1

Nat på biblioteket
Skrevet af
børn fra KFUM Fritidshjem, Havndal Børneby, Blicherskolens SFO
og biblioteksansatte på Randers Bibliotekv
Illustreret af:
Cecilie ”Q” Maintz og Heidi Holmeå Christiansen

Denne bog er skrevet i forbindelse med projektet ”BIB-Roadshow”, der er
gennemført ved hjælp af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Læselyst og
læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”.

Randers Bibliotek

Prolog
Kender du Randers Bibliotek?

Tja, tænker du nok. Er det ikke der, der er en hulens masse bøger? Jo, det er det rigtigt
nok. Men der er også en masse andre ting: der er computere, et skelet, Star Wars-ting,
puslespil, PlayStation, Stop Motion-ting, musikinstrumenter og meget, meget andet.

Har du været der? Hvad synes du om det?
De fleste synes, at det er supersjovt at være der.
Og jo, jo. Biblioteket er da megafedt.
Men der er altså også noget uhyggeligt, der lurer bag bibliotekets flotte ydre. Det er
noget, der er langt og slimet, og som trives bedst på fugtige, kolde steder, og som kan
lide at gemme sig i mørke kældre.
Og i den historie, som du skal til at høre, er der noget ondt i bibliotekets kælder, der
vågner op. En pige, der hedder Mira, og en dreng, der hedder Mads, får brug for din
hjælp. Og dine venners hjælp. Ellers klarer de det ikke.
Det bliver uhyggeligt. Det bliver spændende. Det bliver klamt!

Er du klar til at hjælpe?
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Kapitel 1: En ualmindelig tur til biblioteket
“Mads. Kom nu. Vi har travlt”. Mira sukkede. Mads var som sædvanlig langsom. Nu
skulle hun vente på Mads igen. Han var hendes allerbedste ven i hele verden, men
han var altid så langsom. I modsætning til Mira. Hendes mor sagde altid, at Mira løb i
stedet for at gå.

BOGORM
Dyr, som kan skade bøger ved at gnave i dem, fx larver af visse
borebiller; først og fremmest larven af den almindelige borebille
(Anobium punctatum) fortjener betegnelsen bogorm.
Borebillelarver lever i naturen især af træ, men kan også æde bøgers
papir og indbinding. Sølvkræ og boglus kan også forgribe sig på bøger.
Bogorme trives bedst i fugtig-kolde bøger, og angreb på bøger er i
dag sjældne. Derfor bruges betegnelsen nu stort set kun i overført
betydning om en person, der er helt opslugt af bøger og læsning;
"hælvten Skjald og hælvten Bog-Orm maa i det Hele udgjøre en
Skribent" (N.F.S. Grundtvig, 1827).
www.denstoredanske.lex.dk

Men selvom Mira altid var hurtig i det, og Mads altid var langsom, så var de bedste
venner. Det havde de været siden den første dag i børnehaven. Nu var de begge 9 år
gamle. Mads var kun én dag ældre end Mira. De gik desværre ikke i samme klasse,
men efter skole mødtes de altid i Fritteren. Det var så fedt, at de kunne lege sammen
der.

