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1. kapitel

Hvor Karim starter i skole eft er ferien, og der starter 
en ny dreng, som lugter.

Da alle børn i klassen har fundet en plads, går døren 

op. Ind kommer en dreng. Han er ikke så høj, men lidt 

rund om maven, og så er han snavset og lugter. Han ser 

rundt i klassen og sætter sig på den tomme plads ved 

siden af Kajsa.

„Du kan da også sidde ved siden af Karim,“ siger Kajsas 

far til Kajsa. Og så rykker han Kajsa over på den tomme 

plads ved siden af Karim. Karim bliver fl ov, som om det 

er ham, ingen vil sidde ved siden af. Han kan se på den 

nye dreng, at han bliver ked af det. Han kigger ned i 

gulvet. 

Uden at tænke over det rejser Karim sig. Han går hen 

til den plads, som Kajsa sad på før. Så giver han drengen 

sin hånd og siger: „Hej, jeg hedder Karim. Må jeg sidde 

her?“ Drengen nikker genert. Karims mor går stille hen 

ved Karims side, tager hans hånd og giver den et klem, 

mens hun smiler stolt til ham.
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Mark, deres lærer, læser en fabel. Så synger de: I østen 
stiger solen op. Til slut får de to nye bøger. Endelig siger 

Mark, at de må pakke deres ting og rejse sig. På vej ud 

på gangen ser drengen på Karim. „Jeg hedder Viggo,“ 

siger han. Og så er han ude af klassen og væk. Karim og 

alle de andre børn må vente på deres mor eller far, som 

først lige skal snakke.
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Karim venter. Det er nemlig onsdag, og så skal de spise 

sammen alle fem. Normalt skift es Karim til at bo hos 

enten mor eller far, men om lidt kører han sammen 

med mor hjem til far, Milla og lille Noa. Mor fortæller 

straks Karims far, hvordan Viggo var der helt uden en 

far eller mor. Hun fortæller også, hvor stolt hun er over, 

at Karim ikke lod sig mærke med Viggos fæle lugt. „Når 

et barn lugter,“ siger Karim, „så må det være fordi, hans 

voksne ikke passer godt nok på ham. Jeg synes, Kajsas 

far fi k det til at se ud som om, at det var Viggos egen 

fejl, han ikke var ren.“

„Du er en klog dreng, Karim.“ Far roder i hans hår.  

„Nogle vil sikkert synes, at du er for ung til at være så 

klog,“ siger han og smiler.

Hvorfor var det godt, 

at Karim gik hen og satte 

sig ved siden af Viggo?
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2. kapitel

Hvor Viggo leger en fuld far.

I frikvarteret leger de i et af de store rum. Her er der 

klub eft er skoletid. Der er en dukkekrog, og Sara og 

Nena leger mor og storesøster. Karim er onklen, som er 

halt og ikke har et job. Viggo er faren. 

Faren har lige været på job og er på vej hjem. Viggo 

slingrer fra side til side og går ind i alt muligt, mens 

han går hen mod dukkekrogen. De andre børn ser med 

store øjne på Viggo. „Hvad laver du Viggo?“ råber Nena. 

Karim kan høre Viggo sige, at han bare er fuld. „Det 

kan man da ikke lege,“ tænker Karim. Sara og Nena 

hører ikke, hvad Viggo har sagt, og Karim siger hurtigt 

til dem: „Viggo siger, at han er kommet til skade på sit 

job. I skal skynde jer at få fat i en ambulance.“ Viggo 

måber og ser på Karim. Men han lader sig føre hen til 

en madras, hvor han bliver lagt til rette.

Hurtigt kommer der en ambulance med en læge. Det 

er Sara. Hun har fundet en taske med ting, der passer 

til en læge. Hun tager en lang dims frem og skal til at 
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