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Dette er en historie om at være venner. 
En historie om Leo og Fabian. 
Og også en historie om ikke at være en  
god ven. 
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Det er mandag morgen. 
Leo skal i skole. 
Han er træt og gider ikke. 
Slet ikke.
Træt af vækkeure, træt af mor og  
meget træt af far. 



9



10

Far, der ikke forstår, at Leo har brug for 
nye fodbold-støvler.
Alle de andre har nye støvler.
Det vil Leo også have. 
Helst inden kampen i dag. 
Far mener, at de gamle er gode nok.
”De kan bruges længe endnu,” siger han.





Udenfor regner det. 
Leos skole ligger lige rundt om hjørnet. 
Han kan selv gå derhen. 
Det tager kun fem minutter. 

På vejen møder han Fabian. 
Fabian og Leo går i klasse sammen. 
De har altid været gode venner. 
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Fabian er god til fodbold. 
Hans far har trænet med ham, siden  
han lærte at gå. 
Fabians far elsker fodbold. 
De tager tit i Parken og ser bold  
om søndagen. 

Nogle gange må Leo komme med. 
Leo synes, at Fabians far er sej. 
Sådan en far skulle man have,   
tænker han. 
Leos far er lærer. 
Han ved intet om Messi, mål og  
midtbane-spil. 
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”Er du klar til kampen?” spørger Fabian. 
”Ja, klart,” svarer Leo. ”Vi skal vinde den 
kamp.” 
”Min far har købt nye fodbold-støvler til 
mig,” siger Fabian.
Han hiver et par flotte, blå støvler op af 
posen. ”Det er dem, Messi har!” 
Det ved Leo alt om. 
Det er de støvler, han har ønsket sig længe. 
”Nåh, dem.” Leo lader, som om det ikke er 
noget særligt. 
”Jeg har hørt, at han ikke spiller så godt i 
dem.” 
”Hvad?” siger Fabian. ”Han spiller da altid 
sejt.” 
”Det er noget med sålen, der ikke er god.” 
Leo kigger ned. 



”Nå. O.k., det vidste jeg ikke.” 
Fabian ser skuffet ud. 



Fabian og Leo går ind i klassen. 
Leo er sur. 
Han kan ikke få vreden ud af kroppen. 
Han hører ikke, at læreren taler til ham. 
”Leo, vil du svare på det?”
”Øh,” svarer Leo. 
Hele klassen griner. 
”Vågn op, unge mand! Vi har matematik.” 

Det ringer ud, og alle går ned i gården. 
Leo bliver i klassen. 
Fabians støvler ligger under bordet. 