Har du en god ven, som du har kendt siden børnehaven?
I dag havde de været på tur med Fritteren til biblioteket. De havde været ti unger
afsted sammen med Susanne og Peter, der var de voksne på deres stue. De skulle
låne en hulens masse bøger med hjem til Fritteren. De fik lov til at vælge en bog hver,
som alle skulle have lov til at læse og kigge i. Mads fandt en bog om Vitello. Mira
valgte en ”K for Klara”-bog. Noah lånte en bog om Manchester United og Lea en om
Naja Münster. Det endte med, at de tilsammen kom til at låne 27 bøger. Bøgerne
kunne lige netop være i to poser.
”Ha ha”, grinede Susanne. ”Dem skal du bære hjem til Fritteren, Peter. Så får du også
trænet overarme i dag”.
”Jow, det gør jeg da gerne”, sagde Peter og spændte musklerne i overarmene. Peter
var stor og stærk. Han var faktisk så stor, at de kaldte ham to-meter-Peter, for han var
næsten to meter høj.
De havde også været en tur på de to museer i Kulturhuset: Museum Østjylland og
Kunstmuseet. Mads havde været helt vild med det store maleri af ridderen Niels
Ebbesen på Kunstmuseet, mens Mira havde været helt vild med det uhyggelige,
gamle skelet, der lå i en montre på Museum Østjylland.
Det havde faktisk været en superfed dag – også selvom Mads på et tidspunkt syntes,
at han havde hørt en klam, hvæsende lyd, der fik det til at risle koldt ned ad ryggen på
ham. De andre skulle med bussen tilbage til Fritteren, men Mads og Mira havde fået
lov til at blive lidt længere på biblioteket. Mads’ far arbejdede i Føtex lige ved siden
af og ville tage dem med hjem. Men hvor blev han af? Susanne kiggede flere gange
på uret og så lidt stresset ud. Bussen kørte snart. I samme øjeblik kom Mads’ far
løbende. Han var helt forvirret – lidt ligesom Mads.
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”Undskyld, undskyld”, sagde han hæst.
”Der var simpelthen så mange kunder.
Kan I nå bussen?”
”Ja, det er fint, du. No worries”, grinede
Peter. ”Men vi er nok nødt til at smutte nu
så. Vi ses”.
Peter, Susanne, Noah, Lea og alle fritterbørnene
småløb ned mod busterminalen. Peter var lige ved
at tabe de tunge poser med biblioteksbøger.
”Hæ. Hej unger. Det var lige i sidste øjeblik, jeg kom, hva’?”
Mads’ far tørrede sveden af panden.
”Far, helt ærligt. Hvorfor kommer du altid for sent?” Mads så vredt på
sin far, der så flov ud.
Mads’ far undskyldte og sagde, at det havde været en megahård dag. Han trængte
virkelig til kaffe.
Mads’s far kløede sig i håret og gabte.
”Ved I hvad? Nu sætter jeg mig her i caféhjørnet og får lidt kaffe. Så hygger I jer lidt i
biblioteket, og så tager vi hjem om lidt, når jeg lige har pustet ud”.
Begge børn sagde okay, selvom Mads især var megatræt af det. Det havde været en
lang dag. Han havde sådan lyst til at komme hjem og slappe af og spille Minecraft.
”Okay. Prøv lige og hør her. I får 5 kroner af mig, for hver bog I læser. Lyder det ikke
fedt? Læs for pokker – og så tager jeg lige en slapper”.

