+
Griner Søren, da Polle giver han mønten ?
2
Ja
Nej
+
Er Polle bange for Brian nu ?
2
Ja
Nej
+
Siger Brian tak for hjælpen til Polle ?
1
Ja
Nej
+
Fortæller Polle de andre børn, hvorfor han sad i skabet ?
2
Ja
Nej
+
Vil Brian og Polle lege sammen i dag ?
1
Ja
Nej
*
Den trillede ud af din lomme. Søren blev helt stum. Han vidste ikke, hvad han
skulle. Så tog han mønten. Tak, mumlede han. Men du tror vel stadig, at Brian er
en tyv? Fortsatte Polle. Bare fordi Bo siger det! Polle blev helt bange for sig
selv. Tænk, at han turde sige den slags til Søren. Det kunne da lige så godt
være ham, sagde Søren. Hvor var han dum! Ja, eller en af de andre, sagde Polle.
Jeg forstår ikke, at du gider lege med en der sparker i ryggen. Polle så stift
ind i Søren øjne. Han følte sig sikker. Han måtte hjælpe Brian. Selv om han blev
uvenner med Søren. Søren sagde ikke mere. Han stak mønten i lommen og gik. Han
skævede til Brian. Men han så ikke glad ud. Bo og nogle flere gik med ham. Polle
stod henne ved vinduet. Han så ud i gården. Bo og Søren og de andre stod i en
klump. Brian kom hen til ham. Tak for hjælpen, sagde han. Polle blev
forskrækket. Han havde ikke hørt ham. Hva’ hva’ stammede han. Tak, fordi du
fandt 10’eren, sagde Brian. Nåh, det var ikke noget, sagde Polle. De andre skal
da ikke skyde skylden på dig, når du ikke har gjort noget. Hvad lavede du inde i
skabet? Spurgte Brian lidt efter. Var det for sjov? Polle så længe på Brian. Det
var det vel. Selv om der også var lidt alvor med. Det er en lang historie,
svarede han. Vil du høre den? Brian nikkede. Men inden Polle kom i gang, ringede
det. Nej, sagde Polle. Skal vi ikke lege sammen i dag? Så kan jeg fortælle dig
det? OK, sagde Brian. Godt, sagde Polle. De andre må nemlig ikke høre det. Er
det da hemmeligt? Spurgte Brian. I det samme kom de andre ind. Polle nikkede til
Brian. Timen kom i gang. Lidt senere så Polle hen på Brian. Brian så det og
blinkede. Polle blinkede tilbage.

