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”Jaaah! Nicklas Bendtner 

scorer på hovedstød, og  

Danmark fører 2-0 over  

Portugal. Vi er på vej til VM!” 

råber Axel. Ups ... vækkede han mor og 

far? Han kommer nogle gange til at råbe 

lidt højt, når han spiller PlayStation. 

Og klokken er kun seks, men Axel 

kunne ikke sove mere. Det er alt for 

spændende – det er i dag, han skal 

til landskamp i Parken!



”… men Portugal er også vildt gode, og det er ikke 
sikkert, vi vinder, men jeg tror det i hvert fald, når  
det er på hjemmebane, og når jeg skal ind og se 
kampen. 

Kom så, DANMARK!” 
råber Axel med munden fuld af havregryn.

”Hvad siger du til en kamp i haven, far? Bare én kamp, far! 
Vi spiller til tre. Jeg er Danmark, og du er Portugal!”
”Okay,” siger far, og Axel har allerede hænderne i vejret, 
selvom det bliver en svær kamp. 
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”1-0! Portugal vinder!” 
råber far, da han scorer.

”Øv!” råber Axel.
”Jeg var lidt heldig der,” siger far, ”men det var en god 
kamp. Husk nu, at det også kan være, at Portugal vinder 
i aften, men derfor er det stadig noget specielt at være til 
landskamp i Parken. Bare vent og se!”
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”God tur! 
Og god kamp!”
råber mor og vinker, da Axel og 
far endelig er klar. De skal med 
toget ind til København.

”Jeg har fundet på en leg,” siger far, mens de venter på toget. 
”Vi øver os på at råbe målscorerens navn. Jeg er speakeren i Parken, 
og så er du publikum. Så kan vi se, om du kender spillernes navne.”

”Danmark fører 1-0, og målet er scoret af Jon …” siger far.

”DAHL TOMASSON!” råber Axel.

”Danmark fører nu 2-0 på et fremragende mål af Christian ...”

”POULSEN!” hujer Axel, alt hvad han kan.
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