Mads og Mira kiggede på hinanden med store øjne. 5 kroner pr. bog! Og hvis de læste
de helt tynde bøger – ja, så kunne de jo blive monsterrige! De løb ned mod området
med prikbøger. Mads greb en stak bøger med en stor, gul prik. Mira tog en masse
farverige bøger om dyr, og så lagde de sig begge på et par puder inde i fagskoven og
gav sig til at læse løs.
”Mads, Mads! Vågn op!”
Mira ruskede i Mads. Hun var bange. Biblioteket var helt mørkt og stille. De måtte
være faldet i søvn, mens de læste. Hvor underligt! Nu var det blevet nat, og biblioteket
var helt sikkert lukket. Mads satte sig op med et sæt.
”Åh, nej. Vi faldt i søvn. Hvordan kunne det ske? Og hvor er min far?”
Mads gik ud af fagskoven for at kigge op mod hjørnet, hvor hans far havde drukket
kaffe. Han var væk.
”Din far er bare gået uden os. Hvor er han bare tarvelig!” Mira var så vred, at hun smed
sit perlearmbånd på gulvet. Hun kunne se, at Mads var ved at græde. Biblioteket var
lukket. De havde ingen telefon, og der var alarmer på biblioteket – så de kunne ikke
bare gå ud.
Mads var simpelthen så ked af det, og han var faktisk også sur på sin far. Det var
bare så typisk. Han var tit så træt efter arbejde, at han glemte alle mulige ting. Men
hvordan kunne han glemme sin egen søn? Ja, og Mira? Mads blev helt fyldt med
vrede og fik lyst til at straffe sin dumme, dumme far.
”Mira? Skal vi ikke hævne os på min dumme far? Han sagde, at vi fik 5 kroner for hver
bog, vi læste. Skal vi ikke bare læse helt vildt hele natten og så få alle fars penge? Her
er jo megahyggeligt med alle de puder herinde i fagskoven”.
Mira tog armbåndet på igen og sagde, at det var en god idé. Så havde de også noget
lave, mens de ventede på, at biblioteket ville åbne næste dag. De lagde sig godt til
rette og med lyset fra en af bibliotekets skærme, gav de sig til at læse. Ha! Mads’ far
skulle nok komme til at punge ud! De var begge så optagede af at læse, at de ikke
hørte den gnæggende, hæse stemme, der sagde:
”Hæ hæ. Endelig er der nogen her om natten. Min tid er kommet. Endelig kan
Bogormen slippe fri”.

Kan du hjælpe Mads og Mira med at hævne sig på Mads’ far?
Læs (eller lyt til) en masse bøger, inden du læser næste kapitel!
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Kan du huske, hvad der skete i sidste kapitel?
Ja, det var jo noget med, at Mads og Mira pludselig var alene på biblioteket om
natten. De var sure på Mads’ far, der bare var blevet væk. Og så læste de en hulens
masse bøger, for Mads’ far var kommet til at love dem 5 kr. for hver bog, de læste.

