
Hvorfor 
bliver alle 
 hjemme?

En børnebog  
om pandemien



Det er en rigtig dejlig dag.  
Men noget er anderledes …

Kim kigger ud ad vinduet.



Skolegården er også tom. I det hele  
taget er der meget stille.Legepladsen mellem husene er tom,

og menneskene ude på gaden har en
mærkelig maske foran munden. Moren til Max, der bor overfor, har været 

syg i et stykke tid, og derfor kommer han 
ikke ud og leger mere.



Kim’s mor fortæller, at der er kommet en ny virus.
Derfor er alle blevet mere forsigtige.
Især når de går udenfor.

Virusser er så små, at man ikke kan
se dem – de er endda endnu mindre 
end sandkorn! Derfor bemærker vi 
dem tit slet ikke.

Men selvom de er så små, bliver vi nogle gange syge af dem. 
Det er ikke med vilje, men det kan ske – ligesom hvis du får 
sand i din sko.



Derfor er det bedre, at du hoster ind  
i dit ærme – så spreder viraene sig ikke 
i luften, og andre mennesker indånder 
dem ikke – og så bliveringen syge.

En maske foran mund og næse hjælper 
også til at viraene ikke spreder sig.

Når man nyser eller hoster spreder
viraene sig i luften.

Andre mennesker kan
indånde de vira,
og så spreder de sig.



At give hinanden hånden, eller 
give hinanden et knus kan man 
så selvfølgelig ikke.

Men det er også sjovt at udtænke
nye måder at hilse på hinanden på!

For at være helt sikker, så kan man holde lidt
mere afstand til hinanden end normalt. Så kan
viraene slet ikke nå dig!

Det er ærgerligt, for når man 
glæder sig over at se en
anden, så vil man jo gerne 
give den person et knus …



Kim tænker: på gaden er det let at holde
afstand til hinanden. Men hvad gør man
indenfor?

Det er godt, at børnehaven er lukket lige nu.
Med så mange børn og voksne sammen i et
lille rum … så ville det virkelig være svært at
holde afstand til hinanden!



Derfor er svømmehallen også lukket.
Og biografen.

Og Zoo.

Alle de steder, hvor der normalt kommer
mange mennesker. Men heldigvis har
supermarkedet åbent.



Der kan Kim’s mor købe alle de ting, der skaltil for at 
lave en lækker kage. Imens leger Kim labyrint.

Hvilken vej går Kim mon for at nå til kagen, og dernæst kassen, 
uden at støde ind i andre kunder?



Hjemme igen. Her vasker
de hænder som det allerførste.

Sæben vasker alle
viraene væk.

Kim synger imens,
for det gør det sjovere!

Våde hænder,
våde hænder …



Med rene og vaskede hænder, kan mor 
og Kim begynde at lave den lækre kage.

Og kage smager  
bare altid godt!

Det er sjovt, især hvis  
man keder sig lidt!



Kim er træt og går i seng. Mor læser en
historie højt for Kim, så hun sover godt.

Sov godt, Kim!
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