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3.
Fanget

Manden ser 
ikke Bølle-Bob.

Han løfter 
endnu en cykel
op i vognen.
Så går han igen.

Bølle-Bob kigger ud.
Han må væk nu,
inden manden 
kommer igen.
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Der er fri bane.

Bølle-Bob skal lige til 
at hoppe ned.
Så kommer der 
endnu en mand
på gaden.

Bølle-Bob gemmer sig igen.

Manden nærmer sig.
Bølle-Bob kigger ud.

Næ, det er 
ikke en mand.
Det er Leslie!

Hvad laver han her?
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Bølle-Bob ser,
at Leslie går 
hen til porten.

Der står han stille
og kigger 
til alle sider.

Så går han ind.

Hvad er det?
Har Leslie 
noget at gøre med
tyveri af cykler?

Har Lasse 
og de andre ret?
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Så lyder der 
en stemme:
»Hvad laver 
du her, knægt?«

Bølle-Bob farer sammen.
Det er den vrede mand.

Bølle-Bob havde 
slet ikke hørt,
at han var kommet igen.

»Hvad laver du her?«
siger han igen.

»Jeg... jeg leger 
bare gemme,«
siger Bølle-Bob.
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»Leger gemme?«

Bølle-Bob kan 
godt selv høre,
at det lyder dumt.

Manden tror 
heller ikke på det.

»Næ, min ven.«
Manden tager Bølle-Bob
hårdt i armen.
»Nu kommer du her.«

Han hiver Bølle-Bob
ned fra vognen.
Han er meget høj.
Og meget stærk.
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Så går de sammen
ind gennem porten.

Bølle-Bob kan ikke
stikke af.
Manden holder fast
i hans arm.
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4.
En kold kælder

Manden holder 
stadig fast
i Bølle-Bobs arm.
Det gør ondt.

De går ind ad en dør.

Så kommer de ind
i et stort rum.
Der står fl ere cykler.
Og en masse kasser.
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»Kurt!«
råber manden.

En anden mand
kommer hen til dem.
Det må være Kurt.

»Se, hvad jeg fandt
ude i vognen,«
siger den høje mand.
Han rusker Bølle-Bob.

Kurt kigger på Bølle-Bob:
»Hvad lavede du der?«

Bølle-Bob ved ikke,
hvad han skal svare.
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»Han siger, 
han legede gemme.«

Kurt ser 
meget vred ud.

Han peger hen 
på en dør:
»Smid ham ned 
i hullet.«

Den høje mand
fører Bølle-Bob 
hen til døren.

Han åbner den
og puffer 
Bølle-Bob ind.
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»Så kan du 
lege gemme her,«
siger han 
og låser døren.  

Bølle-Bob falder 
ned ad en trappe.
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Han kan ikke se noget.

Der er næsten
helt mørkt.

Og koldt.

Det er vist 
en slags kælder.

Han kan høre 
de to mænd 
uden for døren.

»Har han set noget?«
siger Kurt.
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»Det ved jeg ikke,«
svarer den høje.
»Hvad vil du 
gøre ved ham?«

»Jeg skal nok 
lukke munden på ham.«

Bølle-Bob er ved 
at blive bange.
Hvad mente 
ham Kurt med det? 


