
Så slår han sig på maven 
med begge hænder. 
Mikkel synes, 
det ser sjovt ud.
“Det er kun i eventyr, 
tæpper kan flyve,” 
ler manden. 
“Hvis jeg kunne sælge flyvende tæpper, 
ville jeg blive rig.”
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Fra en gammel taske 
stikker et skateboard op.
Tasken står  bag en bunke tæpper.
Mikkel peger over på tasken.
“Sælger du også skateboard?” 
spørger Mikkel.
“Nej, nej,” 
griner manden 
og slår sig på maven.
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“Det er min søns gamle skateboard. 
Han gider ikke bruge det mere. 
Vil du låne det? 
Jeg kommer her tilbage,  
når det bliver efterår. 
Så skal du love 
at give mig det igen.”
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Mikkel siger ja. 
Men hvad skal han 
med et brugt skateboard? 
Han har selv et,
det er helt nyt. 
Han kunne bare ikke 
få sig selv til at sige nej. 
Så ville den rare mand 
måske blive ked af det.

Lidt efter går Mikkel videre. 
Med et skateboard 
under hver arm. 
Et gammelt og et nyt. 
Efter et stykke tid
får han lyst til 
at prøve det gamle skateboard. 
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Hjulene ser rustne ud. 
De kan nok slet ikke køre.
Han stiller sig op 
på det gamle skateboard 
med det ene ben 
og støder fra med det andet ben.
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“Det ruller da fint,”
tænker Mikkel.
Han får hurtigt god fart på. 
Det er som om 
han svæver hen over jorden. 
Han prøver at hoppe op 
og vende i luften. 
Det går meget let.
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Inden han ser sig om, 
er han hjemme. 
Han skynder sig ind i huset 
med sit eget skateboard.
“Jeg løber ud igen,” 
råber Mikkel til sin mor.
I farten tager han lige 
et æble fra skålen på bordet.
“Hold da op!
Sikken en energi, 
du har i dag. 
Du har jo været ude hele dagen,” 
råber mor.
“Det er sjovt
at køre på skateboard.” 
Mikkel er i super godt humør.
Han suser ud ad døren.
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