavet af metal. Jeg bukkede mig ned og prøvede at løfte den op,
og den var lidt tung. Det var et eller andet lavet af glas,
og så havde den et metalskaft nede i enden. Jeg havde

nu fået den op, og jeg lagde langsomt glasdelen på
min venstre arm og holdt skaftet i min højre hånd. Jeg
fandt en mærkelig knap, så jeg trykkede blidt på den.
Et skarpt blåligt lys viste sig, og det gik op for mig, at
jeg stod med min oldefars gamle lyssværd. Han var en
kæmpe Star Wars-fan dengang han var ung, og købte
lyssværdet på en auktion, da han var 17 år gammel.
FEDT. Nu har jeg da lys.
Jeg gik dybere ind i kælderen. Jeg havde faktisk glemt
alt om, at jeg var låst inde, og muligheden for at komme
ud, var at jeg fandt ud af, hvad der havde gjort det. Måske var det bare vinden, nej, det er det ikke. Jeg mente
ikke, at det ville komme til at blæse, ikke i dag.
Jeg var nu kommet hen til sådan et klamt hjørne, med
spindelvæv og alt muligt. Føj. Hvorfor var jeg overhovedet herned? Nååårh ja. Oldemors ring. Hvad skulle
jeg egentlig bruge den til? Kigge på den? Måske endda
gå med den? Far sagde jo et eller andet med, at den
kunne noget specielt. Hvad var det nu? Jeg ved godt,
at hun fik den af min far, inden hun døde. Men kunne
det være at den havde en betydning? At den kunne
noget specielt? Jeg skyndte mig over til døren. Den
var stadig låst. Ej, hvor dumt, hvorfor tjekkede jeg det
overhovedet? Jeg fik med det samme øje på et kradsemærke, der gik fra toppen af døren og halvt ned. Havde
der været andre herinde før mig? Jeg kunne se, at der
ikke var nogen decideret lås på døren, men et lille hul,
det lignede toppen af oldemors ring. Jeg løb hen til
kisten og tog smykkeskrinet op, og da jeg åbnede det,
stod der næsten en sky af støv. “In da’ faaaace”. Fy for
saden’ da” udbrød jeg. Jeg stak min hånd derned og
trak alt andet op, end den skide ring. Den var der ikke
engang, så nu var min hånd bare fuld af støv, ej hvor
ulækkert altså.
Jeg vidste ikke, hvor den ellers kunne være. Måske i
nogle kasser eller i skabet? Hmm. Jeg havde ledt i alle
de kasser og skabe, jeg kunne finde. Hvad skulle jeg

gøre? Jeg har været igennem alt, og jeg havde ikke
fundet den endnu.
Men pludselig…. så så jeg den.. i en lille glasæske, lidt
støvet. Men okay, fair nok, den havde sikkert stået her i
mange år. Jeg tog den op, og slog den op med skaftet
af lyssværdet, lidt voldsomt, men hva’ fanden.
Jeg holdt stenen på ringen i hullet på døren. Der skete
ikke noget med døren, men en hvid skikkelse viste sig
bagerst i rummet. Jeg var i chok. Det lignede... Oldemor. Jeg kunne ikke tro mine egne øjne, jeg havde ikke
set hendes ansigt i alt for lang tid. Måske var det bare
noget, jeg bildte mig ind. Jeg gik tættere på, det var
faktisk ægte. Oldemor hævede sin højre arm og vinkede. Jeg smilede til hende. Hun smilede igen og pegede
over mod døren. Jeg vendte mig om, åbnede døren op,
og lyset strålede ind i kælderen. Jeg kiggede tilbage, og
oldemor var væk.
Lavet af Kia, 8.D

Kokibaccah, Cookie og Hanzi på
eventyr

Hanzi, og Kokibaccah sidder ude på vejen og spiller
kryds og bolle, en helt almindelig dag i december. Pludselig hører vi en lyd. “Er det fra vores kort? ” spurgte
Hanzi. Lyden kommer igen, ” nej kommer den over fra
busken”, vi kiggede der over “Hvad satan Cookie” sagde Kokibaccah “Hej”, råbte Cookie og kom over. “OMG
jeg har været fanget af den busk i to dage den er mega
uhyggelig og farlig” Cookie laver et skræmt ansigt så de
andre griner. “Må jeg være med?” “yaaaaaaaaaaaaas!
Kom over så kan du være streg” siger Hanzi.
(Ny opfindelse = Kryds, bolle og streg) “RRRRRRRRAAAAAAGGHHHHH”
“BUSKEN ER TILBAGE! Cookie BUSKEN ER TILBAAAAAAGEEEEEEE” sagde Kokibaccah *Hanzi græder* puuuuuuhaaaaaaaaah *busken kommer hen til os*
og råber MÅ JEG VÆRER MEEEEED” sagde busken”
Hanzi stopper med at græde.
“Ja, du kan være firkant,” sagde Cookie. “Jeg har en
bedre ide, vi kunne tage på Star Wars messe. Eller SciFi-Con eller hvad det hedder”
“God ide Hanzi” sagde Kokibaccah. Vi rejste os op og
begyndte at gå, men så så vi at busken græd.
“Hvad er der galt busk,” sagde Hanzi “jeg gider ikke
sidde herude helt alene”. Og så, tog vi busken med os,
ned på Sci-Fi-Con.
Da vi kom, hen på Sci-Fi-Con, var der proppet. Kokibaccah og Cookie blev hurtigt væk. “Lad os lede efter
dem,” sagde Hanzi. Hanzi og busken gik rundt og ledte
efter Cookie og Kokibaccah. Imens de ledte var Cookie
og Kokibaccah i gang med en konkurrence om at vinde
to lyssværd. De skulle bare klæde sig ud som noget fra
Star Wars, og den, der havde det bedste kostume, ville
vinde. “Hvad vil du være,” sagde Cookie. “Jeg vil være
C-3PO”. “Nice! Jeg vil være Prinsesse Lea,” sagde
Cookie. Kokibaccah og Cookie gik hen og fik nogle kostumer på. Hanzi og busken ledte stadig, men så så de,
at der også var konkurrence. Det var faktisk den samme
konkurrence. “Skal vi ikke lede efter dem. Bagefter vil
jeg gerne vinde to lyssværd. Så kan jeg være Jabba the
Hutt,” sagde busken. “God ide. Du har også den rigtige
form, så er jeg Han Solo” sagde Hanzi.
Vi vidste ikke, at vi alle var med i konkurrencen. Man var
sammen to og to. Der var ca. tolv hold.
Da der varfire hold tilbage, konkurrerede Cookie og
Kokibaccah mod to drenge, men heldigvis vandt Coo-