Har du selv læst eller lyttet til bøger siden sidst?
Fedt! Så har du faktisk hjulpet Mads og Mira
Nu er vi klar til at læse andet kapitel i vores historie.
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Kapitel 2: Bogormen, bøgernes konge!
Mads og Mira havde læst meget længe. Miras øjne var nærmest
ved at falde ud af hovedet på hende.
”Hvad er klokken, Mads?” spurgte Mira.
Det vidste Mads ikke, for hans røde armbåndsur var faktisk ikke
et ur. Det var et kompas. Heldigvis var der et stort, rundt ur over
bibliotekets hovedindgang. Klokken var 23.57.
”Kom Mads. Lad os gå på opdagelse”, sagde Mira.
Tidligere på dagen havde hun set en spændende trappe tæt på
alle Star Wars-bøgerne og den store dødsstjerne, der hang i loftet.
Måske førte trappen ned til en mystisk og hemmelig kælder? Hun
tog Mads i hånden og trak ham hen mod trappen.
Det var en vindeltrappe af jern, der knagede, når de gik på den. Da de
kom til det nederste trin, begyndte lamperne i loftet at flimre, og der lød et
kæmpe koloenormt brag, da en stor, grøn bog faldt ud fra reolen tættest på
trappen. Mads skreg og ville gå op af trappen igen, men Mira holdt fast i hans
hånd og trak ham med tættere på. Hun var nysgerrig, og selvom Mads var bange,
gik han med hende. De gik helt hen til bogen, der så meget underlig ud. De satte sig
begge på hug. Mira bøjede sig ned over bogen.
Bogen var slået op, så man kunne se siderne. Den så meget gammel ud, for siderne
var gulnede, og skriften var snørklet. På den ene side var der et billede af noget, der
lignede en slange. Den så uhyggelig ud, syntes Mads – men den havde briller, som
gjorde den knap så væmmelig.
Mira rakte hånden ud for at røre ved billedet af slangen.
”Nej, pas på!” udstødte Mads.
Men det var for sent. Idet Miras fingre og perlearmbånd strejfede papiret, begyndte
det slangeagtige væsen at blive levende. Der lød en underlig knagende lyd fra bogen,
og slangen viklede sig på magisk vis langsomt ud af bogen og blev levende foran
dem. Mads og Mira var helt paf. Ingen af dem kunne røre sig ud af stedet af skræk.
”Endelig! I’m back! Jeg er tilbage! Muahaha!”.
Det mærkelige slangeagtige væsen rystede sig, så der røg nogle sølvfarvede skæl på
gulvet. Den rejste sig ligesom op, så den stod på den nederste del af kroppen. Den
var meget højere end Mira og Mads – ja, endda højere end to-meter-Peter.
”Jeg har været spærret inde i den væmmelige bog i mange, mange år”.
Den gled helt tæt på Mira og Mads; så tæt at de kunne mærke dens varme ånde, der
stank af gammel ost.
”Tak for hjælpen, unger. Takket været jer kan jeg nu vende tilbage til min
oprindelige plan: at æde alle bøger på Randers Bibliotek!”
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Slangen jublede triumferende og så meget ond ud. Dens gule øjne glimtede, og man
kunne tydeligt se pupillerne, der lyste som lange spalter inde i øjnene.
”Aldrig!” råbte Mira med klar stemme.
Hun løftede sin knyttede hånd og forsøgte at se modig ud.
”Vi vil stoppe dig din dumme, klamme slange!”
Slangen så vredt på Mira: ”Jeg er aldeles IKKE en slange! Jeg er en stolt og klog
bogorm”.
Ordene kom ud af dens uhyggelige mund som en hvisken.
”Og I må ALDRIG kalde mig en slange. Slanger har ingen hjerne.
Jeg ved ALT, for jeg æder bøgerne. Og så bliver bøgerne en del af
min hjerne”. Slangen, som åbenbart var en bogorm, rystede
helt af ophidselse.
Mads rømmede sig og sagde med forsigtig stemme:
”Det går da ikke, at du æder alle bøgerne. Så kan
andre jo ikke læse i dem?”
Mira så bogormen trodsigt ind i øjnene.
”Mads og jeg elsker bøger. Vi vil stoppe dig!
Der findes så mange gode historier, og der er
så meget, man kan lære af bøgerne. Det
ville være så ærgerligt, hvis alt det bare
forsvandt!”

