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vejret helt ned i maven sammen, og så har hun fundet på 
et rigtig godt trick, nemlig »Huskekort«.

TRICK NR. 1

Huskekort

Min mor har lavet en masse kort til mig, som hun har 
lamineret i en maskine på sit arbejde. Jeg elsker de 
kort, fordi der står nogle gode ting på, som vi kalder 
»Huskesætninger«. Når min krop og min hjerne mærker 
angsten fylde det hele, kan jeg slet ikke komme i tanke 
om en eneste sætning, som er god. Det eneste, jeg hører 
inde i mit hoved, er: »Nu er min mor og far gået fra 
huset!« Og jeg er bange. Rigtig bange.

De andre børn i skolen virker ikke, som om de 
bekymrer sig om ret mange ting. Min mor siger, at alle 
kæmper med noget, og at man ikke kan se det udenpå 
dem. De ved jo for eksempel heller ikke, at jeg kæmper 
med angst.

Jeg får rigtig tit dårlige tanker, især når jeg skal sove. 
Tankerne kan handle om noget i skolen, som gjorde mig 
bekymret. De kan også handle om døden, men lige i 
øjeblikket handler de rigtig meget om, at jeg er bange 
for, at min mor og far går fra huset, når jeg er faldet i 
søvn. Jeg ved egentlig godt, at de ikke kunne finde på 
det. Men nogle gange, når jeg ligger i min seng, kan jeg 
lige pludselig høre hoveddøren smække. Så er jeg nødt 
til at gå ned og tjekke, om mine forældre stadig er der. 
Det er de altid, men ligeså snart jeg hører den lyd af 
døren, der smækker, så stivner hele min krop, mit hjerte 
begynder at dunke mega hårdt, så hårdt at jeg kan 
mærke det i ørene. Jeg synes lige pludselig ikke, at jeg 
kan høre noget, det suser bare i ørene. Jeg kæmper en 
lille kamp med mig selv, om jeg skal blive liggende i 
sengen, helt stiv af skræk, eller, om jeg tør sætte benene 
på gulvet. Jeg ender for det meste med at kalde på min 
mor. Når min mor kommer ind og sidder på min seng, 
får jeg det lidt bedre med det samme. Men jeg bliver 
nærmest stresset ved tanken om, at hun jo går igen lige 
om lidt. Først siger min mor til mig, at hun godt kan se, 
jeg er bange, men HUN er ikke bange. Så trækker vi 