kie og Kokibaccah og var derfor med i finalen. “Jaaaa
Cookie, vi er i finalen! ”. “Fuck yeeerh! Vi skal nok vinde
det hele”, sagde Cookie
Hanzi og busken var også blandt de fire sidste, der var

tilbage. De var oppe mod en dreng og en pige “Wow,
deres kostumer er mega flotte” sagde busken. “Ja,
men det Jabba the Hutt kostume er meget flottere”.
Hanzi og busken vandt på grund at Buskens Jabba the
Hutt-kostume,
Da de skulle til at udråbe vinderen, bad de de to par om
at komme op på scenen. “Nu skal jeg bede jer om at
tage jeres masker af, så vi kan se, hvem der er kommet
i finalen”. De tog maskerne af, og derefter råbte alle i
kor “Wtf? ”. “Hvad laver I her“, spurgte Kokibaccah.
“Hvad vi laver her? Hvad laver I selv her? Vi har ledt efter jer overalt” sagde Hanzi. “Nå, det må I sgu undskylde. Vi ville bare så gerne have de to lyssværd” sagde
Cookie. “Det er okay. Det vigtigste er, at vi har fundet
hinanden”.
“Kan vi fortsætte?” spurgte dommeren.
“Ja, selvfølgeig,” svarede Hanzi.
Han skulle lige til at afsløre hvem vinderen var, da en lille
mand løb op på scenen og råbte:
“DE KOMMER! DE KOMMMMMMMER!!!!”. “ROLIG!
Hvem kommer?” sagde Kokibaccah “Det…. Det..” sagde den lille mand. “Det.. Det.. HVAD” spurgte Cookie.
“DET DER!!!” han pegede på en stor flok uhyrer, der
kom inde.
De havde alle en kæmpe krop med store muskler og
et lille hoved. De var slimede og havde en grøn bræk
farve.
De begyndte at smadre alting, og dem, der gik imod
dem, fik tæsk. For uhyrerne havde samme styrke som
ti vilde heste.
“Dem kender jeg godt. Jeg har læst om dem,” sagde
busken. “Det gør jeg os. De er stærke, men de er ikke
kloge, når de har så små hoveder,” sagde Cookie.
De løb alle om bag baren for at gemme sig, men der
sad allerede en pige. Hun krummede sig sammen, og
så bange ud. “Hvem er I? I må ikke gøre mig noget,”
sagde pigen. “Vi gør dig ikke noget. Vi gemmer os
bare, mens vi finder ud af, hvordan vi skal slå dem,”
sagde Hanzi “Okay, jeg ved, hvordan man slår dem,”
sagde pigen. “Så sig hvordan,” sagde Kokibaccah.
“Pga. deres små hoveder har de små hjerner, så hvis
man giver dem noget som, de skal bruge hjernen til fx et regnestykke, der er rigtig svært - springer deres
hoved i luften!”
Cookie løb ud fra gemmestedet og råbte “HVAD ER
3,14/8,3??!!!!!!!”
Han kiggede sig lidt omkring, og så sprang hovedet på

et uhyre i stykker. Der røg slim ud over alt. “EJJ DET
ER FKN KLAM MAN,” råbte Cookie.
Hun gjorde det samme, med alle de andre, mens de andre, bare sad omme bag baren. Da de alle, var sprunget
i luften, begyndte alle at komme ud fra deres gemmesteder og begyndte at klappe og huje af Cookie. De
råbte alle tak, og de sagde, at hun var en helt.
Cookie gik hen til baren og tog fat i pigen og sagde:
“Hvad hedder du egentlig?”
“Jeg hedder Martiny,” Cookie tog hende med op på
scenen og råbte: “HØR HER HØR HER”. Alle var stille
og kiggede på Cookie. “I skal ikke takke mig, I skal
takke Martiny. Det var hendes ide og hendes plan”. Alle
begyndte at råbe ”Martiny… Martiny.. Martiny… Martiny… Martiny… Martiny…”.
“Tak, mange tak,” sagde Martiny. “Det var så lidt. Men
vi må se at komme videre”, sagde Cookie. “Okay, men
lov at I kommer tilbage”. “Det lover vi”
Cookie, Kokibaccah, Hanzi, og busken gik ud fra Sci-FiCon. “HEY hvem var det egentlig, der vandt? ” spurgte
busken. “Det ved jeg ikke,” sagde Hanzi. “Det er også
lige meget,” sagde Kokibaccah.
Men hvad de ikke vidste var, at da de var tilbage i baren, så sad der en og lurede i skyggen. En, der kunne
ødelægge alt. Men Cookie, Kokibaccah, Hanzi,og Busken var allerede langt væk.
Lavet af Mejse Marie, 8.D

hvis man kunne rejse tilbage i
tiden
Hvad kan man bruge en tidsmaskine til? Man bruger

en tidsmaskine til at rejse tilbage i tiden med, og se
hvordan tiden har set ud. Man kunne tage helt tilbage
i tidsregningen og se, hvordan man har udviklet sig.
Hvordan historien har været, og hvordan Jorden den
opstod. Man vil kunne se, hvordan historien har gjort, at
vi har lært af vores fejl. Man vil så se, hvor man kommer
fra, helt tilbage til da ens tipoldemor og tipoldefar levede. Og se hvor man kommer fra. Og se hvordan ting har
udviklet sig.
Man vil rejse frem i tiden og se, hvornår jorden går
under. Man kan finde ud af, om man bliver syg. Vil man
lave noget medicin, som kan gøre at man bliver rask
inden det går galt?
Man vil rejse frem og se om det er muligt. Der sker store
ting i historien, som man kunne være foruden. Som man
kan gøre noget for, at det ikke kommer til at ske. Jeg vil
bruge tidsmaskine til at se, hvordan min forældre havde
det. Da de var børn, og hvordan de levede. Og så se en
udvikling fra dengang til i dag. Jeg vil se, hvordan jorden opstod, og hvem, der var jordens første mennesker.
Jeg ville se ting, som er sket for lang tid siden.
Jeg vil rejse tilbage og opleve ting, som jeg har oplevet
før. Som jeg gerne ville opleve igen. En dag ser jeg en
ting ligge på jorden. Jeg går hen til den ting, som ligger
på jorden. Jeg tager den op. Jeg får af vide, at man kan
rejse tilbage. Eller frem i tiden med den. Af den person,
som har lagt den der. Det enested man skal gøre er at
tænke på, hvor man vil hen.
En anden dag vil jeg gerne frem i tiden. Jeg skulle bare
tænke på fremtiden, og så kommer jeg 3000 år frem
i tiden. Folk kommer løbende med lyssværd. Folk ser
på folk, imens de kommer løbende. Jeg skynder mig
at tænke 6000 år tilbage, og jeg kommer tilbage til
1700-tallet. Folk er i gang med at arbejde, der er ingenting. Jeg rejser 10.000 år frem. Og jeg ser, at jorden går
under, men skynder mig tilbage til nutiden.

