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5.
Befriet

Lasse er helt  
oppe ved vinduet.

Så bliver lyset tændt  
inde i huset.

Det er Bølle-Bob! 
Han kommer hen til vinduet  
og åbner det helt: 
»Velkommen! Kom ind!«

»Hvad?« siger Lasse. 
»Hvordan er du kommet ind?«
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»Gennem døren!« 
Bølle-Bob griner  
og tager fat i Lasse 
for at hjælpe ham ind.

»Griner du?« siger Lasse.

»Ja, det er da sjovt, 
at vi ikke tænkte på det. 
Tyvene lod døren stå åben!«

Lasse synes ikke, 
at det er sjovt.

Bølle-Bob griner igen: 
»Jo, at du bruger vinduet,  
når døren står åben!«
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»Der var nogen  
med en lygte,« siger Lasse.

»Hvad? Hvor?«

»Her! Lige før! Der var nogen, 
der lyste på mig.«

»Hvem?« siger Bølle-Bob.

»Det ved jeg da ikke. 
Men jeg blev da bange.«

De går gennem huset 
hen til sove-værelset.

De kan høre, 
at Lasses far stadig 
prøver at få døren op.
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Nøglen sidder i døren.

»Har I nøgler i alle døre?«  
siger Bølle-Bob.

»Ja. Vi låser dem altid, 
når vi ikke er hjemme. 
På grund af indbrud.«

»Rigtig god idé!« 
Bølle-Bob er lige ved 
at grine igen.  
Men han kan mærke, 
at det skal han vist ikke.

Lasse låser døren op. 
Hans far og mor kommer ud.
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»Hvad sker der?« 
siger Lasses far.

»Vi har haft indbrud.«

»Åh nej,« siger Lasses mor.

Hans far siger ikke noget. 
Han løber ned ad trappen.

De andre går efter.

»De har taget vores nye TV,« 
siger Lasse.

»Ja.« Lasses far står  
og kigger rundt i stuen: 
»Og computeren.«
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Lasses mor går 
hen mod telefonen: 
»Vi ringer efter politiet.«

»Nej!« siger Lasses far. 
»Ingen politi!«

De andre kigger  
forbavsede på ham.
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6.
Kvikke drenge

»Hvorfor skal vi ikke  
ringe til politiet?« 
siger Lasses mor.

»Det synes jeg bare ikke.« 
Lasses far sætter sig ned. 
»Laver du ikke noget kaffe?«

»Jamen, hvorfor?« Lasses mor  
kan slet ikke forstå ham.  
»Du må da have en grund?«

»Det er jo ikke noget særligt.«



44

»Vores nye fjernsyn!« 
siger Lasses mor. 
»Er det ikke noget særligt?«

»Nej. Glem det!«

Lasses mor stirrer på ham: 
»Jeg forstår dig ikke. 
Hvorfor skal vi ikke melde, 
at vi har haft indbrud?«

»Ingen politi her i huset!« 
siger Lasses far.

I det samme 
ringer det på døren.

»Hvem er det?« siger  
Lasses mor. »Midt om natten?«
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Lasses far  
går ud for at åbne. 
De andre går med.

Der står to politi-mænd.

»Goddag!« siger den ene. 
»Har I haft indbrud her?«

»Æh…« siger Lasses far. 
»Hvorfor tror I det?«

»Jeres nabo har ringet. 
Han så en dreng bryde ind.«

»Nåh!« siger Lasse.  
»Det var ham med lygten. 
Det var mig, han så!«



46



47

Politi-manden kigger på Lasse: 
»Dig? Brød du ind  
i dit eget hus?«

»Ja,« siger Lasses far.  
»Det hele er bare en dum fejl. 
Så I kan godt køre igen.  
Men tak fordi…« 

»Så er det nok!« Lasses mor 
råber næsten. 

Hun er vred og peger  
på Lasses far: «Jeg ved ikke, 
hvad du har gang i.«
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Så vender hun sig 
mod de to politi-folk: 
»Jo, vi har haft indbrud. 
Kom indenfor!«

De går alle ind i stuen.

Lasses far sætter sig 
og kigger ned i gulvet.

»Og vi ved også, 
hvem det var!« siger Lasse.

»Gør I det?«

»Ja. Den ene  
står og sælger film 
oppe på torvet.«
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»Og vi har bilens nummer,« 
siger Bølle-Bob. 
»Det skrev jeg i jorden.«

»I er vist 
et par kvikke drenge,« 
smiler politi-manden.

»Lidt for kvikke,«  
siger Lasses far.
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7.
Tilståelse

Politi-manden kigger på Lasse: 
»Hvad mener du med, 
at du kender tyven?«

»Jeg købte 
en film af ham i går. 
Den var meget billig, og…«

»Kan du ikke regne ud, 
hvorfor den var billig?« 
siger politi-manden.

»Næh.«

»Nå, så er du ikke så kvik, 
som jeg troede.«
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Lasse tænker sig lidt om: 
»Fordi den var stjålet?«

»Nemlig. Og så er det ulovligt  
at købe den.«

»Jamen, jeg vidste jo ikke…«

»Nej nej,« smiler politi-manden.

»Men jeg vidste det!« 
siger Lasses far.

Alle kigger hen på ham. 
Han sidder stadig  
og kigger ned i gulvet.
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Lasses mor  
går hen til ham: 
»Hvad mener du?«

»Vores fjernsyn 
var også meget billigt.«

De to politi-mænd 
går hen til ham.

Den ene  
tager sin blok frem: 
»Hvad er det, 
du prøver at sige?«

»Jeg købte et fjernsyn, 
som var stjålet.«
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»Hvad gjorde du?« 
Lasses mor stirrer på ham.

»Ja,« siger Lasses far.  
»Det var dumt.«

»Kender du  
sådan nogle tyve?« 
siger Lasses mor.

»Nej. Jeg kendte dem ikke. 
Men de ville sælge 
et helt nyt fjernsyn 
til halv pris…«

»Javel,« siger politi-manden. 
»Og nu tror du, 
at de stjal det igen?«
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Lasses far nikker.

»Jeg fatter det ikke,« 
siger Lasses mor 
til politi-manden. 
»De har stjålet det 
fra en butik?«

»Ja.« 

»Og så sælger de det, 
for at stjæle det igen?«

»Ja,« siger politi-manden. 
»For så ved de, at det ikke  
bliver meldt til politiet.«

Bølle-Bob kan se på Lasse, 
at han er ked af det:
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»Er min far en tyv?«

»Nej,« siger politi-manden.  
»Men han får samme straf 
som tyven.«

»Straf?« siger Lasse. 
»Skal han i fængsel?«

»Så galt går det nok ikke. 
Men en stor bøde!«

Lasse har blanke øjne: 
»Vidste du det, far?«

Lasses far kigger  
tomt ud i luften. 
Så nikker han: 
»Ja. Det vidste jeg godt.«


