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1.
Ud med Valde

Bølle-Bob er på vej
hen til Valde Underbid.

Han går gennem byen
ned mod losse-pladsen.
Her bor Valde
i sin gamle vogn.

Så møder han Sara.

»Har du hørt det?«
siger hun.
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»Hørt hvad?«

»De har malet på hans vogn.«

»Hvem? Hvis vogn?«
Bølle-Bob ved ikke,
hvad hun taler om.

Men i det samme kommer de
ud på losse-pladsen.
Så ser han Valdes vogn.

På hele den ene side
er der malet med rød maling.

UD MED VALDE,
står der.  
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Og på den anden side:
VALDE ER ET SVIN. 

Der er samlet mange børn
rundt om vognen. 

De er vrede.

»Svineri!« råber Lasse.

Jesper bokser ud i luften:
»Det skal hævnes!« 

Eva prøver at skrabe 
noget maling af.
»Sådan nogle bøller,«
siger hun. 
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Kun Lisemette siger ikke noget.
Men det gør hun jo aldrig.

De andre råber op
og skælder ud.

Valde tager det roligt.
Han kan vist
slet ikke blive vred. 

»Hvem har gjort det?«
siger Sara.

Det kan Bølle-Bob
heller ikke forstå.
Alle børn i byen 
elsker jo Valde. 
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»Det må være nogen
fra en anden by,« siger han.

»Ja,« råber Jesper.
»Det er banden fra Skovby.«
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Lasse springer op:
»Klart! Det er banden!
De skal have tæsk!« 

»Krig!«
Jesper løber hen til Lasse.

De danser rundt sammen
og synger i kor:
»Krig, krig, krig, krig...« 

»Hold op med det pjat,«
siger Valde.
»Vi skal ikke have mere krig.
Det har vi nok af.«

»Nu har jeg det,« råber Sara.
»Vi maler hele vognen.« 
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Det er Eva med på:
»Ja, den skal være gul!«

»Det er sødt af jer,«
smiler Valde.
»Men hvor vil I få
al den maling fra?«

Sara griner til Bølle-Bob:
»Det klarer vi to, ikke Bob?«

»Æh, joh...« 
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5. 
To tyve

Bølle-Bob ligger helt stille.

Han kan stadig se 
den hvide hue.

Den nærmer sig Valdes vogn.

Bølle-Bob skal lige til
at kravle efter.
Så hører han en ny lyd.

Det lyder som nogen, 
der snakker.

Ja, det er det.
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Han kan se, 
der kommer to gående.

De lister hen mod
Valdes vogn
og taler stille sammen.

Bølle-Bob kigger 
efter den hvide hue.

Den er væk.

Han har nok gemt sig,
tænker Bølle-Bob.

De to er nu helt henne 
ved Valdes vogn.
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De har begge to 
en kølle i hånden.

Nu kan Bølle-Bob se,
at det ikke er drenge.

Det er to voksne mænd. 

Bølle-Bob kender dem ikke.
Men de er da ikke
fra banden i Skovby,
kan han se.

De to mænd tæller til 3,
og så slår de løs 
på Valdes ruder.

Klir, klir, klir,
siger det.
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Alle Valdes ruder bliver knust.

Så løber de to mænd.

Bølle-Bob springer op 
og løber efter.

Over losse-pladsen 
og ud på gaden.

Der sætter de farten ned.

Der er ingen folk på gaden.

Så Bølle-Bob må gå 
langt bag efter dem,
så de ikke ser ham.
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Han gemmer sig 
bag et hjørne og venter,
til de drejer 
ned ad en gade.
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Så løber han til næste hjørne.

Nu går de over torvet
og ned ad en lille gade.
Den kender han.
Her bor Klat.

Bølle-Bob løber 
hen bag en bil.
Nu kan han se dem igen. 
Og høre dem.

De griner og går ind 
på Klats værksted.
Hvad skal de der?
Midt om natten! 

Bølle-Bob tænker sig om.
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De må være tyve.
De bryder ind
og stjæler fra Klat.

Bølle-Bob må vække Klat 
og sige, at der er indbrud 
i hans værksted.

Ja, det vil han gøre. 
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6.
Låst inde

Bølle-Bob går 
hen mod Klats hus.
Han lister forbi værkstedet.

Så stopper han med et sæt.

Hvad var det?

Stod Klat ikke derinde
sammen med de to tyve?

Bølle-Bob lister hen 
til et vindue og kigger ind.

Jo, der står Klat!
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Han taler og griner 
til de to mænd.

Nu forstår Bølle-Bob ikke noget.

Kender Klat de to mænd?
Hvad laver de 
på hans værksted
midt om natten?

Bølle-Bob ville gerne høre, 
hvad de taler om.
Men det kan han ikke.

Og dog.
Døren står åben.

Måske kan han komme ind,
uden at de ser ham.
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Ja, det vil han prøve. 

Bølle-Bob lister hen til døren.

Så kigger han ind.

De to mænd 
står med ryggen til.
Klat ser den anden vej.

Nu!

Bølle-Bob skynder sig 
ind på værkstedet.

Det er svært at løbe 
og liste på én gang.
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Han gemmer sig bag en reol
og holder vejret. 

Nej, de har ikke set ham.

Nu kan han høre dem:

»Ha ha ha.« 
Det er Klats latter.
»Og I knuste alle hans ruder?«

»Ja. Han lå og sov.«

»Fint,« siger Klat.
»Vi skal nok få 
ham Valde ud af byen. 
I er klar igen 
i morgen nat, ikke?«
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»Jo jo.«

»Godt. Så ses vi. 
Lad os nu få noget søvn.« 

Bølle-Bob kan høre, 
at de tre mænd 
går ud af Klats værksted.

Han kan også høre,
at de låser 
døren efter sig. 