Mit mareridt
Jeg gik rundt ude i en by, jeg ikke kendte, der var ikke
nogen. Jeg gik helt alene, indtil der kom noget meget klam musik, som fik mennesker til at komme op
fra jorden. De havde blod ud over det hele og huller i
skuldrene, og der var nogen, der manglede hænder og
fødder. De begyndte at komme lige imod mig, og jeg
gik i panik. Jeg stod helt stille, og de kom bare tættere
og tættere på. Jeg tænkte, at mit mareridt var blevet til
virkelighed.
De tog nåle frem med to små plastikkopper i hver hånd,
dem som kun havde en hånd, kunne på en eller anden
måde få det hele til at være i kun den ene, ligesom
når man skal ha’ taget en blodprøve. Jeg begyndte at
skrige, de stoppede på grund af mit skrig, og der fik
jeg muligheden for at løbe. Jeg løb så hurtigt jeg kunne
inde i supermarked, hvor jeg fandt flere, der ikke var
zombier. Det var mennesker lige som mig. Jeg kiggede
mig omkring og så, at der var en hel familie derinde,
som holdt om hinanden. Der var også en lille pige på
seks år, og hun var helt alene. Hun græd, fordi hun var
bange for, hvad der ville ske, og for hvad der er sket
med hendes familie. Men i det øjeblik tror jeg, at alle var
bange. Vi var måske ikke helt lige så bange som børnene – vi var i hvert fald bange på en anden måde.
Der var gået noget tid, og lige pludselig stod der en
hel flok zombier uden for døren. Der var blod på hele
glasdøren og små rester af menneskekød. Zombierne
ville ind, og jeg gik i panik igen. Jeg vidste ikke, hvad
jeg skulle gøre. De sagde alle, at vi kunne løbe ud af
bagdøren, og så kunne vi løbe hen til bygningen ved
siden af. Det gjorde vi. Vi fandt flere mennesker derinde. Vi slukkede lyset lige så snart alle var inde, fordi så
kunne zombierne ikke se os.
Der var gået lidt mere tid, og så kom jeg i tanke om, at
jeg havde haft om zombier i skolen. Jeg havde læst, at
hvis zombierne var sultne, kunne de lugte vores hjerner.
Det kom jeg til at råbe, så der var en mulighed for at
zombierne kunne høre mig. Men jeg kunne også være
heldig, at zombierne havde tabt både næse og øre.
De snakkede om, at vi skulle flygte igen. Men jeg tænkte, at det kunne vi ikke gøre for evigt, så jeg foreslog,
at vi skulle blive og kæmpe. Vi snakkede lidt frem og
tilbage. Der blev snakket lidt om, at nogen af zombierne var familie. Jeg tænkte på, hvordan kunne det lade
gøre, men der var ikke tid til at snakke om det. De var
også mange flere end os.
De andre besluttede, at de ikke ville blive og kæmpe
sammen med mig, og jeg nåede frem til, at jeg ikke
kunne klare dem alle helt selv. Så vi flygtede igen, så
hurtigt vi kunne uden at zombierne kunne nå at se os.
For hvert nyt sted vi kom til, var der flere mennesker,
som ville følges med os.
For være time, der gik tænkte jeg, om jeg skulle overgive mig, fordi jeg blev mere og mere bange. Jeg fik tårer
i øjnene. Vi valgte at blive et sted og overnatte, men jeg
tænkte ”Hvem fanden kan sove, imens der går zombier

rundt lige ude foran bygningen”. Men det var der åbenbart nogen, der kunne. Jeg kunne nok også godt, men
jeg turde ikke. Der kom en hen og sagde ”Vil du ikke
have noget søvn? ”
”Jo, men jeg er lidt bange for, hvad der sker, når jeg
sover. Så jeg skal nok være vågen resten af natten,”
svarede jeg. ”Okay, så bliver jeg og holder dig med
selskab resten af natten,” sagde han.
Jeg blev bare mere og mere træt, Jeg forsøgte at holde
mig vågen, men mine øjenlåg blev bare mere og mere
tunge, og lige pludselig faldt jeg i søvn på hans skulder.
Jeg vågnede med et sæt, fordi det lød som om en
bombe var eksploderet lige uden for. Vi kiggede ud og
så, at der kom et hold på fem mennesker løbende. De
havde geværer og bomber i hænderne. Der var en, som
gik lige udenfor og pegede. De ville snakke med os og
vide hvem vi var. De så ud til at have styr på tingene.
Jeg synes det var dumt og alligevel ikke, fordi jeg ville
vide, hvad der var det smarteste at gøre. Syntes de, at
vi skulle gå i kamp eller skulle vi gemme os?
De kom ind ad døren og sagde: ”Hej, vi kommer for at
hjælpe”. ”Okay, kommer sådan nogle som jer bare ud
af det blå eller hvad? ” spurgte jeg. Jeg ville være sikker
på, at de var til at stole på. Jo mere de fortalte, jo mere
stolede jeg på dem.
”Vi har en alarm, når der zombier et sted i verden, og
så kommer vi,” sagde hun. ”Okay kan du så sige os om
det er smarteste at kæmpe eller gemme sig?” spurgte
jeg. Hun sagde, at det var helt klart bedst at kæmpe, for
man kunne risikere, at gemme sig resten af sit liv. Det
var præcis det samme, som jeg havde sagt. Men hun
sagde noget vigtigt: ”Man skal aldrig gå i kamp uden de
rigtig våben”.
Jeg tænkte…. Jeg kunne ikke rigtig, for det var farlige
ting, jeg tænkte på. Noget, noget der kunne involvere
en flok zombier, der ville ind. De andre sagde, at vi
skulle løbe hen til den næste bygning. Og så ville de
komme så hurtigt de kunne. Det gjorde vi, og der var
Star Wars-ting over det hele.
Der var helt stille i flere timer, indtil vi kunne høre nogle
komme. Vi rakte ud efter legetøjlyssværd. Men det var
ikke nogen zombier, det var hende og de fire andre. De
sagde: ”Læg legetøjet ned og tag nogle rigtige lyssværd”. Lyssværdene var rent faktisk ægte. De sagde,
at vi kun skulle brug dem, hvis der var zombier, også
hvis ikke vi alle sammen var sammen. Så ville de sende
en besked til de andre om, at de var i kamp.
Vi snakkede lidt frem og tilbage, fordi vi ville ikke havde
børn med i krig mod zombierne. Så vi skulle lige finde
et trygt sted til dem, og vi skulle også lige beslutte,
hvem der skulle blive hos dem. Altså det var jo ikke
nogen hemmelighed, at vi alle var lidt bange for at gå i
krig. Men vi besluttede, at det skulle være en mand, og
det blev familiefaren der blev og passede på sine egne
børn – men også alle andres børn.
Jeg kiggede udenfor for at se, om der var nogle zombier. Første til venstre. Der var ikke nogen. Så kiggede