Bogormen lo modbydeligt. ” Muahaha! I kan ikke stoppe mig, men jeg kan stoppe jer.
Jeg hersker over alle ting og kan gøre alt levende - også vilde dyr fra bøgerne. Jeg er
bøgernes konge”.
På magisk vis opstod der en støvsky, der hvirvlede omkring Bogormen som en
tornado. Bogormen sagde noget, der lød som en trylleformular:
”Animalus vivifica nuc!”
Bogormen gentog sætningen flere gange, og for hver gang blev det kraftigere og
kraftigere: ”Animalus vivifica nuc! Animalus vivifica nuc!”
Der lød nogle mystiske lyde. Trampende hestehove, vrinsken og brølen. Hvor kom
lydene fra? Mads greb fat i Miras arm og hev hende med op af trappen.
”Vi må væk. Det lyder som vilde dyr!”
De løb hurtigt op ad den stejle vindeltrappe og kom op til børnebiblioteket. De kunne
høre Bogormen, der talte med sig selv:
”Mumme numme num. Nu blev der endelig madro. Det bliver godt at æde alle
bøgerne i Randers Bibliotek”.
Mads og Mira ledte desperat efter et sted, hvor de kunne skjule sig.
”Legehuset”, hviskede Mira til Mads, og de gav sig til at kravle helt lydløst ned mod
legehuset. Men pludselig så Mads et par røde øjne og en glubsk mund helt tæt på.
Han kom til at skrige så højt, at det rungede på hele biblioteket.
Mira tog fat i Mads, og de spurtede ned til legehuset med de uhyggelige bæster lige
i hælene. Da de kom ind i legehuset, krøb Mira ind bag rullevognen med de store
legoklodser. Mads satte sig ind ved siden af hende, og de sad begge og rystede af
skræk. De kunne høre de vilde dyr nærme sig.
”Hvad gør vi? Nu bliver vi ædt! ”. Mads græd stille. Mira tog armen om ham for at
trøste ham. Mads tænkte, at nu var det slut. De uhyggelige væsner var allerede inde i
legehuset! Pludselig hørte Mads og Mira en lille stemme:
”Ej, se. Vi kan da ikke æde dem. Se hvor søde de ser ud”.
Det var en lille, hvid ugle med pjuskede fjer, der talte.
”Sludder og vrøvl, Hedwig. Vi er jo nødt til det, når Bogormen siger det. Jeg er lige så
lidt vild med det, som du er”.
Det var en stor, gråskægget ulv med skarpe tænder, der talte med en meget dyb
stemme.
”Måske er der en måde, hvorpå vi kan undgå det her. Det er også imod mine
principper at spise menneskebørn”.
Et vildsvin med pjusket pels og lange, klamme hjørnetænder hviskede til ulven og
uglen:
”De ser nu ellers ret lækre ud…”.
Mads syntes, at det lignede vildsvinet fra istidsudstillingen på Museum Østjylland,
som han havde set for et par timer siden. Åh, det føltes som om, der var gået en
evighed siden da.
Mira skubbede til vognen med klodser, så hun bedre kunne se de tre dyr.
”Vil I ikke nok lade være med at spise os?”, bad hun med en stille stemme.
”Kan vi gøre noget, for at I ikke spiser os?” Uglen så på Mira.
”Vi har ikke lyst til at æde jer, selvom Bogormen vil have os til det. Men hvis vi ikke
æder jer, så kan Bogormen nok finde på at æde jer selv”.
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”Er der ikke en måde, vi kan besejre Bogormen på? ”, spurgte Mads med en usikker
stemme. Ulven svarede, at det var næsten umuligt. Bogormen var nærmest
ustoppelig.
”Sidst Bogormen blev fanget inde i bogen, var det fordi han mødte en bibliotekar, der
var klogere end ham. Bibliotekaren vidste simpelthen mere end ham. Men I er jo bare
et par rollinger, der ikke ved en skid”. Ulven snerrede opgivende.
Den hvide ugle fortsatte, mens den baskede med vingerne:
”Ved I overhovedet noget som helst? Ved I for eksempel noget om dyr? Om vildsvin,
ugler eller ulve? Bogormen ved meget om dyr”.
Mads kiggede op på den stak bøger, som han og Mira havde taget, da de ville hævne
sig på hans far. Der var mange bøger om dyr. Han kiggede igen op på uglen:
”Så det du siger er, at hvis vi ved en masse om dyr, så kan vi måske undgå, at
Bogormen æder os? Og måske få ham ind i bogen igen?”
Uglen nikkede.
”Men I skal skynde jer at læse. Det kan godt være, at Bogormen har travlt med at æde
bøger nu – men det varer ikke længe, før han vil lede efter jer”.
”Læs, for pokker, læs”, sagde Mira og løb hen for at hente stakken med bøger om dyr.
Måske kunne de besejre Bogormen, hvis de var klogere end den.

Kan du hjælpe Mads og Mira med at klare Bogormen?
Så læs (eller lyt til) en masse bøger om dyr, før du læser næste kapitel.
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Kan du huske, hvad der skete i sidste kapitel?
Ja, det var noget med, at den væmmelige Bogorm kom ud af en grøn, gammel bog,
da Mira var kommet til at røre ved den. Bogormen var ond og magtsyg. Den ville
herske over hele verden, æde alle bøger og slå Mads og Mira ihjel.
Først skulle en ulv, en ugle og et vildsvin æde Mads og Mira, men det undgik de med
nød og næppe. Dyrene kunne ikke få sig selv til det. Ifølge ulven, uglen og vildsvinet
kunne Mira og Mads kun bekæmpe Bogormen ved hjælp af klogskab og viden. Så de
læste en masse bøger. En masse bøger om dyr.

