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1.
Fremmede i byen

Bølle-Bob møder Leslie 
på gaden.

»Hej,« siger Leslie. 
»Vil du med  
ned til Valde?«

Valde Underbid bor 
i en gammel vogn 
på byens losse-plads.

Her kommer alle  
byens unge.
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Især Leslie.

»Jeg kender ikke 
andre end Valde 
her i byen,« 
siger Leslie. 
»Og så dig.«

»Du er jo lige 
flyttet til byen. 
Det tager lidt tid 
at få venner. Kom!«

De går sammen 
hen ad gaden.

Så ser Bølle-Bob 
to rockere.
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»Se der!« 
siger han.

De kommer gående 
lige imod dem.

»Jeg har da aldrig 
set rockere før 
i vores by,« 
siger Bølle-Bob. 
»Men det er du 
vel vant til?«

Leslie svarer ikke.

»Du så dem vel tit 
i storbyen?«
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Leslie siger  
stadig ikke noget.

De to rockere 
går lige forbi Bølle-Bob.

Han går videre 
uden at kigge på dem.

Først da de er 
langt væk, 
tør han sige noget igen.

»Hvad mon de skal 
her i vores by?« 
siger han.

Han får intet svar.
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Leslie er væk!

Bølle-Bob kigger 
til alle sider.

Han kan ikke se 
Leslie nogen steder.

Det fatter han ikke.

Hvor blev Leslie af?

Bølle-Bob går lidt  
frem og tilbage 
på gaden.

Han kigger 
ind i en port. 
Og i en butik.
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Der er ingen Leslie.

Bølle-Bob står lidt 
og venter.

Så går han  
ud af byen 
ned mod Valde.
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2. 
Vidnet

Nede hos Valde 
er der ingen børn. 
Kun Valde.

»Hej,« siger Bølle-Bob. 
»Har du set Leslie?«

»Ja, mange gange.« 
Valde rejser sig 
og kigger rundt 
til alle sider.

»Jeg mener i dag. 
Har Leslie  
lige været her?«
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»Tja...« 
Valde står stadig  
og kigger til alle sider.

Så går han 
hen til sin dør 
og åbner den.

»Kom bare!« 
siger han.

Leslie kommer ud 
af Valdes vogn: 
»Undskyld, jeg stak af.«

»Gemmer du dig?«




