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Hej! Mit navn er Milton
og jeg er en nysgerrig
skov-kanin, som elsker
at tage på eventyr ude
i verden.
Jeg har besøgt mange
søde børn i forskellige
lande. Jeg har et magisk
verdenskort. Når jeg
tager et hovedspring ind
i kortet, så kan jeg rejse
lige hvorhen, jeg vil.
Jeg bor i en hule i den
fortryllede skov sammen
med mine to bedste
venner Amanda og
Conrad.

Amanda er en sommerfugl. Hun er altid i godt humør og hendes smil fylder hele
ansigtet. Amanda elsker sommerens sol og varme og alle de lege, vi leger udenfor.
Når Amanda bliver ivrig, begynder hendes vinger at summe.
Conrad er et meget klogt pindsvin, der altid passer godt på Amanda og mig. Conrad
er meget forsigtig. Han tænker sig altid godt om. Conrad læser en masse bøger
og når han bliver ivrig over at lære noget nyt, begynder hans snude at vibrere.

Jeg elsker min hule. Amanda og Conrad har hjulpet mig med at indrette den og
den er blevet lige præcis, som jeg vil have den. Gulvet og væggene er lavet af
jord. Midt i hulen er der to stole - en til Conrad og en til mig. Amanda elsker at
sidde på træroden i loftet.

Jeg er glad for, at min hule er så fin og hyggelig. For i denne tid er det faktisk
sådan, at vi skal blive hjemme i hulen det meste af tiden. Det er fordi, der lige nu
er en smitsom virus, der gør mange mennesker i hele verden syge.

Conrad har fortalt Amanda og mig, at man kalder virussen for corona. Corona betyder krone, og det kommer fra et gammelt sprog der hedder latin. Conrad har vist
os et billede og forklaret, at når man ser coronavirussen i et mikroskop, sådan et
apparat, der kan forstørre bittebittesmå ting op, så ser den ud som om, at den har
en masse små kongekroner på. Den så slet ikke farlig ud, men Conrad fortalte, at
der er nogle mennesker, der bliver meget syge, når de bliver smittet med corona.

Corona er en værre bandit-virus. Den smitter nemlig meget og spreder sig fra
menneske til menneske. Det gør den, når mennesker er tæt på hinanden. Og det
er derfor, at vi alle sammen skal blive inde i vores huler, huse eller lejligheder i
øjeblikket. For så kommer vi ikke tæt på hinanden og så er der ikke så mange, der
bliver smittet med corona.

De fleste af dem, der bliver syge af corona, bliver heldigvis raske igen. Rundt
omkring i hele verden er der dygtige mennesker, der arbejder på højtryk på at
lave medicin, der kan gøre de syge hurtigt raske. De arbejder også på at finde en
vaccine mod corona, der kan sikre, at man ikke bliver smittet.

Det gør mig glad i hele min kaninkrop at tænke på, at corona ikke altid skal være
her i den fortryllede skov eller i vores land eller i hele verden. Heldigvis kan vi alle
sammen være med til at stoppe corona. Det har Conrad fortalt. Vi skal bare hjælpe
hinanden og følge nogle enkle gode råd.

Conrad fortalte også, at man i nogle lande ikke må være
sådan rigtig sammen med sine venner. Men man
må gerne lege sammen i en virtuel verden.
Altså en verden, hvor man kan se
hinanden på en computerskærm,
tablet eller mobiltelefon.

Nu hvor corona bandit-virussen er her, så må Amanda kun lege med Conrad og
mig. Amanda elsker ellers at flyve rundt i hele den fortryllede skov. Hun har en
masse venner og hun plejer at besøge dem ofte. I starten var Amanda lidt ked
af det og syntes, at det var svært. Hun savner nemlig alle de andre dyr i skoven.
Conrad fortalte, at ingen dyr i den fortryllede skov er alene. Man må gerne være
sammen med familie og venner i små grupper, hvis man er udenfor. Det gjorde
Amanda i meget bedre humør.

Nogle gange går vi en tur. Det må vi
heldigvis stadigvæk gerne her i den fortryllede skov. Når vi møder nogle andre
dyr, skal vi huske at holde god afstand
til dem.
Vi kan sagtens vinke og sige
hej, men vi må ikke gå tæt på
hinanden og give et kram. Det
er et af de gode råd, som
man skal huske. Hvis man
holder afstand, så er man
med til at stoppe corona
virussen i at sprede sig.

Der er også en anden ting, der er lidt anderledes i denne tid. I går var det min
bedstefars fødselsdag. Normalt samles familie og venner i hans hus. Så spiser vi
kage, drikker kakao og synger fødselsdagssang. Men i går kunne vi ikke komme
på besøg. Min bedstefar er nemlig en gammel kanin. Og vi skal passe særligt
godt på de gamle og dem med et dårligt
helbred. For de kan blive meget
syge af corona.

En dag, da vi var ude at gå, mødte vi en af Amandas gode venner. Normalt ville
Amanda have givet ham et stort kram. Men fordi man skal holde afstand til hinanden
lige nu, havde de opfundet en ny leg. De efterlignede hinandens bevægelser ligesom i et spejl. Det så sjovt ud og Conrad og jeg hoppede ind i legen. Fordi den
var så sjov, har vi leget den lige siden. Hver gang vi møder vores venner i skoven,
bliver der leget Stop-Corona-Spejl-Leg.

