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1.
Masser af penge

Det er mandag. 
Bølle-Bob står foran Sjokkes hus. 

Han ringer på døren.
Han har købt mælk til Sjokke. Det 

gør han tit, for Sjokke er gammel. 
Der går lang tid, før Sjokke åbner 

døren. 
»Er det dig?« siger han. »Det var da 

hyggeligt. Kom ind!«
Sjokke åbner døren helt, og Bølle-

Bob går ind.
»Jeg har mælk til dig,« siger Bølle-

Bob.
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»Tak. Så skal du have penge. Nu 
skal du se…«
Sjokke roder i sin lomme. Så går 

han hen til en jakke, som hænger på 
en stol. 
Han kigger i alle lommerne.
»Næh,« siger han. »Jeg synes ellers 

bestemt… Vil du have noget? Soda-
vand?«
»Nej tak,« siger Bølle-Bob. »Jeg skal 

altså hjem.«
Sjokke er gået hen til et skab. Han 

trækker en skuffe ud. Så smiler 
han.
»Her! Jeg vidste, jeg havde 

penge.«
Bølle-Bob kigger ned i skuffen. 

Han har aldrig set så mange penge 
før. 
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Sammen med knive og gafler og 
strømper og gamle breve ligger en 
masse penge.
Der må være mange tusind 

kroner.
Sjokke tager en seddel og rækker 

den til Bølle-Bob.
»Her!«
»Nej,« smiler Bølle-Bob. »Det 

koster ikke tusind kroner.«
»Så kan du beholde resten. Alt er 

blevet så dyrt.«
»Nej Sjokke.« Bølle-Bob får øje på 

en femkrone på bordet. 
»Der ligger jo fem kroner,« siger 

han. »Jeg kan tage den.«
»Er det nok?«
»Ja,« siger Bølle-Bob. »Det passer 

fint.«
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Det gør det nu ikke. Det er for lidt. 
Men han har tit fået for meget af 
Sjokke. 
»Så smutter jeg.« Bølle-Bob vil til 

at gå.
I det samme ringer det på døren. 

Sjokke går hen og åbner den.
»Det er jo Lisbet,« siger han.  

»Goddag!«
Der kommer en dame ind ad 

døren.
»Jeg hedder nu Else,« siger hun.
»Else ja, det er rigtigt.« Sjokke 

smiler til Bølle-Bob. »Else kommer 
hver dag og gør rent for mig.«
»Jeg kommer nu kun hver mandag 

og onsdag.«
»Ja,« siger Sjokke, »hver mandag 

og onsdag. Det er sødt af dig.«
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»Det er jo mit arbejde. Jeg kommer 
fra kommunen.«
»Jeg løber nu,« siger Bølle-Bob. 

»Jeg kommer snart igen.«
Sjokke hører ham ikke: 
»Nå Lisbet; nu skal vi to have en 

kop kaffe.«
Else retter ikke Sjokke. Hun smiler 

bare til Bølle-Bob, som går ud af 
døren.
Det må være svært at blive 

gammel.
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2.
Ingen penge

Det er onsdag. Bølle-Bob går igen 
hen til Sjokke.
»Skal jeg købe noget til dig?« siger 

han. »Mangler du noget?«
»Næh, jeg har jo alt.«
»Hvad med mælk?«
»Nå ja, mælk har jeg ikke,« siger 

Sjokke. »Så skal du have penge med. 
Kom lige ind!«
Sjokke går ind i huset, og Bølle-

Bob følger efter. 
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Han vil gerne have penge med. 
Sjokke kan jo aldrig finde ud af at 
betale bagefter.
Sjokke åbner sin skuffe.
»Næh,« siger han. »Her er ingen 

penge, jeg synes ellers…«
Sjokke finder sin jakke og leder 

i lommen. Bølle-Bob går hen og 
kigger i skuffen.
Der er ingen penge. 
»Sjokke! Hvor er alle de penge, der 

lå her?«
»Det ved jeg heller ikke. Men nu 

skal du se; her er ti kroner…«
»Der var jo mange tusind kroner!«
»Ja, men alt er jo blevet så dyrt nu 

om dage.«
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