Har du også fået læst nogle bøger om dyr?
Fedt. Så kan du måske hjælpe Mads og Mira med at klare Bogormen.
Nu er vi klar til at læse det sidste kapitel i vores historie.

Kapitel 3: Heltene vågner
Mads og Mira havde haft ro til at læse i et stykke tid. I det fjerne kunne de høre
Bogormen gnaske højlydt. Den lo på en skummel måde, og indimellem bøvsede den.
Det var nogle klamme bøvser, der rungede i hele biblioteket. Men på et tidspunkt blev
Bogormen helt stille. Mads og Mira kiggede forskrækket på hinanden.
”Hvad nu? ”, spurgte Mads hviskende.
”Hvad er den nu ude på? Skal vi ikke stikke af?”
De var på vej til at kravle ud af legehuset, men var lige ved at støde ind i et stort,
slimet væsen. Bogormen. Den var lige uden for legehuset. Hvorfor havde de ikke hørt
den komme? Den var blevet endnu større og meget tykkere af at æde alle de bøger.
Bogormen var nu så stor, at den kunne nå loftet.
”Nå!”, sagde Bogormen gnækkende.
”Er I klar til at blive ædt?” Bogormen slikkede sig rundt om munden med sin spaltede
tunge.
”Jeg har glædet mig. I er nogle små lækkerbiskner!”
”Vi smager ikke ret godt”, sagde Mads forsigtigt. ”Vi er blevet så kloge af at læse alle
de bøger om dyr, at vi smager dårligt”.
Mira kiggede forvirret på Mads. Det han sagde gav ikke rigtig mening. Ikke desto
mindre var det som om, Bogormen stoppede op og holdt op med at slikke sig om
munden.
”Er I kloge? I er da bare nogle dumme unger. I tror, I er så kloge, fordi I har læst alle de
bøger. Men jeg er bøgernes konge, og jeg ved mest om dyr i hele verden! ”
Bogormen så vredt på dem og bevægede sig tættere på – så tæt at Mira var lige ved
at kaste op. Den lugtede simpelthen så dårligt.
”Ved I overhovedet, hvilket dyr der er det største i verden? ”
Bogormen spærrede øjnene op, og dens briller vippede faretruende. Mads havde lige
læst om det dyr, men lige nu kunne han bare ikke komme i tanke om det.
”Hvis I ikke kan svare på mine spørgsmål, så æder jeg jer lige på stedet!”. Bogormen
smaskede og grinede for sig selv. Mads og Mira kiggede fortvivlede på hinanden.