Men heldigvis havde vi fundet på en rigtig smart idé til, hvordan vi kunne fejre
dagen. Vi havde lavet nogle fine gaver til min bedstefar, som vi giver til ham, når
vi kan ses igen. Vi havde tegnet flotte tegninger og pyntet dem med ting, som
vi havde fundet i skoven. Amanda, Conrad og jeg havde også malet hver vores
sten i forskellige farver. De kom til at se helt magiske ud. Amanda tegnede små
fine hjerter på sin sten, som skulle minde bedstefar om, at alting nok skulle blive
godt igen.

Conrad har fortalt os, at det er meget
vigtigt, at man vasker sine hænder
rigtig grundigt. Man skal faktisk
vaske sine hænder i 20 sekunder.
Amanda og jeg vidste ikke helt,
hvor længe 20 sekunder var. Så
derfor prøvede vi alle tre at vaske
vores hænder, imens vi talte:
”1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-14-15-16-17-1819-20.”
20 sekunder var godt
nok lang tid. Så længe
tror jeg ikke, at jeg
plejer at vaske mine
hænder.

Vi fandt ud af, at hvis vi nu sang en sang i stedet for at
tælle, så var det meget sjovere. Vi digtede vores helt egen
vaske-hænder-sang, som vi lavede på ’Mester Jakob’ melodien.
Den melodi kender du godt, ik’?
Sangen kom til at lyde sådan her:
Kære sæbe, kære sæbe
Vask min hånd, vask min hånd
Gnide, gnubbe, skrubbe – gnide, gnubbe, skrubbe
Syng igen, syng igen
Kære sæbe, kære sæbe
Vask min hånd, vask min hånd
Gnide, gnubbe, skrubbe – gnide, gnubbe, skrubbe
Skyl og tør, skyl og tør

Vi øvede sangen samtidig med, at vi vaskede vores hænder. Da vi var færdige,
tørrede vi dem i noget engangspapir. Conrad fortalte, at det er vigtigt, at vi
husker at vaske vores hænder grundigt og tit. Men hvad er tit? Det havde Conrad
selvfølgelig også et svar på.

Han fortalte, at vi alle sammen skal huske at vaske hænder, hver gang vi har været
på toilettet - før og efter vi skal spise - hvis vi kommer til at hoste eller nyse i
vores hænder - når vi pudser vores næser - når vi hjælper hinanden med at lave
mad og hver gang vi har været udenfor og lege.

1. Kære sæbe, kære sæbe

2. Vask min hånd, vask min hånd

5. Kære sæbe, kære sæbe

6. Vask min hånd, vask min hånd

3. Gnide, gnubbe, skrubbe –
gnide, gnubbe, skrubbe

4. Syng igen, syng igen

7. Gnide, gnubbe, skrubbe –
gnide, gnubbe, skrubbe

8. Skyl og tør, skyl og tør

Vi ville gerne dele den gode sang med alle vores venner. Amanda
foreslog, at vi stillede os op på hulens tag. Her kunne vi synge
sangen, så de dyr, der bor i nærheden, kunne høre den.
Der gik ikke lang tid, før vores
naboer kiggede ud og sang
med. Deres naboer blev
også nysgerrige og lige
med ét var det som om,
at hele skoven sang vores
vaske-hænder-sang.
Det lød helt fantastisk
og det var dejligt at være
sammen om sangen. Også
selv om det var på afstand.

Mens vi stod der på hulens tag, begyndte Conrads snudetip at vibrere.
Pludselig kom der et højt nys fra
ham. Conrad svingede lynhurtig
den ene arm op foran sit hoved.
Med armen bukket fik han fanget
sit nys lige i albuen.
Jeg har aldrig set ham så hurtig før.
Det så ret sejt ud.

Da Conrad var færdig med at nyse, stak
han hånden ned i lommen på sin grønne
vest og trak en lille plastikflaske med
håndsprit op. Vi vidste godt, hvad han
skulle. Han skulle sørge for, at hænderne
blev rene igen. Vi havde ikke lige en håndvask i nærheden, så derfor vaskede han
sine hænder med håndsprit. Vi har alle tre
sådan en lille flaske i lommen. Det er altså
lidt smart.

Oppe fra sin yndlingsplads på
roden i loftet sagde hun:
”Det hele skal nok blive
godt igen, Milton. Selvom det lige nu er en
mærkelig tid og mange
ting ikke er, som de
plejer, så skal det
hele nok blive godt
igen.
Coronavirussen vil for
svinde og livet vil igen
være, som vi kender det.
Indtil da skal vi h
uske
at følge de gode råd og
passe på hinanden.”

Solen var næsten færdig med at danse sin daglige dans hen over himlen. Snart
ville månen kommer frem og passe på os. Amanda, Conrad og jeg sad inde i hulen.
Jeg kiggede over på min røde rygsæk. Jeg savnede mine eventyrrejser rundt omkring i verden. Det var som om, at Amanda havde læst mine tanker.

Jeg kiggede på Conrad
og Amanda og nikkede,
mens jeg kunne mærke
en dejlig følelse af tryghed og varme sprede sig
i min kaninkrop.
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I ’Milton og den usynlige coronavirus’ lærer Conrad, Amanda og Milton
børnene nogle enkle gode råd, som vi skal følge, for at stoppe
corona-bandit-virussen i at sprede sig.
De tre venner er enige om, at selvom det lige nu er en mærkelig tid
og mange ting ikke er, som de plejer, så skal det hele nok blive godt igen.
Coronavirussen vil forsvinde og livet vil igen være, som vi kender det.
Indtil da, skal vi følge rådene, passe på hinanden og hjælpe hinanden
til at have det godt.
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