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1.
Dagens Stjerne

Bølle-Bob er på vej hjem.

På torvet ser han  
Lasse og Sofie og Anna. 
De står og kigger  
i en avis.

»Hej,« råber Lasse. 
»Kom og se her!«

Bølle-Bob går hen til dem.

»Lisemette er i avisen,«  
siger Lasse.



6

»Lisemette?«

»Ja, hun er blevet superstar.« 
Lasse viser Bølle-Bob avisen.

Der er et stort  
billede af Lisemette. 
Hun står på en scene og synger.

Anna kigger surt på billedet: 
»Gud, hvor hun skaber sig.«

»Vrøvl,« siger Lasse. 
»Hun skal til finale på søndag.«

»Finale?« Bølle-Bob  
tager avisen og læser. 
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Der står,  
at Lisemette er blevet  
Dagens Stjerne i Udby. 
Hun vandt over ni andre.

»Ha!« Anna griner hånligt: 
»Enhver idiot  
kan da vinde i Udby.«

»Du er vist bare misundelig,«  
siger Bølle-Bob.

»På søndag kan hun 
så blive Ugens Stjerne,« 
siger Lasse. 
»Hvis hun altså vinder igen.«

»Det gør hun ikke.« 
Anna griner til Sofie.
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»...og så kommer hun i TV,« 
siger Lasse. 
»Så kan hun blive  
Årets Stjerne.«

»Fedt!« Bølle-Bob  
kigger på sit ur. 
»Men jeg skulle altså  
være hjemme nu. Hej!«

Han løber hele vejen hjem.

I haven er han lige ved 
at støde ind i Lisemette.

»Hej Bob,« siger hun. 
»Kommer jeg for tidligt?«
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»For tidligt?«

»Ja, til din fest?«

Bølle-Bob forstår ikke: 
»Æh, min fest?«
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»Har du ikke sendt en SMS 
og inviteret mig  
til fest i aften?«

»Næh...«

Lisemette ser forbavset ud.

»Nogen har gjort  
grin med dig,« siger han.

»Men jeg er altså  
nødt til at gå ind  
og spise nu.«

»Det gør ikke noget,« 
smiler hun. 
»Jeg går bare hjem igen.«
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Selv om hun smiler, 
kan Bølle-Bob godt se, 
at hun er lidt ked af det.

»Du Lisemette!« siger han. 
»Jeg kommer på søndag 
og ser dig i Ugens Stjerne.«

»Gør du det?« 
Nu smiler Lisemette rigtigt. 
»Så ses vi. Hej!«

Hun vinker, mens hun går. 
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2. 
Slået ud

Bølle-Bob kommer i god tid.

På hallen  
hænger et kæmpe skilt. 
Ugens Stjerne, står der.

Og en stor plakat  
med Sonny Star. 
Ham kender Bølle-Bob fra TV.

Han ser Lisemette med det samme. 
Hun står sammen med  
to piger og en dreng.

»Hej!« råber hun, 
da hun ser Bølle-Bob.




