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Sille triller og triller i fuld fart. Bakken bagved SFO´en 
er den stejleste bakke i byen. 

Bum! 
Sille triller lige ind i Anna. 
”Av!” siger Sille.
”Selv av,” siger Anna, og så kommer de til at grine.
De er helt rundtossede. 
”Skal vi prøve igen?”
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”Vi triller,” fniser pigerne. De kan slet ikke holde op med at grine.
”I ser altså ret åndssvage ud, bare så I ved det,” siger Silles 
storebror. 
”Vi er ligeglade!” råber Sille og får et nyt grineanfald.
”I kan altså godt blive bidt af en skovflåt, når I leger her,” siger 
Silles storebror.
”Hvad er en skovflåt for noget?” spørger Anna.
Silles storebror ruller med øjnene. ”Ved I ikke det? En skovflåt er 
sådan et klamt og ulækkert dyr med mange ben, der lever af blod. 
De gemmer sig i naturen, og de kan finde på at springe på én og 
bide i én og drikke ens blod. Bare så I ved det.”
”Nå, men vi er da bare ligeglade,” siger Sille, men denne gang er 
det vist ikke helt rigtigt.

”Hvad laver I?” spørger Frederik. 
Frederik er Silles storebror, og han 
er kommet for at hente Sille.



”Mor, er det rigtigt, at der findes skovflåter?” spørger Sille, da de kommer hjem.
Mor svarer ikke.
”Moar!” siger Sille lidt højere.
”Hva´? Ja, det gør der da,” siger mor og klikker med musen.
”Er de farlige?” spørger Sille.
”Mmm … ja, det kan de vist godt være.”
”Lever de af at spise blod?” spørger Sille.
”Mmm ...” siger mor.
”Også menneskers blod?” spørger Sille.
”Ja, også menneskers blod,” siger mor.
”Bider de, hvis man går ud i skoven?” spørger Sille.
”Ja, nogle gange, men Sille nu må du altså ikke forstyrre mere, jeg skal lige være 
færdig med det her,” siger mor. 




