
Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov  

i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande   -

vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer -

huset. En landmand gav ham et lift på ladet af  

sin traktor.

 En halv time senere var han fremme. Døren ind 

til hans forældres soveværelse stod på klem. Han 

kunne høre dem snorke derinde. Han havde ellers 

frygtet, at de ville sidde oppe og bekymre sig om, 

hvor han var.

 Biffer fyldte rygsækken med mad. Så snørede  

han rygsækken til og lukkede døren til køleskabet. 

Mopsy og daddy Cool
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Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her 

plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. 

Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Kære Mopsy og Daddy Cool!

Det er bare mig, Birger, der skriver det her til 

jer. I skal ikke være nervøse. Der er ikke sket mig 

noget. Jeg har det fint sammen med min nye ven, 

Sofie. Jeg kom bare lige hjem for at hente lidt 

mad. Vi skal nemlig på stranden.

 Håber, I har det godt. Jeg så, at I lå og sov,  

og ville ikke vække jer. Jeg regner med, at vi ses  

i morgen.

Hilsen Birger 

Biffer kunne mærke, at der var sket en forandring 

med ham. Han var gladere for at være sig selv. Der 

var sket mange farlige ting i går. Det kunne være 

gået helt galt. Men samtidig havde det frisket ham 

op. Endelig skete der noget!

 Biffer sneg sig udenfor og lukkede døren bag 

sig. Det var en lun sommermorgen med tonsvis af 

fuglesang og mange virkelig dejlige dufte. Intet 

burde kunne gå galt på så dejlig en dag.

 Han gik over mod det lille skur, hvor hans cykel 

stod. Han måtte tilbage til hulen.
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Der var kommet mere trafik. Mest mænd i store 

biler. En lille cyklist som Biffer måtte se sig godt 

for, hvis han skulle undgå at blive tromlet ned.

 Uden for købmandsbutikken holdt endnu 

flere biler. Burde han smutte over og tjekke 

overskrifterne? Det måtte han hellere.

 Aviserne lå uden for butikken i store stakke med 

blå plasticsnor omkring. BØFFER VÆK IGEN, 

stod der på en af dem. Og nedenunder: ZOO-CHEF 

ØGER DUSØR MED 25.000. Biffer så på en af de 

andre aviser. Der stod: ABEJÆGERE SPORLØST 

FORSVUNDET.

 Biffer trak på skuldrene. Der var ikke noget nyt i 

det her for ham. Han trak cyklen op til landevejen 

igen og kørte videre.

 Pigen stod ved vejkanten og sugede på en smøg. 

Han kendte hende ikke, men hun var på hans egen 

alder og tydeligt nok en poptøs.

 Trods varmen havde hun lange, sorte støvler 

på. Bag hende stod en knaldsort, funklende ny 

mountainbike.

 Den havde nok mindst 28 gear og affjedring både 

i stellet, forgaflen og sadlen. Der var ikke noget 

firmanavn. Men det er ofte tegn på en supercykel. 

Den var så smart, at den ikke engang behøvede at 

blære sig.

 Biffer cyklede videre uden at tænke mere på 

poptøsen. Men så kiggede han sig tilbage og 

opdagede, at hun var kørt efter ham.

 Det var ikke godt. Om lidt skulle Biffer nemlig 

dreje væk ind mellem træerne. Og ingen måtte se, 

popTøsen
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hvor han kørte hen. Han trådte til i pedalerne for at 

komme væk fra pigen.

 Fem minutter senere så han sig over skulderen 

igen. Poptøsen var der stadig. Utroligt, at hun 

kunne køre så hurtigt. Og så var hun oven i købet 

ryger!

 Biffer tog en dyb indånding, bed tænderne 

sammen og strammede grebet om styret. Han 

satte cyklen op i trettende gear. Hans ben 

pumpede op og ned, og det begyndte at bide i 

lårmusklerne.

 Lidt efter begyndte han at få en sur smag i 

munden. Han hev efter vejret. Nu måtte poptøsen 

være kørt totalt bagud. Det var han sikker på.

 Men hun lå lige i hans baghjul! Han kunne se 

hendes skinnende, hvide tænder. Hun lignede et 

rovdyr, der skal lige til at springe på sit bytte.

 Biffer mærkede panikken brede sig i kroppen. 

Han prøvede at sætte farten lidt ned. Måske ville 

pigen suse forbi ham. Men i stedet kørte hun også 

langsommere.

 Nu svedte Biffer for alvor. Hvem var hun? 

Hvad var hun ude på? 
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 Nu var de næsten fremme. En lastbil med 

anhænger kom kørende hurtigt imod ham. Biffer 

så sig over skulderen. En Volvo med campingvogn 

nærmede sig bagfra. 

 Han satte farten endnu mere op – og krydsede 

pludselig vejen! Biffer hørte to hylende horn og 

mærkede et vindsus omkring sig.

 Så drønede Biffer ind mellem træerne. Efter et 

par meter huggede han bremserne i og var lige 

ved at falde frem over styret. Men det gik, og han 

smed cyklen om bag en stor busk. Så satte han sig 

på hug bag et træ.

 Poptøsen susede forbi på stien. Okay, han måtte 

indrømme, at hun virkelig havde stil. Ikke hvad 

angik tøjet og smøgerne, men hvad angik cyklen. 

Hun havde perfekt balance i kroppen og fuld 

kontrol over køretøjet. 

 Heldigvis så hun ham ikke, men drønede videre 

ind i skoven. 

 Biffer samlede sin cykel op. Så fortsatte han det 

sidste stykke hen til sine venner. Gad vide, hvem 

der havde sendt hende? Biffer følte sig som jaget 

vildt.
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