jeg til højre. ”Buh! ”, der stod en zombie. Jeg troede
ikke, at zombier kunne danne hele ord. Men det kan de
åbenbart, hvis man kan kalde det et helt ord, men det er
lige meget nu. Jeg satte lyssværdet gennem zombiens
hoved (man skal smadre hoved, ellers kan den stadig
leve).
Der var nogle zombier, der gik rundt med deres hoved i
armen.

Havde man ret i det med, at det gode vinder altid over
det onde? Jeg tænkte, at hvis det var en drøm, ville jeg
så ikke være vågnet op der hjemme nu? Jeg blev skudt
to gange, og plejer man ikke at vågne, når der noget
der gøre ondt på en i en drøm? Jeg sagde lige så stille

Vi lavede en tunnel under jorden, så børnene og familiefaren kun gemme sig der. Vi skyndte os så meget
vi kunne, fordi vi skulle huske at skjule den igen, så
zombierne ikke kunne se, at der var en tunnel. Vi sneg
os ud, så zombierne ikke kunne se os.
Vi gjorde os klar til kamp og delte os ind i grupper. Vi
gik rundt ude i den fremmede by, og hver gang der kom
zombie, gik vi i kamp, vi skiftede til at gå rundt ude i
byen.
Der var gået et par dage, og nu var det jul. Sneen faldt,
og det var fandens koldt. Vi fandt ud af, at alle zombierne havde en leder, og han så ikke ud til at være en
zombie. Og han har fået alle zombierne til at mødes på
en gammel parkeringsplads juleaften. På parkeringspladsen var der nogle gamle biler, der gik ild i bare man
kiggede på dem. Der ville vi slå til.
Selv om de er mange flere end vi er, så vidste vi, at vi
var langt hurtigere end de var. Vi skulle nok klare dem.
Det var i hvert fald det, vi sagde til os selv.
Det blev juleaften, og zombierne var begyndt at gå hen
til den slidte parkeringsplads. Imens de gik, var der en
form for julemusik med gys i. Det var en julemelodi, men
den var klam. Vi ventede lidt til alle var gået derhen, og
så kunne vi dræbe dem, uden nogen zombierne kunne
høres, eller se os i hvert fald til at starte med.
Og underligt nok havde de nogle geværer.
Der var flere hundrede zombier, men vi fik smadret i
hvert fald halvdelen, inden der var nogle, der opdagede os. Vi fandt ud af, at når vi dræbte zombierne ved
at smadre deres hoveder, blev de til mennesker igen. I
hvert fald dem, der var mennesker før. Så der var flere
og flere, der gik med i krig. Jeg besluttede mig for at
gå direkte hen til ham, der startede det hele. De andre
sagde, at han var for stærk for mig, men jeg lyttede ikke
efter. Jeg gik videre. På vejen forvandlede jeg 15 zombier til mennesker og dræbte 10 zombier.
Nu stod jeg klar til at dræbe lederen. Han stod med
ryggen til, og dér havde jeg chancen. Men der var en
zombie der kom før mig. Han skød mig i benet og fik
lederen til at vende sig om. Jeg tænkte et kort øjeblik, at
hvis det nu var en drøm, ville jeg jo nok vågne op hjem i
min seng uden zombier. Bare mit normale liv, så det ville
ikke være så slemt. Men lederen ville ikke dræbe mig
med det samme; han ville bare lade mig lide. Og det
var også noget af det, jeg var bange for (en langsom
død). Lederen fik zombien til at skyde mig i det andet
ben også. Jeg lagde mig og så på ham, han vendte sig
om og så ud på krigen. Han så meget bekymret ud,
fordi det så ud til, at vi vandt. Men på den anden side:

til mig selv, at det ikke var en drøm, jeg kiggede mig
omkring, og der var ikke nogen zombier, der beskyttede
deres leder. De blev nødt til at gå i krig, fordi vi var ved
at vinde.
Solen var ved at stå op, og lyset gav mig også mod til
at afslutte det her. Jeg rakte ud efter det gevær, der lå i
en bunke til zombierne, og jeg skød ham lige i hovedet.
Men han opdagede ikke, at jeg havde gjort det. Der gik
hundrede tanker gennem mit hoved, og jeg panikkede
lidt igen. Indtil der var en, der sagde: ”Kravl og lig så
stille herhenne. Det er meget vigtigt, at du er stille”. Jeg
gjorde, som han sagde, og det lykkedes. Da jeg kom
derhen, løftede han mig op, fordi jeg ikke selv kunne gå.
Han fandt et gemmested og sagde, at jeg var vanvittig. Det sagde jeg ikke noget til, han forbandt mine to
skudsår og bad mig om at slappe af. Men det kunne
jeg ikke; jeg ville slå lederen ihjel. Jeg blev alene, og lige
bagefter kravlede jeg hen til zombielederen. Jeg kæmpede for at komme op og stå, og da jeg kom op, sneg
jeg mig om bag ved lederen og begyndte at kvæle ham.
Jeg fik ham til at ligge sig ned, og da han lå helt ned,
sagde han stille (fordi han kunne ikke tale særlige højt,)
at jeg ikke havde, hvad der skulle til. Så begyndte jeg at
tænke på hvor mange, han havde såret, og at vi havde
mistet mange mennesker i denne krig. Det gav mig flere
kræfter til at dræbe ham.
Der var ikke flere zombier tilbage. Ikke flere vi skulle
dræbe eller forvandle. Alle så på mig, mens jeg var ved
at gøre det sidste for at vi kunne vinde. Jeg gjorde det,
der skulle til for at dræbe ham og det lykkedes - han var
der ikke mere. Jeg var der snart heller ikke mere. Jeg
havde brugt for mange kræfter på at dræbe lederen.
Jeg lagde mig ned ved siden af og blundede mange
gange. Mine skudsår blev forbundet, og der var nogen,
der spurgte, om der ikke var en læge til stede. Det var
der, og hun lyttede til mit hjerte for at se, om det var
stoppet. Det var det ikke.
Lægen sagde, at hun skulle bruge en skalpel, nål og
tråd. Og det skulle gå hurtigt. Hun sagde, at der lå et

