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5.
Overfald

Bølle-Bob er på vej hjem.

Leslie er blevet
nede hos Valde.

Valde sagde,
han ville prøve 
at hjælpe ham.

Men Bølle-Bob
kan ikke se,
hvordan Valde
kan hjælpe Leslie.
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Bølle-Bob går forbi 
den gamle mølle.

Den har stået tom
i mange år.

Her har han tit
leget med de andre.

Da han drejer 
rundt om møllen,
griber en hånd
fat i hans arm.

Det er Nalle!

»Så, lille ven,«
siger han.
»Nu skal vi snakke.«
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Bølle-Bob prøver
at stikke af.
Men Nalle
holder godt fast.
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Og i det samme
kommer Ålen 
ud fra møllen.

De tager begge fat
i Bølle-Bob.

Han sparker
og fægter med armene.

Han taber sin kasket.

Og får revet
sin trøje i stykker.

Men der er ikke 
noget at gøre.
De er for stærke.
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De slæber ham
ind i møllen.

»Bind ham!«
siger Ålen.

Nalle binder
Bølle-Bobs hænder
til en bjælke.

»Nu skal du
fortælle os,
hvor sladre-hanken
Leslie bor.«

»Jeg kender 
ingen Leslie,«
siger Bølle-Bob.
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»Ha!«
Nalle strammer rebet:
»Tror du,
vi er dumme?«

»Hør! Hvad er det?«
siger Ålen.
»Kommer der
ikke nogen?«

De lytter alle tre.

Jo, Bølle-Bob kan også
høre nogen tale 
langt væk.

De kommer nærmere.
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»Stille!«
Ålen roder i sin taske.

Han finder 
en rulle tape.

Så går han hen
til Bølle-Bob
og sætter 
et stykke tape
for hans mund.

De kan nu 
høre latter
lige uden for møllen.
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6.
Fanget i møllen

Bølle-Bob kender
de stemmer.

Det er Eva, der griner.
Og Sara.

Så hører han 
Lasses stemme.

Nu griner de alle tre.

Bølle-Bob kigger
på Nalle og Ålen.
De er begge 
gået hen til døren.
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Tænk, hvis Eva
og Sara og Lasse
kommer ind i møllen.

Nej, det gør de ikke.
Nu bliver 
deres latter svag.

De går forbi.
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Nalle og Ålen
står lidt og lytter.

Så går de hen 
til Bølle-Bob igen.

Nalle tager tapen
fra Bølle-Bobs mund.

»Nå,« siger Ålen.
»Hvor bor 
ham Leslie så?«

»Jeg kender ham jo ikke.«

»Løgn!« siger Nalle.
»Vi ved,
der er flyttet
en Leslie her til byen.«
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»Hvor ved I det fra?«

»Vi har venner 
alle vegne,«
siger Ålen.
»De fortæller os
den slags ting.«

»Hvad vil I med ham?«

»Vi tror, han er
en af vores 
gamle venner.«

»Ja-ha-ha.« 
Nalle griner hæst. 
»Vi vil bare 
tale med ham.«
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»Nå,« siger Bølle-Bob.
»Så er det en skam,
at jeg ikke
kender ham.«

Ålen kigger
længe på Bølle-Bob.

Så går han lidt
frem og tilbage.

Ingen af dem
siger noget
i lang tid.

Så går Ålen
hen til Bølle-Bob.
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»Slut!« brøler han.
»Nu har vi talt
pænt til dig
længe nok.«
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»Yes!« råber Nalle.
»Du har haft 
din chance.«

Ålen er helt rød
i hovedet af raseri:
»Nu bruger vi
en anden metode!«

Bølle-Bob er
ved at blive bange.
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7.
En ny far

Ålen kigger ondt
på Bølle-Bob:
»Nu er det sket 
med dig, lille ven.«

Nalle griner hæst.

Så hører de en stemme
uden for møllen:
»Leslie!«

Ålen og Nalle
farer sammen.
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Bølle-Bob synes,
det lyder som
Valdes stemme.

»Leslie!«
kalder den igen.

Kan det passe?

Hvorfor skulle Valde
gå og kalde på Leslie?

Ålen og Nalle
går hen til vinduet.

I det samme
går døren op.



52 53

Der kommer en mand ind.

En lille mand,
som Bølle-Bob ikke kender.

»Leslie!« kalder han.

Så ser han Bølle-Bob
og går hen mod ham:
»Nå, der er du!«

Nu kan Bølle-Bob se,
at det er Valde.

Han er klædt ud.

Han har pænt tøj på.
Og paryk.
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»Hvad laver du her?«
siger Valde.
»Du skulle være hjemme
klokken fem, ikke?«

»Øh, joh...«

»Kom så, Leslie!«
siger Valde.
»Mor venter!«

Nalle og Ålen har bare 
stået og gloet.

Nu vender Valde sig 
og kigger på dem.
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»Goddag,« siger han.
»Jeg er Leslies far.
Leslie skal hjem nu.«

»Leslie?«

»Ja. Børn glemmer tiden,
når de har det sjovt.«

»Hedder han Leslie?«
siger Nalle.

»Ja. Vi er lige
flyttet til byen.« 
Valde kikker
på Bølle-Bob:
»Kommer du?«

»Ja far. Men...«
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»Hvorfor er du bundet?«
spørger Valde.
»Nå, I har leget
røvere og soldater.«

Valde binder rebet op.

Bølle-Bob skæver til
Ålen og Nalle.

De kommer begge to
hen imod dem. 


