+
Hedder Polles lærer Madsen ?
2
Ja
Nej
+
Skal Polle sidde i skabet i to timer i morgen ?
2
Ja
Nej
+
Låser rengøringsdamen det skab, Polle sidder i ?
1
Ja
Nej
+
Råber Polle højt, for at hun skal høre ham ?
2
Ja
Nej
+
Bliver damen bange, da hun ser Polle i skabet ?
1
Ja
Nej
*
Polle blev inde i klassen. Kommer du? Kaldte Olsen. Olsen var Polles lærer. Men
Polle lod, som om han bandt sine sko. Nå, men luk døren, når du går, ikke? Siger
Olsen. Polle nikkede. Olsen gik. Klokken var to. Polle var alene. Han havde en
plan. Det gamle skab med glas i dørene stod ved væggen. Polle åbnede det. Skabet
var fyldt med bøger og papir. Han måtte flytte en hel del. Der blev god plads i
bunden af skabet. Polle satte sig ind og lukkede døren. Det gik fint. Her skulle
han sidde en hel time i morgen. Det var det, planen gik ud på. Polle ville se,
hvad der skete i klassen, når han ikke var der. Han ville finde ud af, hvad de
andre talte om. Han var sikker på, at de talte om ham. De ville aldrig have ham
med til noget. Tit lo de, som om de havde fundet på noget hemmeligt. De gik også
med hinanden om skulderen. Hvad hvisker I om? Spurgte Polle. Så lo de bare og
svarede ikke. Han måtte ikke få noget at vide. Polle kunne ikke holde det ud! Nu
ville han vide, hvad de hviskede om. I morgen ville han finde ud af det. De
skulle ikke tro, at han fandt sig i alt. En dame kom ind i klassen for at gøre
rent. Polle så hende først, da hun gik rundt og låste skabene. Hun låste også
det skab, hvor Polle sad! Han fik et chok. Hvad nu? Skulle han kalde? Hvis han
gjorde det, ville hun måske finde ud af hans hemmelige plan. Og den plan måtte
ingen vide noget om. På den anden side måtte han ud. Ellers kunne han sidde her
hele natten. Damen var begyndt at feje. Polle bankede stille på ruden. Men hun
hørte ham ikke. Så bankede han igen. Denne gang stoppede damen op og lyttede. Da
han bankede tredje gang, vendte hun sig om. Hun så lige på ham med store, bange
øjne. Polle smilede og vinkede til hende. Hun stirrede blot og tabte sin kost.
Men så åbnede hun skabet. Damen var helt fra den og måtte sætte sig på et bord.
Hun tog sig til brystet. Det må du ikke gøre mere, stønnede hun. Undskyld, sagde
Polle. Det var ikke med vilje. Polle ville gå, men damen stoppede ham. Hvorfor
sad du i skabet? Spurgte hun. Var du blevet låst inde? Polle tænkte sig om. Så
nikkede han. Af hvem? Spurgte hun. Det vil jeg ikke sige, sagde Polle.