gammelt hospital fem km væk. Folk kom så hurtigt,
de kunne, tilbage med tingene, og hun begyndte at
få kuglerne ud af mine ben. Hun fik dem begge ud og
begyndte at sy, og hun sagde, at de skulle give mig noget tid. Men hun var bange for, at jeg havde mistet for
meget blod. De andre begyndte at gå, men ham som
sagde at jeg var vanvittig, blev hos mig - også selv om
han vidste, at det nok var for sent.

Skylar
Jabba the Hutts rumskib var lige landet. Skylar, også
kaldet Sky, en af Jabbas oversættere og budbringere,
steg ud.
Kiros’ frodige grønne omgivelser var noget helt andet
end Tatooines golde ørkner. Artisan, Skys hjemby,
havde ikke ændret sig, siden hun sidst havde været
der. Togrutanerne lignede sig selv. Den karakteristiske
rødlige hudfarve, med hvide plamager og montrals i alle
størrelser.
Sky gik hen til sine mor og fars bolig. Hun vidste godt,
at de ikke var hendes biologiske forældre, men for hende var det lige meget. Sky var alligevel kun hjemme en
gang hver anden måned.
De stod klar til at tage imod hende, som de plejede.
Hendes mor gav hende et kram.
“Klarer du dig, min pige?”
“Det går. Hvad med jer?” spurgte Sky, selvom hun
kendte svaret.
Skys mor gav slip, og lod hendes far komme til. Faren
gav Skys hånd et klem.
“Ikke så meget snak om os. Hvilke opgaver har Jabba
givet dig?”
Det var typisk hendes plejeforældre. De ville vide alt om
det hun gik og lavede, men sagde aldrig noget selv.
Sky smilede. “Det er ikke så slemt, jeg er jo bare
oversætter.” Hun trak på skuldrene for at understrege
ligegyldigheden. Hendes far så mistænksomt på hende,
men sagde ikke mere.
Hvad skulle hun ellers havde sagt?“Jeg er lige for tiden
med til at organiser et ekstremt ulovligt kup for Jabba.
Og ja, jeg er kun oversætter, men alt hvad de siger kan
få slået mig ihjel, hvis det slipper ud.” Sky hadede at
lyve, men var af en eller anden grund god til det. Ligesom hun var god til at for sin mening igennem, en evne,
hun havde valgt at kalde en god overtalelsesevne og en
vis mængde charme.
Tiden gik, og snart var solen på vej ned.
Sky var gået over til Kalo og Akesa Dim. Akesa og Kalo
var et søskendepar, der boede ved siden at Sky. Akesa
var 16 ligesom Sky, mens Kalo var omkring et år ældre.
De var begge to, ligesom Sky, helt vilde med teknologi.
De havde bygget mange ting sammen gennem tidens
løb, eller Kalo og Sky havde. Akesa elskede til gengæld
at afprøve det de andre havde bygget. De havde bygget
mange forskellige blasters, hologrammer, nogle enkelte
druider og meget mere.
“Sky!”
Det var Akesa, der kom løbende ud af deres hus. Hendes orange hud og både turkis grønne øjne og montrals
fik hende til at være lidt anderledes end de andre.
De to veninder krammede hinanden i et stykke tid, før
de igen gav slip.
Kalo var også kommet ud. Hans farver var mere anderledes som sin søsters. Orange hud, lysegrønne og
cremefarvet montrals og gyldne øjne.
“Gæt hvad jeg har fundet, Mini.” Han smilede til Sky.

Sky rullede øjne ad ham. Han havde fundet på at kalde
Sky mini da de var mindre. Dengang var Kalo mere end
et og et halvt hoved højre end hende, men nu var de
næsten lige høje.
“JEG fandt dem” rettede Akesa sin ældre bror.
“Så siger vi det,” sagde han, men han virkede ikke som
om han var enig.
“Må jeg få at vide havde der er?” afbrød Sky, for at
undgå diskussionen der nærmede sig. Hun var nysgerrig men tålmodig.
“Kom med -de er på mit værelse.”
Akesa vrængede af sin bror. Sky kunne ikke lade være
med at smågrine. Hun var år efter år blevet mere og
mere en del af deres familie. Et tredje barn.
De kom ind på Kalos værelse. Alt var også som det plejede. En seng, en stol, et bord og en masse skrammel.
Det var alt det de havde fundet, bygget eller ombygget
sammen igennem årene.
Sky samlede et ældgammelt del fra en gammel udgave
af en R-2 enhed op. Den var sjælden, men det så ikke
ud til at den virkede.
Den var nok gammel, men man kunne bruge alt, hvis
man tænkte sig lidt om. Det bildte Kalo i hvert fald altid
alle ind.
“Jah, du ved jo, at jeg ikke smider noget ud, der måske
kan bruges.” Kalo kiggede på delen i hendes hånd.
Sky fnyste.
“Bedre end nogen anden. Jeg tør vædde min miniracer
på, at jeg er den der har væltet flest gange over alt det
her.” Hun pegede på bunkerne der lå på jorden.
Kalo grinede, “Ja Mini, det er du nok. Udover mig er du
nok også den, der har vovet sig herind flest gange.”
Sky kunne ikke lade være med at smile. Hun tænkte på,
de mange nætter hun og Kalo havde siddet og nørdet
med et eller andet, de ikke var blevet færdigt.
“Ja ja, jer og jeres nørde ting.” Akesa rullede øjne.
“Kalo, find dem nu bare.”
Mens Kalo fandt to cylinderformede genstande frem,
lagde Sky R-2 delen fra sig.
“Jeg tror jeg har set dem et sted før,” undrede Sky sig.
“Hvor fandt I dem?”
“Nede ved søen,” sagde Akesa.
“Er du okay, Mini.”
“Jeg har det fint. Må jeg lige se dem?”
Hun rakte ud, og tog en af de to cylindre. Og så forsvandt alt omkring hende. Det blev helt mørkt, men så
kom et lys. Lyset fulgte efter en lille togrutaiansk pige.
Pigen havde også en cylinderformet genstand i hånden.
Sky kunne mærkede, at genstanden stadig lå i hendes
hånd. Den lille pige tog genstanden frem foran sig, og
holdt den ud i strakt arm. En grønlig stråle skød ud fra
den. Det gik op for Sky, hvad det var hun holdte. Hun
kiggede ned på genstanden med ærefrygt. Et lyssværd!
Jedi riddernes våben. Hvordan var den havnet på
Kiros?
“Slip den med det samme,” sagde en bekendt skarp
stemme uden ansigt. “... jeg har sagt at du ikke må lege
med lyssværdene.”
Sky var sikker på, at hun kendte stemmen, men kunne