Kan du hjælpe? Hvilket dyr er verdens største:
Er den en blåhval eller en elefant?
”En blåhval” råbte Mads og Mira i munden på hinanden. Bogormen så skuffet ud.
”Ha! I var bare heldige. Hvor høj kan en giraf så blive? ”. Mira tøvede.
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Kan du hjælpe? Hvor høj kan en giraf blive? Tre, fire eller fem meter?
Det var som om Mira kunne høre stemmer langt borte fra, og pludselig kendte hun
svaret: ”Fem meter høj”, sagde Mira højt og kiggede Bogormen lige i øjnene. ”Og vi
ved også, at en struds ikke kan flyve, og at en kat føder levende unger”. Mira havde
fået nok af den dumme Bogorm. ”Mads og jeg ved ALT om dyr, for vi LÆSER bøger
om dyr. Vi æder dem ikke ligesom dig”.
”Jeg er bøgernes konge, og alle ved, at jeg er den i hele verden, der ved mest om
dyr. Jeg hersker så meget over dem, at jeg kan få dem ud af bøgerne”. Bogormen lo
ondskabsfuldt.
Mira fik pludselig en idé. ”Er du virkelig bøgernes konge? Det tror jeg ikke på. Kan du
overhovedet få andet end dyr til at komme ud af bøgerne? Kan du få Pippi ud? Eller
Antboy? Det vil jeg se, før jeg tror det”.
Miras spørgsmål gjorde Bogormen vred. Meget vred. Mads syntes, at det så ud som
om, der kom røg ud af dens næsebor.
”Tror I ikke, at jeg kan vække andet end dyr til live? Se bare her”. Bogormen bevægede
sig ud i midten af biblioteksrummet. Ud i det som blev kaldt Pyramiden. Atter engang
opstod der på magisk vis en støvsky, der hvirvlede omkring Bogormen som en
tornado. Bogormen sagde nu en anden trylleformular end sidst:
”Omnia vivifica nuc!”.
Den gentog sætningen flere gange. Over hele biblioteket lød der en summende lyd,
der blev højere og højere, indtil alle bøger væltede ned fra hylderne. Ud af bøgerne
vrimlede det med personer, dyr og ting, der blev levende og lige så store, som de ville
være i virkeligheden. Mads fik øje på Pippi Langstrømpe og Kaptajn Underhyler. Mira
fik øje på både Tintin, Ternet Ninja og Vildheks. Også en kæmpe T-rex stod pludselig
midt i biblioteket. Den kunne nå det øverste af glaspyramiden med sin næse. Også
skelettet i børnebiblioteket bevægede sig. Dødsstjernen drejede rundt og skød med
laser.
Bogormens krop rystede af begejstring, mens den råbte og lo ondt:
”Jeg er uovervindelig! Jeg er bøgernes konge! Jeg hersker over alle herinde! ”
Der blev helt stille inde i biblioteket. Fra det ene hjørne kunne høres en svag stemme:
”Du hersker altså ikke over mig, at du ved det”. Det var Vildheks, der sagde det. Hun
sagde det stille og roligt, men der var ingen tvivl om, at hun mente det.
”Du hersker denondelynemig heller ikke over mig”, sagde Ternet Ninja og svingede
faretruende med sin nunchaku.
Alle de personer og dyr, som Bogormen havde hidkaldt, vendte sig truende mod ham.
Ulven knurrede truende.
”Forrædere! Nu har jeg fået jer ud af bøgerne og ud af montrerne her i Kulturhuset, og
så vender I jer imod mig. I er nogle skiderikker! ”
Bogormen blev så rød i hovedet af vrede, at Mads blev bange for, at den ville sprænge
i luften. ”Jeg forbander jer. I er nogle… hundehoveder og hængerøve, lusede amatører
og elendige klamphuggere! ”
”Vi er ikke nogle hundehoveder eller hængerøve eller nogen af de andre ting, du kaldte
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os! ” brølede vildsvinet sammenbidt. Det tog tilløb og stangede Bogormen hårdt bagi
med sine krumme stødtænder. Bogormen hylede af smerte og bukkede sammen.
Pippi boksede Bogormen lige på næsen, så den tabte brillerne, og den enorme T-rex
trådte den på halen. En masse ormeskæl dryssede ned på gulvet.

”Ja, vi kan faktisk blive levende hver nat. Og I må komme og besøge os igen. I er
de helte, der reddede os fra den fæle Bogorm”. Ulven gav dem begge et vådt slik på
kinden. Og børnene kunne ikke lade være med at grine. Det var på en måde både lidt
klamt og lidt dejligt på samme tid.

Det så faktisk ud som om, Bogormen var blevet mindre, og da Dødstjernen pludselig
skød laserstråler efter den, flygtede den ned af trappen. Mads, Mira og en hel horde af
helte fulgte efter den. Kaptajn Underhyler og Antboy gik forrest med knyttede næver.

