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1.
Ud med Valde

Bølle-Bob er på vej 
hen til Valde Underbid.

Han går gennem byen 
ned mod losse-pladsen. 
Her bor Valde 
i sin gamle vogn.

Så møder han Sara.

»Har du hørt det?« 
siger hun.
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»Hørt hvad?«

»De har malet på hans vogn.«

»Hvem? Hvis vogn?« 
Bølle-Bob ved ikke, 
hvad hun taler om.

Men i det samme kommer de 
ud på losse-pladsen. 
Så ser han Valdes vogn.

På hele den ene side 
er der malet med rød maling.

UD MED VALDE, 
står der.  
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Og på den anden side: 
VALDE ER ET SVIN. 

Der er samlet mange børn 
rundt om vognen. 

De er vrede.

»Svineri!« råber Lasse.

Jesper bokser ud i luften: 
»Det skal hævnes!« 

Eva prøver at skrabe  
noget maling af. 
»Sådan nogle bøller,« 
siger hun. 
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Kun Lisemette siger ikke noget. 
Men det gør hun jo aldrig.

De andre råber op 
og skælder ud.

Valde tager det roligt. 
Han kan vist 
slet ikke blive vred. 

»Hvem har gjort det?« 
siger Sara.

Det kan Bølle-Bob 
heller ikke forstå. 
Alle børn i byen  
elsker jo Valde. 
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»Det må være nogen 
fra en anden by,« siger han.

»Ja,« råber Jesper. 
»Det er banden fra Skovby.«
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Lasse springer op: 
»Klart! Det er banden! 
De skal have tæsk!« 

»Krig!« 
Jesper løber hen til Lasse.

De danser rundt sammen 
og synger i kor: 
»Krig, krig, krig, krig...« 

»Hold op med det pjat,« 
siger Valde. 
»Vi skal ikke have mere krig. 
Det har vi nok af.«

»Nu har jeg det,« råber Sara. 
»Vi maler hele vognen.« 
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Det er Eva med på: 
»Ja, den skal være gul!«

»Det er sødt af jer,« 
smiler Valde. 
»Men hvor vil I få 
al den maling fra?«

Sara griner til Bølle-Bob: 
»Det klarer vi to, ikke Bob?«

»Æh, joh...« 
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2. 
Banden kommer igen

Næste dag går 
Bølle-Bob og Sara 
ind til Klat.

Han hedder nu Klaus. 
Men han er maler, 
og hele byen  
kalder ham for Klat.

De får tre store bøtter maling.

»Vi har ingen penge med,« 
siger Sara. 
»Du skal bare give mig  
en regning med til min far.«




