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4. 
En farlig tur

Bølle-Bob ligger 
i bunden af bilen.

Han tør ikke 
kigge op.

Han kan høre 
de to mænds 
stemmer:

»Du holder 
altså vagt,« 
siger den ene.
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»Ja.«
Den anden
lyder lidt sur nu.

»Du går hen 
til døren. 
Og der bliver du.«

»Ja,«
siger den anden igen.
»Jeg er med. 
Vi har jo 
aftalt det hele.«

Bølle-Bob bliver
mere og mere nervøs.
Bilen kører stadig 
meget stærkt.
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Og hvad er det, 
de to mænd skal?

»Så klarer jeg pigen
ved kassen.«

Bølle-Bob er ked af,
at han gemte sig 
i bilen.

Det var en 
rigtig dum idé.

Hvad mon far gør?
Nu har han vel set, 
at hans bil er væk.

Nu tør Bølle-Bob 
slet ikke gøre noget.
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Han kan kun 
ligge og lytte
til de to mænd:

»De har mange penge 
i kassen nu, 
tror du ikke?«

»Ikke ret længe,« 
siger den anden.
Og så griner de igen.

Nu forstår Bølle-Bob.
De vil 
røve penge et sted.
De er på vej 
til et røveri!

I hans fars bil!
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»Har du din hue?«
siger den ene.

»Jep.«

»Og din pistol?«

»Jep.«
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Bølle-Bob kan mærke,
at han bliver
rigtig bange.

En pistol.

De har en pistol.

Var han dog bare
blevet hjemme.



35

5. 
Et røveri

Nu stopper bilen.

Bølle-Bob ligger 
helt stille.
Han holder vejret.

»Så går det løs,« 
siger den ene stemme.

»Jep.«

»Er du klar?«

»Jep.«
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Så kan Bølle-Bob høre, 
at de går ud.

Først smækker 
den ene dør.
Så den anden.

Så bliver der stille.

Bølle-Bob løfter 
sit hoved
og kigger ud.

Nu kan han se 
de to røvere.

Den ene 
tager en maske på.
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Han går ind 
i en butik.

Den anden 
står udenfor.
Han holder nok vagt.

Bølle-Bob dukker sig igen.
Hvad skal han gøre?

Stikke af?

Nej, det tør han ikke.
Han kan ikke 
komme ud af bilen
uden at blive set.

Så får han en idé.
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Nøglen sidder 
i bilen.
Han kan da låse dørene
og blive inde i bilen.

Ja, det vil han gøre.
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Han rækker 
hånden frem
og låser den ene dør.

Der lyder et klik.

Bølle-Bob kigger ud.
Røveren står stadig 
på gaden.
Han har ikke hørt,
at Bølle-Bob 
har låst døren.

Så låser Bølle-Bob
den anden dør.

Han kigger ud igen.
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Der er intet sket
ude på gaden.

Røveren ved ikke,
at dørene er låst nu.

Bølle-Bob lægger sig 
ned i bunden 
af bilen.

Han venter.


