
Her er Sørens far. Sørens far 
er ingeniør. Han tror ikke på 
bøhmænd. Det gør ingeniører af 
princip ikke. De har alt for travlt 
med at bygge broer, tegne med 
lineal og alt sådan noget.
Der er simpelthen ikke plads til 
bøhmænd i Sørens fars liv. 
Kun til ting, der har en 
naturlig forklaring.

Her er Søren.
Han er 6 år og
tror af prins Ib

heller ikke på 
bøhmænd.



Men så en dag skulle Sørens far bygge en 
raketaffyringsrampe på Lofoten. Så Søren 
skulle overnatte hos farmor og farfar. »Jeg er 
tilbage om nøjagtig 24 timer!« sagde 
Sørens far. De synkroniserede deres ure, 
trykkede hinandens hænder, og så 
forsvandt Sørens far over bakken i sin 
stålgrå bil.



»Nu skal du rigtignok hygge dig med farmor og farfar og alle lillemisserne!« sagde farmor 
og hev en voldsom plade med kærnemælkshorn ud af ovnen. »Ja ... og sammen med alle de 
skrækkelige bøhmænd!« tilføjede farfar. »Ja, det er sandt!« sagde farmor. »Vi har så forfær-
deligt med bøhmænd i år! Det må være det kolde vejr, der får dem til at trække indenfor i 
varmen!« »Jeg tror ikke på bøhmænd!« sagde Søren og hævede venstre øjenbryn. 
»Det tager de nok ikke så tungt!« sagde farmor og dækkede kærnemælkshornene med tyk, 
tyk hvid glasur. »Bøhmænd elsker nemlig at drille, uanset om man tror på dem eller ej!«



Søren åbnede det store skab ude i gangen. 
Han ville gerne hjælpe farmor med at gøre rent. 
Skabet var fyldt med pudsegrej, skosværte, 
elpærer, plaster, vaskebolde, gaffartape, 
kost, spand, fejebakke, og hvad en travl 
farmor ellers har brug for. Søren trak 
støvsugeren ud, satte mundstykket 
på slangen og gik i gang i stuen.



Søren førte mundstykket hen over gulvet i metodiske bevægelser. 
Frem og tilbage. Så gav  han sig til at regne på, hvor mange bevægelser 
der skulle til for at støvsuge hele stuen, da det pludselig gav et voldsomt 
ryk i støvsugerslangen. 
»VRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!« Før Søren kunne nå at stoppe støvsugeren, 
havde den ædt halvdelen af tæppet under sofabordet, en stak gamle 
ugeblade, en halv wienersnegl og Lillemissens halespids. 
Farmor kom farende og rev stikket ud af kontakten. Der lød et dybt 
suk fra støvsugeren, der sank sammen.