Pludselig brød solens stråler frem og kunne ses gennem glaspyramiden i biblioteket.
Som ved et trylleslag var Vildheks, Ulv, Kaptajn Underhyler og alle de andre væk. De
var tilbage i bøgerne, som stod på deres pladser på reolerne, præcis som ulven lige
havde sagt. Det så ud som om, der ikke var sket en pind i nattens løb.

Neden for trappen lå den grønne bog med de gulnede sider. Den var slået op på en
tom side, hvor der engang var en tegning af Bogormen – altså lige indtil Mira kom til
at røre ved den og vække den til live.
Antboy og Kaptajn Underhyler skulle lige til at gå til angreb på Bogormen, da Mira
rømmede sig: ”Det var mig, der fik Bogormen ud af bogen, så det er også mig, der
må sende ham derind igen”. Mira tog mod til sig. Hun ville sige et trylleord, der kunne
sende Bogormen ind i bogen. Men lige nu kunne hun ikke huske et eneste trylleord.
”Hjælp mig! En eller anden hjælp mig! Giv mig et trylleord! ”.

Kender du et trylleord, som kan hjælp Mads og Mira?
Prøv at sige det højt.
Det var ren magi. Pludselig kunne Mira høre fjerne stemmer, der sagde et trylleord,
hun kunne bruge.
”Hokus pokus. Gå ind i bogen, dumme Bogorm – og det skal være nu! ”
Da Mira sagde disse ord, krympede Bogormen og blev mindre og mindre. Den blev
suget ind i bogen med en høj, skinger lyd. Til sidst var Bogormen kun at se på bogens
side. Den var fanget i bogen igen.
Et øjeblik var biblioteket helt stille. Så brød Mads, Mira, Pippi, Kaptajn Underhyler og
alle de andre ud i jubel.
”Vi er fri, vi er endelig fri – fri fra Bogormen!”
Vildheks vendte sig mod Mads og Mira og takkede dem overstrømmende. Hun
sagde, at hvis de ikke havde stoppet Bogormen, så ville den have ædt alle bøgerne –
og hvad ville der så ikke ske med Randers Bibliotek?

Mira vendte sig om, da hun hørte en lyd fra bibliotekets indgang. Glasdørene var ved
at åbne sig, og der kom Mads’ far og Miras forældre styrtende. De greb fat i begge
børn og knugede dem ind til sig. Mads’ far forklarede, at han havde været så træt og
forvirret dagen før, at han var kommet til at tage hjem uden Mads og Mira. Miras mor
så strengt på ham. Der var ingen tvivl om, at alle forældrene havde været ude af sig
selv af bekymring.
Mads krammede sin far hårdt og sagde:
”Det gør slet ingenting, far. Det har været den sjoveste nat. Ever!” Mira nikkede og
sagde med et smil: ”Men du skylder os 350kr., at du ved det!”
Selvom Mads og Mira var jublende lykkelige over at se deres forældre, så glædede
de sig allerede til, at de igen skulle være en nat på biblioteket. Så skulle de se Ulv,
Vildheks og alle deres andre nye venner igen.

Resten af natten festede Mads og Mira med alle figurerne fra bøgerne. Dødsstjernen
forvandlede sig til en diskokugle, og alle dansede.
”Se! T-rex danser med Vildheks”, grinede Mads. Mira nikkede, mens hun var ved at dø
af grin. Det her havde været den vildeste, farligste og mest fantastiske nat i deres liv.
Lige før solen stod op, kom ulven hen til dem.
”Nu varer det ikke længe, før vi må ind i bøgerne igen – og op på hylderne”. Ulven
gabte, så børnene kunne se de sylespidse tænder.
”Ja, det nytter jo ikke noget, at vi render rundt her og forskrækker alle folk, når
biblioteket åbner. Det er kun om natten, vi laver narrestreger”. Mads og Mira så
overraskede på ulven og derefter på hinanden og spurgte så, om de virkelig var
levende hver eneste nat. Ulven nikkede og sagde smilende:
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