ikke sætte ansigt på den.
Ahsoka Tano havde netop fuldført en af sine missioner
for modstandsbevægelsen. Missionen gik ud på at
finde andre jedier. Det var den simpleste, men også den
sværeste opgave.
Ahsoka havde mødt mange andre jedier i hendes tid
som Anakin Skywalkers padawan, så hun var det
oplagte valg til sådanne missioner. Hendes primære
opgave i denne omgang var at finde Kit Fisto, en ældre
jedi mester, som Ahsoka havde set meget op til, da hun
var mindre. Modstandsbevægelsen havde fået samlet
mange informationer om Kit Fisto, så missionen var for
en gangs skyld lykkedes.
Ahsoka sad i sin eta-2 actis-class på vej hjem til basen.
Kit Fisto var i hans egen B-wing lidt bagved Ahsoka. Ahsoka kunne fornemme hende med det samme.
Skylar. Hvad havde hun lavet?
“Fisto, jeg er nødt til at be dig om en tjeneste.” Ahsoka
snakkede over den indbyggede radio i eta-2’en
“Ja. Jeg kan mærke der er sket noget i kraften.”
“Også mig. Og jeg tror jeg ved, hvem det er.”
“En du kender godt? ”
“Ja. På en måde…” Ahsoka kunne mærke vandet komme op i hendes øjne “Nej, det gør jeg ikke… ikke mere i
hvert fald. Hendes navn er Skylar. Hun er 16 år gammel,
og bor på Kiros, i Artisan. Fortæl hendes forældre, at
det er mig der har sendt dig. De ville forstå. ”
“Jeg har allerede indtastet koordinaterne.”
“Tak, Fisto”.
Og så var han væk.
Da Sky kom til sig selv igen, lå hun i sin seng. Hun undrede sig over, hvordan hun var havnet der.
Hun satte sig op i sengen og opdagede, at hun ikke var
alene i lokalet.
Både hendes far, mor, Kalo og Akesa var der.
“Hvordan har du det?” spurgte Akesa bekymret.
“Helt fint. Hvorfor? Hvad er der sket?”
“Du rørte ved den der ting,” Kalo pegede på lyssværdet
der stadig lå i Skys hånd. “Og så… så skete der et eller
andet med dine øjne.”
“Du faldt bare sammen, som en slap dukke, ” gøs Akesa. “Det var virkelig uhyggeligt. Du var helt slap, men
da vi prøvede at tage tingesten ud af din hånd, kunne vi
ikke.”
“Det er ikke bare en ting, det er et lyssværd,” sagde Sky
meget selvsikkert.
“Hvad? hvordan ved du det?” spurgte Kalo og Akesa i
munden på hinanden.
“Det gør jeg bare.”
“Der er ikke engang flere jedier tilbage. Darth Vader har
slået dem alle ihjel. Hvordan kan det være et lyssværd?”
spurgte Kalo
“Jeg ved det ikke. Det eneste jeg ved er, at det er et
lyssværd.” Sky trak på skuldrene.
Kalo og Akesa stirrede på Sky med en blanding af ærefrygt og chok.
Skys mor og far virkede bekymrede, men ikke lige så
overrasket.
“Hvor lang tid har jeg endelig været væk?”

“Kun et par timer,” sagde Akesa.
Sky bemærkede, at hendes mor og far nikkede kort til
hinanden.
De skjuler et eller andet, tænkte Sky.
“Skylar, der er en der gerne ville se dig,” sagde hendes
mor pludselig.
“Hvem?” Sky undrede sig over, at hendes mor havde
kaldte hende Skylar og ikke Sky, det havde hun ikke
gjort i flere år.
Skys mor kiggede på hendes venner.
“I må nok hellere tage hjem nu. ”
Akesa skulle lige til at protestere, men Kalo stoppede
hende.
Han har altid haft en bedre situationsfornemmelse end
sin søster, tænkte Sky.
Skys far gik med dem ud, men kom hurtigt tilbage. En
kutteklædt mand fulgte efter ham.
Den fremmede mand satte sig på hug ved siden af sengen, så han var på øjenhøjde med Sky.
“Skylar Kidu?” sagde den kutteklædte med en neutral
stemme.
Sky nikkede.
“Det er mig.”
Manden tog hætten af så man kunne se hans ansigt.
Sky kunne nu se, at det var en ældre mandlig Nautolans. Sky havde set mange arter via sit arbejde -inklusiv
Nautolanser, men normalt fik hun kuldegysninger at se
på dem.
De var hverken slimet, klamme eller skræmmende på
nogen måde. De var faktisk en af de arter der mindede
mest om togrutanerne. Skys problem med Nautolanserne var deres øjne. Mørke, kolde og døde øjne.
Og alligevel blev hun hverken skræmt eller bange for
denne mand.
Han virkede mere imødekommende og åben end kold
eller mørk. Faktisk smilede hans aldrende ansigt til
hende.
“Mit navn er Kit Fisto.” Han drejede hovedet, for at se
på hendes forældre. “Jeg er blevet sendt af Ahsoka
Tano.”
Skys mor begyndte at græde, pludseligt og voldsomt,
som om de få ord betød død og ødelæggelse.
“Jeg vidste det… jeg vidste, at det ville ske,“ messede
hun stille. Faren tog moren ind i sin favn, og lod hende
stødte hendes hoved på hans skulder. Han havde også
vand i øjnene.
Sky sad i sin seng, og kunne ikke gøre andet end, at se
på sin ellers så stærke mor og stolte far græde.
De græder… de græder virkelig. Måbede hun indvendigt.
“Jeg er ked af det hr. og fru Kidu, men vi skal helst
afsted hurtigst muligt.”
“Vi forstår. Jeg satser på at du kan tage dig af hende?”
sagde hendes far.
Kit Fisto nikkede til Skys far.
Kit Fisto kiggede igen på Sky, denne gang mere alvorligt.
“Pak hurtigt, pak let.”
Det gik op for Sky, hvad de havde snakket om. Hun
skulle rejse, og det skulle være nu.

