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I et helt almindeligt klasselokale sidder fem små Baktusser  

på et bord og spiller smarte. Baktusserne er bittesmå. Så små 

at børnene i klassen slet ikke kan se dem. Ikke  engang med et 

forstørrelsesglas.  Men det er de her Baktusser da ligeglade med.
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“Ha! Vi skal smitte alle børnene i klassen,” siger Snotty.

“Ja! De piller deres næser, klør deres numser og hoster og  

nyser ud over det hele. Og så glemmer de at vaske deres hænder. 

Det er perfekt,” siger Pølle og ser meget tilfreds ud.  

“Det kan godt være, at de er meget større end os, men vi er så 

meget sejere end dem,” praler Lille Bak.
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“Ja og stærkere!” siger Slaske.  

”Vi skal vinde over dem!” siger Vira og føler sig meget stor,  

selvom hun bare er en lillebitte virus.
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“Skal vi ikke fejre det med en rigtig lortefest?” 

spørger Snotty. Det synes de andre Baktusser  

er en vildt god ide.
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“Jaaa! Så skal vi have snot-guirlander!” Lille Bak hopper op og ned.

“Og dansefeber,” siger Slaske.

“Og bræk-konfetti! Ud over det hele!” jubler Vira. 

”Ja, og den skal vare mindst tre dage,” siger Pølle. ”Så vi kan nå at  

smitte alle børnene.”
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Så går Baktusserne i gang med at pynte op og gøre det rigtigt  

ulækkert. De vil invitere ALLE, de kender. Undtagen de der 

kedelige, gode bakterier, selvfølgelig. 
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”De hjælper bare børnene og laver aldrig noget  

ballade,” siger Pølle. 

“Gaaab! Dem gider vi i hvert fald ikke ha’ med,” 

siger Vira og kaster bræk-konfetti ud 

over hele bordet.
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Pludselig begynder snot-guirlanderne at blafre. Så letter Lille Bak 

fra bordet. “Hvem hulen har fundet på at lukke frisk luft ind?” 

vrisser Vira. “Det må være børnene!” Slaske kigger bekymret op. 

8



11

Lille Bak, Pølle og halvdelen af bræk-konfettien bliver blæst op i 

luften og suget ud af et åbent vindue højt oppe over dem.
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Øv! Vira begynder at hænge snot-guirlanderne op igen.

“Øhm, måske skulle vi holde festen et andet sted?” foreslår Slaske. 

“Nej, nu holder vi den lortefest, og de dumme unger kan ikke gøre 

en skid ved det. På med festhattene!” Ingen skal bestemme over 

Vira. “Hvad er nu det for en lyd?” spørger Slaske, mens han fumler 

nervøst med sin hat.
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“Hvad mener du?” siger Vira.

“Kan I ikke høre det? Det lyder som... som et vandfald,” 

Slaske vender sig for at lytte. En kæmpe bølge af rent vand skyller 

pludselig ind over de tre små Baktusser. De klamrer sig til en  

gammel stump gennemtygget blyant. 

“Pyha, det var tæt på,” siger Snotty og ryster vandet af sig.
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“Men hvad er det her lugter af? Det lugter…RENT!” Slaske 

kigger uroligt rundt.

“Ad, hvor klamt!” Vira holder sig for næsen.

“Det er... sæææbe! Løøøb!” råber Slaske. 

En kæmpe kanon bliver rullet ind og splatter sæbeskum 

ud over det hele. 
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“Jeg hader skumfester,” surmuler Vira, mens Slaske og Snotty 

sejler væk i en sæbeboble. ”Sæbe ødelægger altid den ulækre 

stemning.”
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Nu er der kun én lille Baktusse tilbage. Det er Vira. Hun er 

sjaskvåd og træt af det hele. Vira sukker. De dumme skolebørn 

med al deres sæbe og håndvask og friske luft. Bvadr.  

 

Hun prøver at redde et par snot-guirlander, men de forsvinder 

væk i sæbeskummet. 
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Så vrider hun sin festhat, pakker den ned i sin lillebitte kuffert 

og går sin vej. Hun vil hellere bo et andet sted, hvor der er 

mere snasket.
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En klud kommer ind og vasker resten af sæbevandet væk.  

Et stort bæger med popcorn bliver sat på bordet. Så glas og  

guldkonfetti. Nu er det børnenes tur til at holde fest.
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De 5 hygiejneråd

Bliv hjemme  
hvis du er syg eller har 
symptomer på sygdom

Vask hænder tit  
eller brug håndsprit

Gør rent  
særligt overflader som

mange rører ved

Luft ud  
og skab gennemtræk

Host og nys  
i ærmet

Der findes rigtig mange gode og hjælpsomme bakterier,  
men der findes også dårlige virus og bakterier – ligesom  
dem her i bogen. Det er dem, der kan gøre os syge. 

Heldigvis kan vi hjælpe hinanden med at slippe af med 
dem ved at følge de 5 hygiejneråd. 


