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1.
Den nye dreng

Bølle-Bob er på vej  
til skole.

Han plejer  
at køre på cykel. 
Men i dag går han, 
for hans cykel er væk.

Den er stjålet.

Bølle-Bob har  
ledt efter den 
i flere dage.
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Men den er helt væk.

Så nu går han  
til skole.

Han ser Lasse.

»Hej,« råber Lasse. 
»Har du hørt det?«

»Hørt hvad?«

»Har du hørt  
om den nye dreng?« 
siger Lasse. 
»Han skal gå  
på skolen.  
Han hedder Leslie.«
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»Leslie? Næ.« 
Bølle-Bob har  
ikke hørt 
om nogen Leslie. 

»Dumt navn,«  
siger Lasse. 
»Han ser også   
dum ud.«

»Hvordan dum?«

»Bare dum,« 
svarer Lasse. 
»Han er fra 
en stor by.  
Nu er han kommet 
i pleje her.«



9

Så ser de Leslie.

Han står  
sammen med 
Sofie og Anna

Bølle-Bob  
synes nu ikke, 
at Leslie ser dum ud.

Han har bare  
noget andet tøj på. 
En vest. 
Og et par spidse sko.

I den store by har de nok  
den slags tøj på, 
tænker Bølle-Bob.
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Sofie ser på Leslie: 
»Du tror nok, 
du er noget?«
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»Næh,« siger Leslie. 
»Det tror jeg ikke.«

Anna ser vred ud: 
»Vi vil ikke have 
din bande her i byen.«

»Bande? Jeg har  
ikke nogen bande.«

»Pleje-barn!«  
siger Sofie

Bølle-Bob og Lasse  
går videre.
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»Det er nok Leslie, 
der har taget  
din cykel,« 
siger Lasse.

»Hvorfor tror du det?«

»Det ved jeg bare. 
Det kan man da  
se på ham.«

»Vrøvl,« 
siger Bølle-Bob.

De går ind på skolen. 
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2.
Den blå cykel

Bølle-Bob går på gaden.

Han har ledt  
efter sin cykel  
i flere dage. 
Nu gider han  
ikke mere.

Så han går bare.