“Hvornår kommer jeg tilbage? ”
“Skylar, der er meget du ikke ved,” Fisto rørte beroligende ved hendes skulder. “Men jeg lover, at jeg nok
skal fortælle dig det hele, eller i hvert fald så meget jeg
ved.”
Sky kiggede sin far i øjnene. “Hvad med jer? Jabba?
Gælden? Hvis jeg ikke er her om en dag eller to vil
han…”
“Du skal ikke tænke på os, du har tænkt på os hele dit
liv. Tænk for en gangs skyld på dig selv. Hvis du bliver
her så… så…”
Skys mor tog over. “Det ville hjælpe os endnu mere hvis
du tager med Fisto.” Hun lagde sin hånd oven på sin
datters.
Skys forældre var som de plejede, en velsmurt maskine.
Når den ene ikke kunne mere overtog den anden. Sky
beundrede dem for det.
“Hvor skal vi så hen?” Sky rettede igen hendes opmærksomhed mod Fisto.
“Til at starte med, væk fra denne her planet.”
Sky viklede sig ud af sin mors hænder. “Lad os så komme afsted.”
“Du skal nok tage dem her med,” sagde hendes far, og
rakte hende de to lyssværd.
Sky tøvede et øjeblik, men tog imod dem.
Hun krammede sin mor og far.
“Tak… for alt.”
Inden Sky gik ud af døren, nikkede hun til dem hinanden.
Ingen af dem ville kunne klare flere følelser lige der.
Kit Fisto og Sky var kommet ud i Fistos B-wing. Sky
sad bagerst og sov.
Fisto sad forrest.
Fistos radio bibbede, hvilket betød at nogle ville i kontakt med ham.
Han tog imod opkaldet, og Ahsokas skikkelse kom til
syne.
“Hvem er hun? Og hvorfor er hun vigtig for dig?”
“Hvordan ved du, at hun betyder noget for mig?”
“Fru Kido fik næsten et følelsesmæssigt nedbrud, da
jeg sagde dit navn.”
“De kendte risikoen ved at tage hende til sig.” Ahsoka
sukkede. “Hun er min datter, Fisto”.
“Hvad laver hun så på Kiros.”
“Du ved godt, at det er farligt for os jedier, at være sammen i længere tid. “
Fisto nikkede kort. Han tænkte på alle de jedier der
havde lidt døden.
“Da Skylar var syv år, begyndte hun at bruge kraften.
Hun kunne selvfølgelig ikke kontrollere den helt,” fortsatte Ahsoka. “Alligevel blev hun hurtigt stærkere og
stærkere, nok mest på grund af min indflydelse. Hun
legede med mine lyssværd, og ved uheld kom hun til, at
få ting til at flyve, og sådan nogle ting.”
“Du siger, at hun boede ved dig, til hun var syv, men
hun virker ikke til, at kunne huske dig.”
“Det kan hun heller ikke. ”
“Hvorfor ikke? ”

“Du ved, at jedier kan påvirke andres hjerner.”
“Ja.”
“Jeg ved godt det ikke er jedi-måden. Men jedijægerne
og dusørjægerne var tæt på, og jeg… Jeg fandt en
måde, at påvirke hende så meget, at hun ikke kunne
huske noget.” Fisto kunne se Ahsokas øjne blive helt
blanke af tåre.
“Jeg efterlod hende hos et ungt par. Jeg lovede mig
selv aldrig at besøge hende igen… aldrig sætte hende
i fare igen. Jeg har testet det op til flere gange, men
har aldrig kunnet mærke noget usædvanligt i hende.
Ikke før nu. Det er som om, hun også glemte hvad og
hvordan kraften føles.” Hele Ahsokas krop rystede, og
tårerne trillede ned af kinderne på hende.
“Ahsoka. Jeg tager mig af hende,” sagde Fisto fast. “Du
er ikke klar til at se hende. ”
Ahsoka nikkede “Tak.”
Et år senere……...
“Sky, du skyder. ”
“Javel, mester,” sagde Sky med et smil. Endnu en gang
fik hun lov til, at vise hendes evner med skydevåben.
Sky løb ned af B-wingens lille gang og satte sig i sædet.
Hun drejede stolen, så hun sad med ansigtet til våbnets
styresystem, som hun selv havde opgraderet. Ekstra
smæk på skuddet, og bedre sigte.
“Mit gæt er, at vi har nogle oplysninger med os, som de
gerne ville have fat i,” tænkte Sky højt.
“Godt gæt.”
Fem TIE-fighter var lige efter dem.
Første tre skud: Fobier.
“Det må være vigtige oplysninger.”
“Ikke for dem, men for modstandsbevægelsen er det. ”
Fjerde skud: Pletskud.
Sky smilede tilfreds.
“Så må vi heller komme af med dem her.”
Tre skud mere: Tre TIE’er nede.
Skys smil blev bredere og bredere. En tilbage.
Ottende skud: Snittede.
Næste tre skud: Forbier.
Fisto var en fin pilot, og undgik de fleste skud.
“Det kunne være rart også at komme af med den sidste.”
“Det er en god pilot,” brokkede Sky sig.
Det var rigtigt, han var en god pilot, men skud for skud
kom Sky tættere og tættere på.
Hun sad på spidsen af hendes sæde.
De fortsatte sådan noget tid, men så ramte Sky endelig.
Hun faldt tilbage i sædet.
“Det var den sidste.”
“Godt. Han var lige ved at ramme motoren. ”
Fisto hoppede til lysfart.
“Hvor skal vi så hen?” spurgte Sky.
“Du ville ikke kunne lide det.”
Hun kom ind til ham i kontrolrummet og satte sig på
andenpilot sædet.
“Hvor? Fisto,” sagde Sky stædigt.
“Tatooine”.
“Jeg tager ikke tilbage til Tatooine. Jeg har sagt det før.
Ingen Tatooine, og ingen Kiros”.

