
Forliset 
Jeg kunne mærke lyset trænge ind gennem sprækken på gardinerne 

og varme min kind. Jeg turde ikke åbne øjnene af spænding. Jeg var 

bange for at åbne dem og finde ud af, at jeg bare havde drømt, det var 

morgen. Jeg havde ventet på denne dag i et halvt år nu, og 

spændingen havde været ulidelig de sidste par dage. 

Jeg kunne høre min mors stemme nede fra køkkenet, og min fars 

tunge skridt ned ad trappen. Jeg kunne endda dufte noget. 

Pandekager. Min mor lavede kun pandekager på særlige dage, hvilken 

denne dag var. Det var min fødselsdag og dagen, hvor vores rejse 

skulle begynde. 

Jeg åbnede øjnene, hoppede ud af sengen og skyndte mig ned i 

køkkenet. Far havde allerede fået placeret sig på sin stol, med sin 

kaffekop foran sig. Han så ikke særlig frisk ud, men han var i godt 

humør. Måske fordi han også glædede sig til i dag. Jeg satte mig ned, 

og mor kom over med en stak pandekager. Jeg nærmest slugte min 

mad, hvilket ellers ikke lignede mig, når det galt pandekager, men jeg 

ville bare gerne af sted så hurtigt som muligt. 

Da vi endelig sad i bilen, blev jeg endnu mere spændt. Nu var der kun 

en kort køretur til det hele startede. Til den rejste jeg havde ventede 

på så længe. Lige siden far kom hjem og spurgte, om mor og jeg ville 

med på en jordomrejse. Rejse hele jorden rundt på et stort skib med 

svimmingpool, vandrutsjebaner, minigolf, skøjtehal, mange forskellige 

restauranter og meget mere.  

Vi kørte rundt om det sidste hjørne på havnen, og der lå det. Det 

største skib jeg nogensinde havde set. Jeg troede slet ikke skibe kunne 

være så store. Men der lå det, og det skulle være mit hjem de næste 

måneder. 

Eller det troede jeg, men sådan skulle det ikke gå. 



Efter 2 fantastiske uger på havet, kom en forfærdelig storm en aften. 

Til at starte med gyngede skibet så meget, at vi alle blev dårlige. Efter 

nogle timer tog stormen til og lyn bragede ned omkring os. Et lyn slog 

ned i skibet og begyndte en brand. Heldigvis nåede vi at komme i 

sikkerhed i en redningsbåd, men pga. stormen blev redningsbådene 

væk fra hinanden, og vi kunne ikke se, hvor de blev af, da det var 

mørkt. 

Da det blev lyst opdagede vi, at ingen andre redningsbåde var i 

nærheden af os, og at vores nødradio var forsvundet. Vi kunne ikke 

kontakte nogen. Sammen med os i redningsbåden var 15 andre 

personer. Vi havde kun hinanden og lidt mad og vand, som lå i båden. 

Efter 2 dage i redningsbåden, så vi endelig land. En lille ø, ude midt i 

ingenting. Men vi manglede mad og vand, så vi besluttede at ro ind til 

øen, selvom den så øde ud. 

 


