
+ 

Siger Søren, at det er Brian, der har stjålet hans 10´er 

1 

Ja 

Nej 

+ 

Ved Olsen, hvorfor Brian græder ? 

2 

Ja 

Nej 

+ 

Fortæller Brian, hvad der er sket ? 

2 

Ja 

Nej 

+ 

Hedder inspektøren Larsen ? 

1 

Ja 

Nej 

+ 

Kan Polle holde sig, når han skal tisse ? 

2 

Ja 

Nej 

 

 

* 

Lidt efter fandt Søren ud af, at hans 10’er var væk. Alle begyndte at lede. Også 

dem, der kom til. Snart var hele klassen samlet. Den kan ikke bare blive væk, 

sagde Bo. Nogen har taget den. Han så på Søren. Så nikkede han hen imod Brian. 

Polle stirrede. Hvad nu? De kunne da ikke skyde skylden på Brian? Ville Søren 

virkelig gå med til det? Var han sådan? Det var han. Han gik hen mod Brian. Du 

har stjålet min 10’er! Råbte han. Brian græd bare. Kom så med den, din orm! Blev 

Søren ved. Polle var lige så han rystede. Alle stod rundt om Brian. De var ikke 

i tvivl. Det kunne kun være ham. Polle skulle lige til at åbne døren. Han ville 

vise dem, hvor 10’eren lå. Men så ringede det. Kom så på plads! Råbte Olsen. 

Langsomt satte de sig ned. Kun Brian blev liggende. Hvad er der galt med Brian? 

Spurgte Olsen. Han har stjålet Sørens 10’er sagde Lise. Brian er en tyv. Jamen 

hvorfor græder han? Ville Olsen vide. Bo rakte en hånd op. Han sparkede Søren i 

ryggen! Sagde han. Jamen, hvorfor græder han? Blev Olsen ved. Ingen sagde noget. 

Polle blev vred. Hvorfor ville ingen sige, hvad der var sket? Olsen gik hen til 

Brian. Men Brian sagde heller ikke noget. Han turde vel ikke. Olsen fik ham på 

benene. Brian ømmede sig. Hans øjne var røde. Sæt dig ned og slap af, sagde 

Olsen. Vi taler om det om lidt. Nå, hvem savner vi i dag? Sagde Olsen. Han så ud 

over klassen. Polle dukkede sig. Polle, tror jeg, sagde Olsen. Er der nogen, der 

ved, hvorfor Polle ikke er her? For første gang gik det op for Polle, at han sad 

i en fælde. Det kunne være svært at komme ud igen. Jo længere han sad her, jo 

sværere blev det. De andre ville synes, at han var tosset. Vi kan tale om Polle, 

når Larsen kommer, sagde Olsen. Tag jeres regne-bøger frem! Larsen! Var det 

inspektøren han mente? Hvad skulle han? Polle blev nervøs. Vidste Larsen noget? 

Ville han fortælle det hele til de andre? Polle skulle tisse. Han havde slet 

ikke tænkt på det før. Der havde været alt for meget at se på. Polle vidste, at 

han ikke kunne holde sig. Når han skulle tisse, skulle det helst være med det 

samme. Det vidste de andre også. Hans mor havde sagt det i skolen. Han skulle 

have lov til at gå, når han bad om det. Altså! Det gjorde ondt i maven! Polle 

blev snart nødt til at gå på WC!  

 