“Sky du kan ikke flygte fra din fortid resten af livet.”
“Jeg flygter ikke!”
“Godt, fordi vi er her nu.”
De hoppede igen ud af lysfarten.
Fisto og Sky gik gennem en af Tatooines mindre byer.
“Vi skal finde en der kalder sig ‘gamle’ Ben.”
“Hvad er det helt præcis vi har?”
“Informationer om imperiets hemmelige tropper. ”
“Okay. ”
Et blasterskud blev affyret.
Fisto standsede, så faldt han.
Sky følte at tiden gik langsommere. Han faldt stille i
luften.
Så så hun ham. Ham der havde affyret skuddet. Det var
en maskeret mand med imperiets mærke.
Sky reagerede hurtigt, og løsnede blasteren fra hendes
bælte. Hun ramte ham rent, og han var død på stedet.
Hun satte sig ved siden af sin mester. Fisto tog to genstande ud af sin kåbe. Et datanøgle, sandsynligvis med
informationen på, og en radiosender.
“Løs opgaven… Kontakt Ahsoka bagefter.”
Sky stolede ikke nok på sin stemme til at sige noget, så
hun nikkede i stedet.
Fisto åndede ud en sidste gang.
Sky tillod ikke følelserne at komme op til overfladen.
Ligesom meget andet gemte hun det til en anden gang.
Hun ville kun tænke på missionen.
Sky skynde sig ud af byen, for ikke risikere at støde på
Imperiets andre soldater eller tilhængere.
Hun var kommet lidt uden for byen, da hun mødte en
lille menneskedreng.
“Dreng. Hvad er dit navn?”
“Luke. Hvad er dit? Du ser underlig ud. Du er ikke herfra
er du?” bemærkede Luke.
“Mit navn er Skylar, og nej jeg kommer ikke herfra,”
svarede hun. “Kender du mon en, der kalder sig gamle
Ben? ”
“Han bor lige derover. ” Luke pegede på en lille bygning
lidt væk.
“Tak.”
Sky gik ind i huset.
Der var ikke nogen der inde, så hun kiggede sig lidt
omkring. Huset virkede meget normalt.
“Det er ikke så smart, at luske rundt hos nogen når de
er hjemme,” sagde en gammel mand bag hende.
Sky vendte sig om.
“Ahsoka?” Spurgte den ældre mand overrasket.
Sky ignorerede mandens udbrud.
“Er du gamle Ben? ”
“Ja. Hvem er du?”
“Mit navn er Skylar. Ahsoka har sendt mig.”
“Jedi eller padawan?” spurgte Ben, og pegede på et af
hendes lyssværd, der hang ved siden af hendes blaster.
“Godt observeret. Jeg er… jeg var padawan.” Følelserne blev næsten synlige ved påmindelsen.
“Javel. Hvad vil Ahsoka? Jeg har ikke set hende i flere
år.”
“Det ved jeg ikke, jeg skulle bare give dig den her, ” hun
rakte Ben datanøglen.

Lavet af Kaya, 8.D

Parader
I den sidste scene af ”A New Hope” fra 1977, giver
Prinsesse Leia medaljer til Luke Skywalker og Han Solo
mens soldater står rundt om. Scenen ligner meget de
kæmpe naziparader i Nürnberg, der vises i Leni Riefenstahls propagandafilm fra 1935 “Triumph of the Will”. I
”The Force Awakens” fra 2015 står en stor del af The
First Order-soldaterne i en scene, og her giver general
Hux en Hitler-lignende tale. Stormtropperne giver også
en venstrehåndet honnør. De flag, der ses bag general
Hux, ligner også meget det tyske swastika, med et rødt
flag og et sort symbol i midten.

Palpatine og Hitler
Der er også ligheder mellem Palpatine og Hitler. Palpatine bliver valgt til senatet (det der svarer til Folketinget) – og så tager han magten, og bliver kansler (leder
af senatet). Til slut bliver han kejser (næsten ligesom
diktator). Hitler blev valgt til kansler (statsminister). Da
præsidenten i Tyskland døde, blev Hitler valgt som ny
præsident. Hitler havde nu magten over folketing og
den tyske stat, og fungerede reelt som diktator.

Star wars - Arter:
Chewbacca, Jar Jar Binks, Jabba the Hutt og Admiral Ackbar

I Star Wars-universet er der mange forskellige dyrearter, som faktisk ofte minder om nogle af de
dyrearter, som findes her på Jorden. Jeg har taget fat i fem forskellige arter fra Star Wars-universet: Chewbacca, Jar Jar Binks, Wicket W. Warrick, Jabba The Hut og Admiral Ackbar.
Af Michelle Gjesing 8.D Tirsdalens Skole
Chewbacca
Chewbacca er en wookiee og en central karakter i Star
Wars. Chewbacca er mekaniker og pilot, og han er 2,28
meter høj. Chewbacca er med i filmene:

Han kommer fra planeten Kashyyyk, som er en frodig
skovplanet, hvor alle Wookiees hører til. Wookiees er
kendt for deres gode fysiske styrke og evne til at bygge
og konstruere.
Han Solo frelste Chewbacca fra slaveri og gjorde ham
til assistent på rumskibet Tusindårsfalken.
Hvis man skal sammenligne Chewbacca med Jordens
dyrearter, har han en løves og en hunds pels, snude og
tænder og en abes lange arme, ben og pels.

Star Wars Episode IV: Et nyt håb (1977)
The Star Wars Holiday Special (1978)
Star Wars Episode V: Imperiet slår igen (1980)
Star Wars Episode VI: Jediridderen vender tilbage (1983)
Star Wars Episode III: Sith-fyrsternes hævn (2005)
Star Wars: The Force Awakens (2015)
Star Wars: The Last Jedi (2017)
Solo: A Star Wars Story (2018)
Star Wars Episode IX (2019)

Chewbacca

Løve

Jar Jar Binks
Jar Jar Binks er en amfibisk Gungan.
Han er 1,96 meter høj og er med i filmene:

Han kommer fra planeten Naboo, som er beboet af
mennesker og Gungans, en amfibisk race som bor i undervandsbyer. Jar Jar Binks stammer fra undervandsbyen Otoh Gunga på Naboo.
Hvis man skal sammenligne Jar Jar Binks med Jordens
dyrearter, så har han øjne og skind/hud, der minder om
en frø og et reptil.

Star Wars Episode I: Den usynlige fjende (1999)
Star Wars Episode II: Klonernes angreb (2002)
Star Wars Episode III: Sith-fyrsternes hævn (2005)
Robot Chicken: Star Wars Episode II
Star Wars: The Clone Wars (2008-2014)
Robot Chicken: Star Wars Episode III (2010)
Lego Star Wars: The Padawan Menace (2011)

Jar Jar Binks

Hund

Frø

Reptil

