
Hvad gør du?
• Taknemmelig over at blive vækket på 

denne blide måde, tænker du, at det er 
rart at vide, at du burde føle dig 
veludhvilet. Du står du op med det samme 
og ved, at du burde være klar til dagens 
udfordringer!

• Selvom alle tal viser, at du burde føle dig 
veludhvilet, er det ikke helt sådan du har 
det! Du vælger at lytte til din krop og ligge 
5 minutter mere, mens du nyder lyset og 
musikken.



Argg!!!! De 5 minutter blev til halvanden time. 
Det er lykkedes dig at sove fra alle de alarmer, 
som sensorer i hele huset har sat i gang. 

Pokkers!!! Det kan ikke redes. Alle du skal være 
sammen med i dag, ved allerede, at du er bag 
ud for dagens program.

Du springer ud af sengen for at se, om du kan 
redde noget. 

Idet dit ben rammer gulvet, smutter det væk 
under dig, det andet følger trop - og du når ikke 
engang at tænke to sammenhængende tanker, 
før du hamrer baghovedet ned i sengekanten 
bag dig. Den flækker. Ligesom dit kranie. Dit liv 
ender her.
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• Med et bekræftende ja fra dig indregnes 

der automatisk flere C-vitaminholdige 
ingredienser i din reviderede madplan for 
den kommende uge.

• Du siger ”nej-tak” til den reviderede 
madplan – og tænker, at du klarer den 
med et par ekstra glas af din ynglings 
friskpressede juice – som du kan høre 
bliver presset ude i køkkenet i det sekund, 
du får tanken. 



Du må godt nok være nede på C-vitamin. Dagens 
madplan byder udelukkende på citrusfrugter, 
kiwier, solbær, tomater, blomkål, nye kartofler og 
grønne bladgrøntsager – og det er foruden de to 
glas C-vitaminpiller computeren anbefaler dig at 
sluge. 

Allerede kort efter, at du er ankommet på arbejde, 
kan du mærke, at du virkelig skal skynde dig på 
WC. Du stavrer dig ud på toilettet og kaster dig 
nærmest ind i en af de tre båse. Stanken river i 
næse og øjne. 

Du er nødt til at støtte dig til væggene, da du går 
fra toilettet mod kantinen. Folk gisper chokeret, da 
de får øje på dig. 

Ambulancefolkene ankommer otte et halvt minut 
efter. Alligevel er det langt fra hurtigt nok ...

Dit liv ender her!
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