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VILLYS VILDE VEN
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Villy har en vild ven. Han hedder Alf. Alf er sød og sjov
og fjollet og vild, men nogle gange er han også ret voldsom, ja faktisk temmelig vred. Alf og Villy går i samme
klasse. De sidder ved siden af hinanden, de leger sammen, de læser sammen og de spiser sammen. Alf og
Villy bor også i det samme hus, de sover i den samme
seng og leger med det samme legetøj. Ja, de er faktisk altid sammen. Alf hedder rigtigt Alf Dennis Henrik
Dam, men de voksne kalder ham bare ADHD. Det synes
Villy ikke om. Alf er jo Alf, og han bor inde i Villy. Alf er
så god til at lege og grine og lave sjov og ballade. Han
ﬁnder næsten altid på et eller andet spændende, som
de kan tænke på eller drømme om i timerne, eller noget
de kan lave i frikvarteret.
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VILLYS VILDE VEN

Men nogle gange driller Alf også Villy. Han kan for eksempel sidde og kilde Villy, lige når læreren siger, at nu
skal der være arbejdsro. Så leger Alf ”myrer i bukserne”,
så Villy må sidde og hoppe og danse på sin stol, så meget kilder og kribler det i numsen. Eller også puffer Alf
til Villys tykke ordbog, så den ryger på gulvet med et
kæmpe brag lige midt i læsetimen. Andre gange råber
Alf pludselig ”se en solsort” rigtig højt, så alle børnene
hopper i stolene, og enkelte taber deres blyanter af bar
forskrækkelse. Når sådan noget sker, så kigger Villys
lærer på ham og får en dyb rynke lige midt i panden,
mens hun sukker tungt og opgivende. Så ved Villy godt,
at han må se at få styr på ham Alf.
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