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Kim og Konrad sidder og stikker til maden, selvom 

de kun har spist to portioner. De plejer ellers at 

proppe sig, når mor serverer pasta.

”Hvad er der med jer?” spørger Louise. ”Er I ikke 

sultne?”

”Åh,” siger Konrad. ”Det er kampen på søndag.”

”Hvad? Vil du ikke gerne spille?”

”Jo,” siger Konrad. ”Selvfølgelig vil jeg det, mor.”

Louise ryster på hovedet. Hun fatter ingenting.

”Og hvad er der med dig, Kim?”

”Det er også kampen – bare den på lørdag,” suk

ker Kim.



Nu forstår Louise endnu mindre.

”Sig mig, hvad er der i vejen med jer to? Er fod

bold måske ikke det bedste, I ved?”

”Jo,” sukker Kim. ”Og derfor er det bare så trist, 

at det er sæsonens sidste kampe!”

”Det er godt,” siger lillebror Putte. ”Så får I mere 

tid til at spille med mig!”

Så begynder han at plage. Han vil have, at de skal 

spille fodbold, så snart de er færdige med at spise. 

Og da han har plaget længe nok, går hele familien 

ud i haven for at spille. Når Putte plager, plejer han 

at få det, som han vil have det. Han må være verdens 

bedste plageånd, tænker Kim.




