+
Er det frikvarter, da Polle kommer ud ?
1
Ja
Nej
+
Griner Søren og Bo ad ham ?
1
Ja
Nej
+
Vil Polle hjælpe Brian ?
1
Ja
Nej
+
Synes Polle, at Søren er en fin fyr ?
2
Ja
Nej
+
Bruger Polle sin kuglepen til at få Sørens 10´er frem ?
2
Ja
Nej
*
Det var frikvarter, da Polle kom ud. De andre løb straks hen til ham. Hvad sagde
han? Var han sur? Hvad lavede du inde i skabet? Polle kunne ikke nå at svare.
Hvem låste dig inde i skabet? Spurgte Bo og masede sig frem. Hvis det var Brian,
skal han få tæsk igen! Polle blev gal på Bo. Hvor var han dum at høre på! Du
tror altid, det er Brian, sagde han. Hvem skulle det ellers være, lo Bo. Så
fortalte Polle hvordan han kom ind i skabet. Det skulle han ikke have gjort. De
begyndte at le og ryste på hovedet. Bo og Søren skreg af grin. Lukke sig selv
inde i et skab. Nej! Det er for fjollet! Det var Bo, der råbte. Polle blev meget
vred. Han havde lyst til at slå ham. Men i stedet løb han op i klassen. FjollePolle! Råbte Bo efter ham. Brian sad alene ved sit bord. Du skal ikke være
bange, sagde Polle. Jeg skal nok hjælpe dig. Men hvordan kunne han det? Han var
jo også selv bange. Om lidt ville de igen stå og le ad ham. Han kendte dem. Et
øjeblik efter gik døren op. Så stod de andre foran ham. Brian måtte altid have
det, som han selv havde det nu, tænkte Polle. Det var ikke rart at være alene
mod resten af klassen. Det var Sørens og Bos skyld. Når de to lo, gjorde de
andre det også. Sådan var det. Men Polle vidste noget, som Søren ikke ville
blive glad for. Nu ville han bruge det. Polle havde lært noget i dag, som han
ikke havde vidst før. Søren var ikke, som han regnede med. Uden at sige noget
tog Polle en lineal. Så smed han sig ned på gulvet langs væggen. De andre gloede
på ham. Polle er skrup-skør, råbte en. Nu tror han, at han er en fisk. En
lineal-fisk, lo Søren. Alle lo igen. Det gjorde de altid, når Søren sagde noget.
Søren var nummer et. Polle var ligeglad. Om lidt ville de holde op med at le.
Det vidste han. Med linealen fik han Sørens 10’er frem. Han tog den i hånden og
rejste sig. Da han åbnede sin hånd, gloede de med åbne munde. Polle fik ret. De
holdt op med at le. Her er din 10’er, sagde Polle til Søren.

