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1.
En gave

Det er fredag.

Bølle-Bob skal sove 
hos Lasse i nat. 
De følges ad hjem fra skole.

Foran dem går Sara og Eva.

»Vent lige lidt!« 
siger Lasse og stopper op.

»Hvad skal du?«
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Lasse svarer ikke. 
Han kigger på Sara og Eva, 
som står og taler sammen. 
Så går de hver sin vej.

Lasse løber efter Eva. 
Han stopper hende 
og giver hende en pakke.

Så løber han  
tilbage til Bølle-Bob.

»Hvad gav du hende?« 
spørger Bølle-Bob.

»Nå, det var… en gave.«

De begynder at gå.
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»En gave?« siger Bølle-Bob.

»Ja, en film.«

»Hvorfor giver du  
Eva en film?«

»Det… havde jeg bare lyst til.«

»Nå.« Bølle-Bob forstår ikke: 
»Den er da dyr.«

»Nej,« siger Lasse.  
»Den var billig. 
En mand oppe på torvet 
solgte film. De var billige.«

»Hvad var det for en film?«
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Lasse svarer ikke.  
Han kigger væk.  
Bølle-Bob skæver til ham.

Så stopper Lasse op: 
»Den hed Jeg elsker dig.« 
Han kigger ned i jorden.

Bølle-Bob smiler.  
Han kan ikke kende Lasse.

»Tror du, hun bliver gal?« 
siger Lasse. 
»Jeg kan jo ikke gøre for,  
at den hedder…«

»Nej nej,« griner Bølle-Bob. 
»Det er ikke din skyld, at den 
hedder Jeg elsker dig.«
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»Nej vel?«

»Nej,« smiler Bølle-Bob. 
»Hvis den hed Dumme tøs 
havde du vel også købt den?«

»Øh…« 

Bølle-Bob griner igen: 
»Kom nu Lasse! Hvem  
kommer først hjem til dig?«

De løber begge to. 
Bølle-Bob kommer først. 
De står sammen ved døren 
og puster ud.
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»Det var altså kun fordi, 
den var billig,« siger Lasse.  
»Der stod en mand  
oppe på torvet, og…«
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»Hold nu op Lasse!  
Det er fint med den film.  
Hun bliver glad for den.«

»Tror du?«  
Lasse smiler glad  
og låser døren op.
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2.
Låst inde

Det er aften. 
Bølle-Bob og Lasse  
sidder sammen 
med Lasses mor og far. 
De har fået kakao.

Lasses mor rejser sig 
og tager af bordet.

Bølle-Bob og Lasse 
har haft en god dag.

Lasses hus er meget større 
end Bølle-Bobs. 
Og de har mange flere ting.




